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S wioł kreowany no deskoc~ Teatru Polskiego :w Bielsku-Białej, 

S jest światem rzqdzonym brulolnyml metoc;fam·i, · w l<tóq,~m · zdep
tano wszęlkle moroi'ne prawa. Jok walczyć z ł „m śwlalem? 

Czy w ogóle sensowne jest ,przeciwstowl'anie· mu ·wart1lśc1 włas11ych, 
~koro . zło .triu~fuje .. nod dobrem? Czy~by jedynym. drę.żęm· :·pozostał 
„pusty śmiech ? , , ~ • . · . ' . 

Oo tych niewesołych refleksji prowadzą <' dwie oslotn!e, . wesołe 
skqdinqd, premiery bielskiego teatl .- „Rewolwer"~ A1eksaridra 
Fredry w reżyserii Tadeusza Pliszkie czo, I „Przed~ll.:Jwle1"1ie »Ham
leta« we ·wsi Głucha Dolno" lvo • Br łono w reżyserji, Wo~dy Las
kowskiej. Obie sztuki są właś,ciwie k mediami, jeśli przyjąć zci ·wy. 
znacznik gatunkowy tok ie rozwiqzoni~ak.~ii •.. które. uslonowict · 1 pmac
nio status quo świoto, pokazanego w pierwszych ·scenach. Prze
cież jednak widi „życzyłby" sobie, y świat wyzuty .~ inor<;1lnąkl, 
raczej runqł niż umocnił swą konstr oję. Godzi' to zolem w nasze 
stereotypowe myślenie o komedii. ·. 

tora SŹczerskiego, czy Mario Slosorskiego, takq nadzieję nio~ły. 
Postacie te, jakby wyjęte z grafik Daumiera, są kar9katurami lu
dzi I jako 'takie budZA niechęć, odrazę, refleks)ę po prostu. 

Swietna sztuka Bie$ana pt. „Przedstawienie· »Hamleta« we wsi 
Głucha Dolna" jest ),produkcyjniakiem" ó rebours. żadnego Polaka 
nie zmylą ·chorwackie realia, mimo że w bielskim spektaklu są sil
nie ZlJ\nOczóne poprzez scen0grafię Marka Tomasika. Głucho Dolna 
to przecież nósza Kozia Wólka. Rządzi niq Bukoro, szef spółdzielni 
·prodl'Jkcyjnej; rolę tę znakomicie zbudował Kazimierz Czapla. Jego 
·eukaro jest • szczwanym cynikiem, z jakim spotkania nie wypada ży
czyć nowęt wrogowi. Ten• cynizm graniczy z głupotq i przerasta ją 
jednocześnie - to cynizm „prominencki" . • 

Bukaro, gdy gro 1w „produkcyjnym!' „Hamlecie" · Klaudiusza, to 
jest Klaudiuszem. Oczywiście Klaudiuszem na miarę Koziej Wólki, 
co tu oznacia, żę żaden tam Skoko, czyli po prostu wiejski Hornie! 

'. (Jerzy Dziedzic) nie może zburzyć porządku, który . on „król", wy-

SZYDE:R.C.ZYM OKIEM 
• · - !1, 1 · } '" • 

W „Rewolwerze", pótnym I mniej ;snonym utworze ~ Fredt.y, baron 
Mortara (Marian Szczerski) mimo li nych matactw · P,rowodzonych 
w celu nieuczciwego zdobycia pie ędzy; .. ostatecznie oż~nl się z 
Pomelq (Czesława Pszczolińska) ł e zostanię uka1ony za. ~Wtłli.; . 
c,owość, skqpstwo, tchórzostwo. Po q mu .w tym: . jęgo ·:sekretarz 
Morio (Morek Slosarski), ag~nt Barb (Mieczysław ·Z\obr~iws~i) · i . l')i;>• 
tariusz Paroli (Zdzisław Tymk'e). Oni · 6wnięż SQ .„typami!.' nocęcho
wanymi1 ujemnie. W ogóle X:IX-wie . o . Parmo •.. d9. !«6rej i prz~!'fpsl 
nas akcja sztuki, jowl się joko sk lsko ludzi · nle(lczclwych, sko
rumpowany.eh, nad którymi czuwa w echobecny 'ridiniestnik, ·które· 
go portret stanowi stoły element enografii au~stwa · Barbar'y 
Stopki. .r .'' :-. " · . . · 

Bywojq zatem momenty w tym edstowleniu, kiedy . ze sceny 
wleje grozą. Namieftnik, zaocznie, d yduje o .wszystkin:i. Jego do
mniemane decyzje powodują reakcja bohaterów, zmieniające prze
bieg wydarzeń scenicznych o sto osiemdziesiąt stÓpni. lojaliZ.. Mor
tory już nie tylko śmi~szy, lecz zmusao do · myślenia. Niestety mo
mentów podobnych w sztuce jest niewiele. .W grurn:;ie rzeczy ą10- • 
tego, że aktorzy grajq farsowo,· próbując, rozbawić za ,wszetkq cent 
publiczność, która ostatecznie ze spektaklu wychodz.i uśmiechnięto, 
czując w ustach ledwie qdrobinę goryczy. A szkoda, bo pier~sze 
sceny sugerowały, że przedstawienie będzie zJo<!liwe,1gorzkie._ Mor• 

• I 

t 
znaczył. Bukora doprowadzi .nawet do tego, że w zabitej deskami 
-wsi chłopi wysłowią „po swtij•mu" (tj. jok mówi s ię w sztuce: „ no 
linii i na bozie") „Hamleta". I · nie speszy go to, . że nie tylko reży
ser-nauczyciel (niezła rolo Dariusza Piekarza) ,alę i życie wyznacza 
mu l rolę Klaudiusza. Bukaro wie, że Kozia W61ka to ńie • jąkiś tam 
l11tp~rlalistyezny dw6r w ;EJsynorze. Milicjo raczej zawiezie Hamleta 
cif) pobliskiego Wariatkow.o niż , jego, cynicznego .złodzieja do wię
zieńlo. I, nie myli ,się: Wprawdzie Hamletowi pozostanie dylemat 

.„być ,olbo nie być"~ lecz przecież ostatecznie przegrywa - zostaje 
sami r . 

Po spektqklu mo, flę jedna,k uczucie niedotytu. Aktorsko „Przed
stawienie" . nie jestibre. Postacie są przer,ysowane, ostatecznie . -
.<1.ebllkowate. ~osk wsko stpnęła przed zador.iłerri - mutatis mu
tondis p9dobnym tego, jakie czekało •Witolda leszctyńskiego 
pr-Jy Jego filmowej adoptacJI · „Konopielki". Rezultaty Jednak są od
mienne. To prawd i Bresan i Redliński sq śmies~ni. Czy oznacza 
to jednak, że . boh terowie zoludniojqcy świat ich utworów, są po 
prostu głupi? · 
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