
W kulturze Jak w życiu, .a ·racze); · Jak· w handlu. Gdy 0 najwięcej - kupują
cyeh .. - .to~ sktepy zamknięte. Miniony / świąteczno-nowtm:~czny okre~ up ty.:. 
nqł w ąiałymstoku pod znakieąl zaciemnionych' okien i „zamkniętych ~ drzwi 
w Teatrze D_ramatycznym im. Al. Węgierki (podobnie w .. Teatrze Lalek). Ze-
spół miał urlop~ Kulturę zawieszono_ no kołku: . „ - ~ . . · 

Aż: -dziw bierze, zaiste, że kttjś gdzieś jeszcze ma ochotę na_ to, by w 
Noc Sylwestrową wysławiać jakiś balet, · operę, ery - jak w· warszawskim 
Teatrze Ateneum - premierę ,;Marii i Woyzecka" według· Georga Buchnera.
. Po co ~to i dla kogo? U nas np. wszyscy są przyzwyczajeni1 że jak zakład r 

k..,upi -bilety_ to się· do teatru ewentualnie pójdzie. J do'brze! -Nie ma co przyzwy:;. 
czdjać ludzi do oglądania przedstawień w wolne od pracy dni!- Jest przecież 

·· łełe.wfzJa z . coraz to'• nowszymi Isaurami, są wszys·tkie iywioły w · filmie rr!n- r 
dia11a~ Jones". Wystarczy? · · / 

._. , .. ?to. cały Witk~cy. Sam?· 
' zyc1e nam ~o przynosi. 

Od absurdu do sztuki. 
Zdaniem Witkace~o. uwzgled
n,iając ... tego rodzaju niuanse, 
„od pierwszej lepszej awan-

-tury życiowei możemy przeiś~ 
d-0 sztuki scep.icznej. A jeśli 
przejście ci:ap.;łe · jest możli
we; to gdzie zaczyna się 
s .z·t u k a, a koflczv -ż. y c:i: e". 
Otóż to! . . 

wielu se-eń krajowych~ w :Q.a
miętnych d la nnś i znacza
eych poczatkach · · 1at osiem
dziesiątych. Tylko · że u nas 
jak ~dyby echem- te~o okre
su. Echem. które · przystoi ~o 
najwyżej epi~onom. 

.. · Jak chce sam autor. ie.st 
więc to przedstawienie o 
o tym, że . ućisk rodzi rewo
lucję ni~ ty1ko· przecież orze
ciwko '\Vartmkom e9:zvstenc]i. 
że _. istnieje rewolucja perma~ 
nentna l stałe niemal zma-
~anie sie nowych sił w walce 
o władze oraz o tym, że re
wolucja; choć to siła niszcza-
car jest : wszakże dzie-jowa ko
niecz.no~cia; 

ubrany w szynel i W"dodatku 
W k.asku na e:fowie zachowu
jac sie jak. " nie orzvmierza
jac. t-errorvsta: sue:estvwnie 
określa swoje . mie isce przy .„ 
NICH. . . 

·Owa zadziorność. o której 
mowa wyżej i która· u· Witka
ce,go być powinna. niekoniec:z.- · 
nie musi przekonvwać. Po
dobnie. jak sposoby na uzy-
skanie płynności akcji. prze
łamywani a niekiedy - s:zty\.v-· 
naści. niekiedy - gadulstwa. 
Czy my. widzo\vie. wsłuchu
jąc sie w diaio~i. możemy 
jasno wyciuE dwa spe~vfike 
dnia dzisiejszeJ?:o, która jakże 
proroczo przewidział \Vitka
cy? Czy ·jest to spektakl . 
orzeciwko -temu. co .na_zywa-

Więc po przerwie. w pierw-
5zych dniach - stv.cznia wypo- , 
częci aktorzy wrócili do Bia
łegostoku. a .. Szewcy0 

- dó 
repertuaru. Do reoertuaru _ 
bardziej chyba z oowodu 
r<:X!zrJcy (w 1985 r. - stule
cie urodzin Stanisława Ir!na
Će~o Witkiewicza) niż z fa
kichkolwiek innych ·wz.E!1edów. 
Nadmienić- :ńa1eży, ±e na tej 

Przedstawienie Wand;v· Las- my. powszednim konformiz-

.. sa:rp_e_j sceriie ~t___z~.!?L,.§_?rne j 
- --- PiiyczY-n.v~,... ~iaaruismY'-~ri1e-

kowskiej , zrobione je.st na mem? . '· .„.,,. 
... ne,wn9, ·/~Y.C_iu~ęrn~J~ttka: ~ażda .interpretac~a. Wi~ka-

cowsk1ego stylu. Widzowie-- -ce~ -~6-:z;e_,,~ być - · :;a~Wi'ditć 
ciawno .;MC1tke" tegoż "~uto
:ra. · Spektakl .. Szewców" miał · 
zatem być mocnvm akcen
tem na zakońc~nie Roku 
Witkacego. Czy był? 

Wanda Laskowska - - reży
rerka . przedstawienia (która 
znamy· z . przedstawień e:o:§cin
nie przy~otowvwanvch na tej 
same]. scenie głównie w la
tach 70-tyćh) . ma niewatoli
wie soore doświadczenie · .w 
realizacji dramatów Stanisła-

. wa I,gnacego , Witki'ewłcza. 
Białostocki spektakl wyreży
se;owała . bedac. w pełni świa
doma. że iest to iuŻ dzieło 
klasyczne nie nożbawione 
jednakże cech awan ttardo
wvch. Od\volvwać sie do kla
syki w różnvch okolicznoś
ciach i n-rzv różnvch .okaziach 
jest rzecza wvnróhr)'\\.'ana. tym 
bard7.iei. że daie to szerokie 
fuóżl!wości iii.tero~etacvihe o.. 
f.SZIJW~-~v-W~~ orzebojem 

o,gl-ądafa spektakl przemyśla-- - d::(Skl,lsyjna: ... - .. -
ny. viynikq,jacy :z. głębokie~o -~_<?'· sie f1lŚ tYCF-f ~~zy aktor
odczucia absurdu. któr.y ·re.. " s!'-1~.1 ·::- Jes,t to iednQ z nie
·zyserka . ·oqnajduje zarówno -heznych prieds~awień na tej 
w życiu iak - i w utworze. scenie. którę cechuje ze sp o
Potrafiła też i ' -oe\vnośda . ł o w o ś ć . (z . małymi oczy
stworzyć określony nastrói. wiście wyjątkami) . . - Jest to 
ustawić ~ pądź · upozorówać - owsz.em - sposób na suk-
konflikty. · Dd niej -i do sce- ces orzedstawienia. 
nografa (Ryszard Kuzyszyn) . W sumie :iednak sóe~takl 
należała też . svtnbo1izac ja n_1e Wyszedł ;_ W całym te~o 
o-rzestrzeni scenicznej i okreś- srowa 7-TJ.a:cz.eniu -- poza ob-
lenie funkcji przedmiotów. ręb scen. Zabrakło mu szer-
nie mówiąc już o działaniach szego oddechu . 
aktorskich. To, c{) m~głoby . Czy będziemy wspominać J?;o 
orz.ez swa drastyczność , szo- . 1eszcze za. przypuśćmy. pół 
kować. zamknęła w · aluz.ię roku? 

SPECTATOR ą:estu. kostiumu. rek~izVtu. 
Pojawiły się wiec bryc1.esv - Tea~r ' Dramatyczny im. Al. 
i mundurowe bluzy, b~:mżur- \folęgierki. „Szewcy" St. L 
ki i smokin~owe soodnie. Witkiewicza. Reżyserfa . 
krawaty ;i muszki. koritusze Wanda La:S~owslrn. See11o~ra-

. i kapeiJ„!$Ze wreszcie ,..c bucio- fia ·- Ryszard Kuzyszvn. 
rv. buciska i butv. Nic .dodać. Muzyka - Grazyna ..,){uk11ń-
nic .ufać i but sarff' w sobie. - ska~ Premiera "'.".".. itudzień _ 
-Str.as:m:r.Jlipę.t~~„.JtoJ)ąe-i-arz..~~ 19.S~ t • ...,~_::___.. ~-""'·"' ::„ ~"' ~-..-,-.... ..,;,~- "'~ 

\; 


