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T RZ.EBA mi e ć wiele tupetu, by 
tak ja·k jeden z re<:emeotów 

. wrocła~skid1' ''1. najpierw s ię bez 
'.e nady przyznać że się w ogó le nie 
~n a te kstu auto rskiego a potem zg la 
r, zać zastrzeżenia do reżyse rii, która -
::o może stwierdzić tylko te•n, kto jed 
no1k egze mplarz gztulki prze·czytal -
iest wyjąbkowo wie1rna właśnie autor
sk iemu tekstowi. a jednocześnie pełno 
„sceni zacyj·neqo polotu. 

Da jąc no wrocławskiej scenie kame
raln ej po l ską prapremierę „Jedinoo•kie
go" , Eduarda Maneta, Wando La skow
ska zrobiło to z ogrom ną ku1lturą, kiś
e przestrzegając ' s zezegółowy·c h dido
ska•liów a•uto ra , co stanowi tyl1ko wyr.oz 
:ej uzasadnio.nego zaufania do pis·arzo, 
'ctóry jest przecież więcej niż stup.ro
:entowv(n ~z łowiekiem tea tru (będqc 

niegdy ś kryty1kieim, a późni· · - jedno
cześnie - autorem a·ktor m, reżyse
rem, szefern zespołu tea tra! . go} . 
Widząc, jak ba rd zo M net „czuje 

sce nę" jak dos1ko·nale i na r guły praw-
., d zi)Nej teatral,ności . la s ko~ ka popro

wad zi ła aktorów I ca łość nscenizacji 
w kierunku możliwi e wsze hstronn ego 
sp~ lnie•nia jego . inten cji. o·ut: rskich. Na
wet w zakresie . teqo „ ru c' ·U scenicz
nego". o którym .r iryta c j ą isze wspo;. 
mn.iany tu re ce·nzent o k ·reqo - re ży_
serka nie wymyśli ło r~la „ odneqo" i 
c zęsto sztuczneqo wzbo.qa ·nia insce
niza cj i („ re źy,ser rna oom sły''), lecz 
po prostu wzięło pod uwci e fa.kt. że 
au to r z. rzad.kó spotyka ną · drobiazgo
wością ruch ten w d idask t' l iach okre
śla. wyraźnie przywi.qzu:j ą c doń du żą 
Wa Qę ,„ (9!:Ly by ~„ się e?z~mo ::. .rz czyta~ o. 

''spostrzeg łoby się że lasko; ska nawet 
tro c hę te·n ruch O·qr.,oniczyla) . 

W szystko to przyni os lo r zultat bor
d~o dobry. Otrzymali ś my widowisko , 
k.tóreqo intele·ktualnv ladun k będący 
zaczynem refle.ksji nad in ty•n·ktam i i 
moralnymi postawami człow .eka. z·o sta ł 
pqdqny . ze sce·ny ta•k żyw . tak dy
namkzni~. że. oubli czno•ść odbiera je 
z nieustonnyrr z.aciekawie1 ".em i na
pięciem ·. Sam ,obej.rzo{em już dw,o 
~ozy _i n.ie jestem pewien, c: y nie pój
d_ę_ . no ·„Jednoo•kiego" po ł ,raz trzeci, 
gqyż w przeciwieństwie do .. wi·e-1.u i'n
ny,ch i1nsceniz·a·cii za drugim': razem wy-
dało m.i się nawet żywsze niż z.a 
pierws.zym. ~ ' 
·• Stwierdzenie to jest oczyWiściie tak
że oo·chwołq a1ktorów. Witg1Jd Pyrkosz 

(Tibulu s) , Andrzej H rydzewicz (Cumu-· 
Ius) i Wojciech Malec (Martibus} dosko
r10le, pełnowymforowo, grają t,rój.kę 

gmteskowych, tczej trogkznych , choć 
chwilami taHe kon) i:~zny c h rzez i.miesz
ków - skaz.a11 ców,\l a Erwin Nowio-

Drankowski 
\ 

I 

sza1k, mając tym razem ro1lę znacznie 
mniej. wdzięczną ni •ż w „Grte w z.obi 
ja·nego" lub . : Księf·nkz•ce Tu.roindot", 
jest takim właś·nie Jedrio·okim, jaik.iego 
„podwójność ma•czeniowo" mieś«.~i się 
we fmncuskim orygi;nole tego o:kreśle 
nio (,po fraincusku bowiem ,,jed.noO.ki" 
może zna·czyć równ:ież „pode1jrzany, 
niejasny") . , 

lntegro4ny, isto•tni·e ws półtworzą·cy ot
mosfere s kładnik widowiska sta-nowi 
muzyka- Zbigniewa Karnec.kieg·o, towo-

, rzy•sząco zarówno diaifo.gom, i·a1k I np. 
ko·nicznemu so·ngowi Tibuluso ś.pi ·ewo
nemu przez Pyrko sza orzy dodatkowym 
a·kompaniameńcie uderzeń w trupią 
czasz•kę (jedno z trafnych " doip EJ łnie\1 . 
in s~cenizocyjnych, które Wa1nda La skow
ska nie sprzeni·ewierzajqc się podkreś • 
lanęrnu tu . JDi:etyzmowi · dla\ 'tehtu & ·utor~ · 
skleqo wp·rowadził,a) , 

'$wiad01niie wielozna·czn a sztuika ku
bań s kie·go pisarza, której go•ry·cz raz 
po raz rozladowujq sytu·a-cje wywołu
jące na widowni uzasadniony śmiech , 
stanowi - o·bok .Domu" Storeyo i 
„Czy pa·n widzi·oł · Po·ncjuszo Pi ła ta" 
Bułhakowa - . ie·szcze iedną naprawdę 
cenną po.zycję tegoroczneqo repertua
ru wrodawskie·i sceinv kamerail.ne1i. 
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Teatr Pol ski we Wrocławiu (seenc kamero!· 
na). Eduardo Monet~ „Jednooki" (Hol·ocauste 
ou le Borgne) . Przekład: Ewo Fiszer. Re
żyserio: Wenda Laskowska. Sceno'grofio: Zo· 
fio Pietru s i ń ska. Muzyko: Zbigniew Kcrn.ecki. 
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