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TRZECH ~~. pokazanych
nam przez Teak' Nowej Huty
najbardzlej pn:ekoouj._ce było
dla mnie przatawlenie ,.8Du
arebruero Salomei". Mimo ch&raktery.tycznej dla teao teatru
tendencji pnyblltania do wid.za
Gtuk przeulo6c:i, 6w .~ dramatyczny" był mocmo c.adzony w
epoce l'Oillalltyc:znej Dłe t)iko tek-

Z

Słowack!ego,
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ale 1
lO widzom. B7fa

polach~~
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ll:rw14 1 likmieniem bQWOfUit •
&dzl. daleko brzmi burzaa6w morze, mocJly atoeem w~ą lltruzll-
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W1Dl" (BmłOWII!d). 1J7ł~ -.1Wdlliej•
. . . Diepowtanalny
Słowao
kSeiO, traktowmy :PftG rllt;,.eri• i

•torów z

D&letnym mu pl.t;yzmem.
lłei7Mri& poaunęła • • tu: daleko

w tym wiatnie D&le:l:rcym wielk!lemu
rom&t)-Jrowi pietyzmie, •• poczyniła
niemaoczne uledwie mc)ty "' obsz•
nym tek.łol.e d.t'Mnału. Bez ujmy dla
z na- ca1ok! - Mrócooo dlull u.t Grua-

lłpoeobem
W nim ja•

mglełka tni.styczna, ZIOdna
strojami autor'a w owym roku 18ł3,
kiedy to ~ jut po bezdrot.ach
towiańszczyzny, były krwawe widma
pól ukraińsldch "gdy WI%YIItldch
l krzytów mo,u.ne po<lnote wydaj._ ~~~~

w akcie I, monolol Leona
pned pienwz._ scłl.adzką z Saluai"

czyilsldeao

rozwl~

opowiekl Salomei

o Jej

wi811ZCZ1111 łnie, relację Pabluceeo o
limierei ~ Gruszczyńskich w drugiej części 8J)ektaklu, zbyt dhJM ead)"StyCznll relację Sawy o <Jkrucleń
atwie ukr&flskidl chlop6w,
I to chyba WBEydde nieznaczne
i ełusme z punktu widzenJ& IICell7
llkrót)-.

Stefan Treu.gulit w artykule w proeramie teeo pnedstawienia, łrłusmie
mówiąc o ]lt"awle autora do jqo tekstu, jest pełen niepokoju, jak teł
Situszanka wybrnie 1: tej trudnej qtuacjJ adaptowania na .cenę rozwichrzonego tekatu SlowackiefO. _Dzl
aiaj po obejrzeniu tego spekt&klu,
wąt;pliwo8ci lllę l:'OZproiiZyly. Widziell.łmy prawdziwego SłowaC!kleeo w
bla.*u Jeeo romantycmok1.
Nawet eceDOil'afia w tym teatroz•
pełna takich cl"got do udziwnianil
t;Ym :azem dzJalala z umJ.arem. Ma.
riaa Garlfold zaprojektował w cienili
olbrzymich hWiatakich akrzydel proo
ałe płaazczymy, opuazczaj~e &ię luli
wznoe"'ce zaletnie od zmiany iiC8'
nerti. NJe było tam, jak cbcl.ał Sło
wacki ,,koalnaty w re&iment&rlrkim
dworze", llli .~ miesięcznej w oerodzle", nie byto .,domu popa", ani
"obozu wojskowego!', ale nic nie stawało w aprzeemośd z teklitem Sło
waddeeo i to, co było, dawało szerokie pole dla fantazji widzów.
Regimentarza eral znany nam jut
z poprzednich speldakli Franolazek
P leczb (Barcz l PnodownJk Chóru)
z odpowiednim staropoolskim gestem,
:.nakomit._ dykcją i powa~; Andrzej
keyczewtcs (Orestes z paprzędniego
&pektaklu) w roli Leona rozwln41
bardziej swe mo!l.lwości arty&tycme,

&tworzył

parę

naprawdę

wzruszają

cych momentów. Rynard Kotu może
pr1Jei")'80Wał nieco po.stać mściciel&
ludu Semenld, choć w &OI!IIlllCh mJloa.
nych 1 w ostatniej przed im.terclą
Specjalna pochwała D&lety aię Sł.,.
nislawowt Mlcballkowf za jego kreację Wernybory, 1tt6rą pokazał 1
wstr1Jemletliwośdą gestu, a Jeclno-o
cześnie z całym należnym temu ,.Widunowi" patoaem. Dorodnym 1 peł
nym fantazji Saw._ byl Ferd;yne.DCI
Małyslk.

Kobiety to oclcW!iUtr rozdział w
1ztidneJ postaci romantycznej Ofelii Salomei UC%ynlła
Wuula Swaeycsewak.a zjawhsko pełne
llodyczy fnf.rostoty. Z8dnej szarty
~n:;iug~ grotącej tej roli .... to

t:Yifi apektaklu. Z

POWa!:llą kB!ętniez:'ką (tylko
~ o61 te granatowe

acll,

była AJUI& La&olławska,

po cót,
wloey?)

jej najwięk

szą zasługą jest zrozumienie wiem&
Słowackiego, który w U&tach jeJ
brzmJał jak muzyka. Dwie papa.dJan
ki grane przez Eu~renJę Romanow 1
Wandę Uzfeinblo W'•q;lądały jak adyby zeszły właśnie z jakiegoś obrazu
d.ąlek::lch kresowych pól - dobrym pomyałem było utrzymywanie kamien·

, ne&o wyrazu ich twarzy. Mariann'
l Gd-słuł w roll Anusl akrzywdzll

! I!ICeno,rat, strojąc ją

w ubiór całkowicle wypadający z ogólnego stylu
(kostium kolekcji mody 1961 skrzytowany z wylotami kont'UoiZa), ale z roll
swej wywiązala elę trafnie. Staregc
Gruszczyńskiego,

zarówno

żywegQ

jak widmo, grał patetyoznJe jak te~
rola wymagała Edward l.ada Cybul·
sld. Ostatni raz zjawił llię :nam tylkę
w po&tacl !IWego plaoszcza jako
bo1.

•ym·

M~e

przerywniki

])Oitęgowa}J

dramatyczny nastrój. W sumie ~
ktakll naprawdę romantyczny l poeo
t:ycki. To bardzo wiele.

