?tzv Bł'Os.tlctrtołc.e Mld11 do ~ard:to .,lMnVth dtatnu.Ut11c5to tttuzego mł4łt4. Je(lo ~isarstwo .tceńłc.ttte od•
IJOWiada ttylowt Tentru l..udc.weoo z Nowe; Hutu.
, Imiona władtv" zapot~tltot»altJ ictsle wt,~t pomtę
}
d.t1/ tt:atrem, leierotodtt'l/7ń ałt1łftycznte prae• SkuucmJcc ł - roridjl!'m tw~cfpści dramałvcanej, jaki
t eptezentujlt kterownilt lttetuckt łe' tcettv.
Nit: dziwnego, te teatr trta1qc niejako ,.poci bokiem"
1 w e g o drał7tCiturga ttłł fłltUI stukoi WJpólaanego repertt~aru (ł to polskiego!) J)o ćaltłm 1traj14, Autor ,,lmłQrf
władzy" spadł prawie jak z nle&a Te~rowł l.ł&dowemu,
kt6rv mocno t konaekwentnie jM>dkrdl4 wvatawianvmt
łdvk4mi 1wo;e młotenia ideowtl-arttlłłWCzne, Jakld to
zal'Ołfłtłll' .... Ptoblma WŁADZY t wszystkie jef!O niuanse - mr6t»M w .rnacrentu rod,.mstrn1 jAk t ponad gra·
tttcmte - UOQólttłdnvm.
Droukłewict m4 ambfcjł twOrzenia drałMturgłł po~
llt11Ctnej J)rzede Wł%1/Slkltn. Ze lkłonnościamł do p1tbll·
c"•tvkt na scenie l łlęgattia po kształt cfrruhatycmv mo..
rcilłtetu. Pft'll t1/1ń, tntij4.tle11\v w jego tztultach sporo
,,mt,·IU filotoftl:ift1/C1l 11 j4kl)11 nllcó~. W!1dUł7tCI7tfłCh prZII
stoliku kawia-rntanvm. I to - wspólnie z inscenizatorami oraz tełVłfrttmł teotN. 8tqd •otce trdci t formil naall1jł Olr.dłcn prrulegc:jq tćłflcłł!<l1i do u.stawtoneoo w pot'! lk1t~h dtlł!Jchu telltf'\1 .,.... ,.łtelezu" prooramowt!go tfr·
cetu .!k'IUłlltłlcrt-KrłiOWIId-Szrtjna.
lm b6rtłłłtj J)łl,Dł4błtłJII tł' w~połpraca tej kieroumlc.te!
01 uv11 qctft!l 1l<li.uoJiuckłltj z bliskim im aTt1/3tvcsnie pi·
tnt.ttłtt '- ł!lłn Wi.cej ltł111c teałraln)ch rozwiązań .,Słło
aoftt tl.'łtJdrtl'' duwcł ił4 tlttdtotlltJ, ; a • n 11 d l a i n s c c
nt•a t o t tf ut - dl~ rdtbttoczdnie coraz m"iej prze,ł'i1łłl~, lłttJł1VnlUI\1ł l olu.tł1Jft1ł c:lła ... WIDZA.
Atdot, f'łłfł"ł' oraa ICiłtO(Iraf - porozumittbtlll ;tę 2: 10!h' cto.kon.~~lł, WlfC ich Otnbi<'jlł w tej •vtuacjl koncen··
ttcwałv łlł fl6umit w 1Uidnw4r. iu coraz trudniejsz11Ch
form (jliko krokom flliJII'.IUdj kaJdej, W'llstawianej kolejno
tłhlt'l ,włątt&ego" pldf'IG, .Do, Wyduje lił ...._ ie 1EATtt
w ,okd ~półłb d~ingo\L'Ill Dro::tkiewicza, obv awój wctrattat dramutur9ł~lft1l ł tałc ptzł!clet fb~łtałtz4jqco
c.rułv n4 ,,lamclttllnlf" te~o! teatf'u jftzcze barddłJ
1
U cłttfGł tli kt49 •ctlłeJ "tttow lcł ..••ta~łłł'Ct.II1/Cił ha·
1el" crt]lstvcznł'gO programu d$łanfci.
l oto - Wtlstqpiltl przed Wid<JWniq, illk mi łłf ,żdaJć -
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}Jewne, nłebezpłcc.ru clla cłlłluej drogi tccłru - tjawi•
ska. Twórcze ambtcjt lfopnlowo z 4 w ł i a l q kr(&J od·
biorców utukł. Powdaje coraz grub3.t11 tnur inttlektualłltl pomłędzv IJ)ekUlacjami ataorak~-1'ti11sel'rkhrU ł Uli·
downtq..•
~z1łlćładenl tego oitdnln utuJt4 Brou:ktewlcra
"Bat wuvstktch Mctvoh". Sprawa td alrutdna, Ie dw
d tamat · moiM by fU!żwa~ dral't'..at~tn •chttncitów. Albow leń\ k4żda posta~ ,.&ru" ;est wld,ue dUfladk4, gdzie
zmldcł lłę - 714 zasad(te łndl/tułdualnego odcncła ołł
bi0rC11 wla.chołe wu~tko.
Wv.ltłGdntkłem filozofłezni/m aztulct łtajq ałę bowif1"l
p6lU'tGrznM wielokrotnie pcclczas apclc&Gklu 1Zowa 1'ałl
ceno, :te c.lowiek ma talcle NIEBO, Jakle mie~ .chcf.
Broukiewicz wprowadza widza do Dcl~, kt6ril... nie
jest barem, a mo!e b1/ć Rajem, Hade1t!tn - jak r6wntei
~ptct~flcttll\ otgaft.b!ctc;q tołtrdtv. Obowłq,e11;q w tvm ,pat\:;ttwku~· ł%ctef6hte (cflo~ znane . ?Utrn.l_ prawa: le~r
1 wd.tieranłe alę to u:ewttętt'~M! IPrawv "nowvc~ łttdZJ'',
.zaplqtatlych przwo.dklem między blftoo.lców Boru, Mo•
t tni11 \cięc .zaóbserWOtvOĆ ,)tfl,'%1/S" 1ttlłołcl l Utlf.atlla .,robtnny po•ł"..łńltwa, .tbrodnł - nafl'liętft.olc , taawet
u.1 OJ11'11włe ałvzvJM-btbhju;.
.ohtor (a mołc retJ~Ser'!) pomłdcll tu WutJBtRo ł... nie·
wt.lc. Sdu1cd. ntbv c z e g o ś szuka, ale Ul koń~u po•
wst4je sto.rv Bt'hemat dramotu svmbołlc.mt>go, 1edcze ze
!t6dfł M4łlllł'lłnt'ka .•• Interesujqt'a jednoakt6wlt4 todola
prncłqgnłęta w czasie (M 2 aktv.l, sttucłflł w nadtnlarze
~vmboltiH ew6; dro.matjltlltV walor.
Jak natłtnłeflłłem jłd - ptsnn l rd1J!er' co nieco ,.ptzedObłłJIIl" sprau,ę. Z obe;rranych niedawt&o sztuk Bronkltwłc.t4 ("Dtie;owa rolo. Ptgwv" w Teatru Ludoto&~tn
arat "Giupłec i Inni" '«1 1'eutl'.tt Slqak!m) - "Bar WIZl/Stkłch łtołęt11eh" Jnt- pnv wielu stoolch zaletach w zakre•
tle subtelnolei płaanlcich najmnłej klarownvm drama·
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"wvkoncvpowanvm" literacko.

Retvserłll Krvatvnv Skuua1\kł "trzvmvwZ4 tDvmtarv
pewne; nleslimowitoścl - w 1ct&rvcn to Ultlfnłaracn. au·
bilv •ię nitki artvatv~:ane do prz".łowtowąo klęblta ;aa•
ne; idei autoraklej,
Aktor.tko, jak .zwvk&e w Nowej H"cł' - spektakl wv•
toułnc&łl~. S.te.zególnte pocłobał. mł at, ;edn4k Bronłsławl.ł
Genon-Dobrot.colalc4, b. łnteresujqca w roił Marli Ma·
gdalenv. tcilcże ł Jan Giintncr dobru czuł alę w akóru
Pawfa-rezonera1 aukotwtclc ten .cclolnv artvat4 zacz11'&4
powtarza~ atbOJe poPf"udnie interpretacje.
Marłem Ge~rltclci ciekawie po mo.lanku rozwłci.rCJł at•
moajerę wnętrza
n~kiMmt.

".Baru•· i pom111łowo wwelnłł go ma-

Tutr LU&oW)' w !hWłJ Ruele• .Jtny arol&ldtwlea: ,.aar waytł
łwlęCyr.h".
Marłan Ghllcllł.
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Retylirlal Kryatyaa Sllu1taaka. Scenoaratfal
Mu11ylla: 1. B ro&alllewlia, w Dpr. 1. BoJu,

Opra.. chw•••r· Ilearyk Duda,

ProJekt tlckoraeJI .,Bam

w1zy1t11ł eh łwłęł)•ch"

- M. Carllekiero

