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NBroukiewtc.Ja
o Jego

nłe

1Jak

tak dcltono
,,Ptgwłl". Od • .Im.łoft wla•
dz11" sprud łat czterech, każda aztu..
kG Brpukiewicza jelt nowvm o.stq..
f17Uęo'<!m i koueku-entnie utrwalci
jego •poZ11cię w tetltru. Na niedaW•
n11m _ujmlku dramatur"ów przvzna7\0" Broszkiewiczowi poczesne miejM!e
w panteonie, a Jego ostatniq sztukc
- Bln' w.sz11stklrh lwłętł/Ch - um4•
no za oriqgnłęcle f!łaJwvbitnłejue •).
11totnłe w sztut'e teJ swobodą, tlo./ ·
włrtuozeria autora w użvcłu flo.DO•
czemvch trodków u.yazu - lut "_
czlfwilta. Broszkłewłcz twonv se• •C
llłłu.ac;t o nluwvkłvm, ft4Wet· lentac11Jn11m n4Jlłęciu, bo rozwtqzuje je
M Mśadzie na"leoo odwrócenia. Po•
czątkowe założenie 111tuacji, w11ata•
trtojqce kogoi na próbę charakteru,
ulega nagłemu przewróceniu do gór11

i d.ńołękowv - M!trój tok.aftł
nocnego i dztwatzriego trodotoł1ke1
t»ttkolejonych t11pk6w. Sam autor
•komp<mowal do .wej snuki muzvkę, której lekka faktura tanec%'U4
ltt.ocWm niezmiernie Ż111De i tDIJIÓW
grające tlo, koj(l.rz11 ze .sobq lłJłttUłcjfl
i Mdale przedstawieniu plvnnoić. Z4•
T'Cl.tem brzmi ona- Jako tlo- nieco
ironicznie i rozlo.dotouie nadrój tnl•
"lcm11. Podobnłe - obraz 1Ceniezn11
charaktervzot.DC1ł wnętru z co.ł/1
dwuzn4C.molclq rucz11u;isto.l ci przeplałaiqcej rię z pozCJ. Takle t.d bvłtl
•}lł.wetki aktorskie, zwielokrotnione
'U'I/If4tD01DJ1mi manekinami, W1/f'llzl•
de ł kolor111t11Czttie lkomponowane
w wiążącą rię ecło•ć. Reży1er ekiPf'J•
nowal dobitnie nieustanne P,zewro«ki 1110Uacvme l czvsto \D11prowadztł
serię
,.uderzri"
dramttłł/Cznvelł,
s;ab1U&c11ch zoodnie z kom.poz1/Cią

7lOgami. Wtedy Bronkiewłcz bada 1zhki. Uderze-A - •wnalłzowanve"
i reJestruJe reak<Ję cz11 1kalę oporu. zresztq aymbolfcmvmi uderzeniami
1 aplikuje następnq próbę - •vtua.. pejcza. Róumłe wvro.źnie (a mot•
ej~ OI4C%ajqc tak potDOił pacj~tn.
zb1(t W1f"dnie?) tUtawłł postacie ł
Seria t11ch testów proWild.d do oeta- całą Ich dwuzn.acmolć, tak śwłet1tłe
teCf:'llej diagnoz11 i rozwiązuje się w przez autora zcrvsowaftlł.
ucbzenlu 01>orów, w oste.teczn111n
•Najpełnte;,
bo d
tlieaamowłcie
znuuniu. Te. pojedvn-cze ~lł1/ .
wvarał> tę • ekovnac-.moi6 J. Gunt'Uńqżq .tłę w J~ll!ś1/!'Zńq akcJę, e.te · ner (Paweł), młeua;qc (tD k4~łałłtlłl
spaja Je w całość Jeden eksper11ment, m 4 sce i w grzeJ cvniezne rezoner•
a przede wut~stkłrn jedno!itv ntutróJ stwo cz11 dVPtomację "ekacelmcji" poetvcki czv muZ'flcznv, jakb11 zwrot- z
wvrozumł\fłośclq
podejrz.anego
kow11 uk~ad toleruowv z refrenami.
apoatoła. Podobnie M. Gerson-Do•

.,.f.e. •

DodaJm11, te Bros:kiewłcz .lt1itDA .t
powsrechn11m obeC'Itie l%ablonem,
młanowlcłe

z groteaką na ponuro.
Niewiele Jest w Barze drtDI.ft11 i
kplaratwo_ Panuje aubtelniejazv na·
strój Ironii i pogodnego pe."młzmu.
O jakU to ek1Ptr11ment idzłe, o Jakq próbę charakte?'u? Broukłewicz
wprotoadza łakte i tu łntere~uJącq
odm:anę. Bo nie met w Barze osamo·
tnłonego bo'tntera - wedte regulv
.ra7(onu eg%11stencjalłatów. Bohaterem
poddanvm próbie jeat para łnlOdł/Ch.
kochająca .tlę n.ałwnie t · mpamłętalll
!a więc nie samotnvchl), para poddana polculłlm trzeiwolei tvctowej,
próbie ti:'Clqgnięcla w krqg rozczarotl•mł. Otoa para w1,1trz11muJe tvprawdzle próbę rozbicia i ocala wzajem?tr&
wiemośc!, jednak okupuje Jq włalnłe
ustępstwami. Ufega nacllkowł f'OZ•
c.!arowanla, które pochlania w•zvrt•kie wzntoale wvobralenła o .t"ciu.
Sq cme w sztuce uposłacioto(lfte Jak C'ltotv w śretfnłowłec.mvm mora·
litecle - w figurach alegorvcmvch,
Jednak nie traktowan11ch serio, mi·
mo charakter11st vcznJłCh imion lwię·
tych l męczenników .Sq to t11lko melodramatvcz1te po.tv, lojalnie przvimowane, ale i rvchlo ponucane. dla
u.n.aoemienla Ich fikcujno§c!. Bo
,.nłebo" jest nocn11m barem z wazechmocn"m Patronem za lad", a "lwl.ę"
...
cł" - sta111mi jego klie7ltamł o na•
der wqtpltwej konduicie. Ich mqd•
ro!c! jeat smutnvm rozczarowaniem.
a dobroć pole"a na obdarze1tłu właa•
1t11m f'ozczarowa1tłem owej pa~, na
złltuszenłu Jej, b11 małatła ,,w asne
niebo" rezwnucji z ł!Ualutł/C.In1/Ch
złudze'l\.
Bro.azkietołcz t011mafe, !e fmputIłem do napiaanła tej aztuki bvło
dlań rzecz11wtste przet11cle: taki toła-

.łftłe parvakł bar nocn11, h'odowiako
ludzi przegranveh ł zmęe210nych i Jego szczeqólna atmo•fera - w któr4
przvpadkowo wmłeuala się niedo·
lwładczona zakochana parka. Oczy..
tDł1t11 tu kontralt dramt1tvczn11 dwu
po1taw, dwu Jwlatów, budzqcv u
dramaturga zrozumiatq ciekawo~~
łch konfrontacji ł mucia konsekwencjł. Zamłar Jak alę okazuje .r®łn11 mo.te 11a tęgq jednoakt61o~ę,
a zb11t wqtł11 Jak na pdnJI apekłakl

dramo.tifCznv.

*.

Zatetq prztdatawtenła lelt AwłefflłV
Jeoo n41tróJ %41'6wno oDh/CZftJA.

brawolaka oacvlowala międz11 grze•

smq zalotnokł4 błblijnej. zalotn! cl/ a
w 11tworno•ciq urojoneJ hrabłn11. Jt.
Kotaa przybrał mów pozę posępnego
mę 1 twa męczenika Sebastiana, apad
której wvderałv podejrzane ot>vcmje .tołnierza Legii Cudzoztemsklej.
W. Uzłemblo ob1toałła jako Katar::11na m41kę cnotv cie"Pltwo§ct, 1talo. żOftq na nurtujq~ tliepakój t ttłe•
cierpliwość. J. Hara~teUJtcz

złtCIIazł

i1tteresujqce akcent11 w roli •ttpego

pragnqcego włddeć portłem Płotn&,
a M. Gdowsk4 wugrała pom1/Slo1DO
przekomq zto•liwoU t dokuczUwo.fc!'
mecmnt«nef Lalki. Szeliona L~
8 tała się w wvkonaniu M. Grev nie•
co zbvt jednoznaczna.
Chłoplec (A. Hrvc:fzetołcz) bvł bar•
cłzo wsp6tczesn11 w aweJ mtodz!e!\czej nietraaobliwo§cl i brutalneJ ~'
twarto•cl, atat .tłę td poataclq rów•
1toważnq w przecłwltawieniu do otoczenia przeciwstawieniu , mmierzonvm przez autora. Natomiaat DzieW•
czvna (nłedobrze zreaztq ubrana) nie
wnioała ani uroku, ani wdzięku mło·
doścl. Wprawdzit Broazltiewicz z•·
zn.aje, u ujrMł w auteRtvez:nvm barze nieuroczq i 1tłeclekawq parę, ale pvtanłe, czv tD baru ,,Jeenic:Z•
nvm" proporcje nłe ulegaJą zmianie?
t ł
• nahłf'11
Czv kontrast11 nle sq u nnel
ikór
C%11 para 1tie powinna b11~ M ~urocza i ciekatoo? Tancerz (.;,.
Młch•lak) ani przez chwilę nłe budzłl tDrazenła •te miał co• wspólnealt
&. DlaQilewe~ _ zarvwno w W1ł17l4·
dzie lak ł w •~i choreografii. Jdlł
takte i jego Iwietna przeaztolc! młat11
b1fc! pozq i klamstwem, tedv nate.t4ło
to uwurainłc!. Paf1ooft (T. szanłeckl)
t po•qgowo ubielonq c.raszkq(?) kr%4•
tal się gro.tnte i młlczqco :ta kontU4•
rem i palU fajkę, gd11t autor nłe obdarzvł go tekatern - at w zako1\cuflłiu. To bardzo przykf'G dla aktoN

s;ozvcJ4 ,

Bar wazvstkłch lwłęt11ch jest azfu•
kq orvgłnalnq, bardzo fłtn.ezvJ"4 ł
cł~nką, .tctgra"4
interetu/qco. M4
wtzelkie dane, b11 przvczvnic! ałę d&
podnłeaienła smaku n41u; tDitioW!łł,
do edukacji guatów naazej pubtk:Z•
noścł.

e) Teatr LudOIW)' w Nowej Rude: 1..
rMl(o BrouJdewllcaa ~ Bar ~llcb
łwl4ttych, :RUyHrla K. Skuazankl, -no..
•rafla M. Oarllekle&O,
l. ~

mu.tm

ldewfleU w oprac. 1. !loka.

