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~ ~e111ie interpretacyjile wlrócl nait4Pcych szeksPJ.rOlotów. Uchylająca sie Pl"zed próba jednomac:znej l ..-:rzyjllej możliwoki ukluyfikowania la·
tunk.owe&o. Przeplatająca nastrojow~ poetyckiej bdDł
a brupmołcilł i (Wałtowno6oilł w odsłalliani.u naycboloJiemej Pl'awdy o człowieku. Wre~~.ZCie oozomie :r.da 5i•
Dllliej efeldowna l bb&kctllwa w konstrukcji. n.iś i.nno
UliWory autoc-a .,Makbeta". Pi~y .,Opowi~ zimowa",
pn.ed realizatorami trudn<*i, dając jedynie o.ikba nadzieje na 81111r.ce. Ln8ceoizacyjny. Nic tedv dzi.wneco, ie
ta pow.stała około 1610 roir.u jedna z oetatnlch .,komedii" Szt*apia-a - choo niezwykle czesto lll'::rwana
w
pierwszej polowie XvtJ wieltu - dził d~ rzadko t.rafla u dMid eceoieme.
Najllowuej jej realiucji llOdjęła sie Kryałyna 8ku·
. . . U w 'reałrse Nowym, korzvatalac z tłumaczewa
Bohdana Drosdowskier• Situszanka dokonała bardz.o wnikliwej analizy struktury dramatu l ~eń właśnie uczyniła &lówoego .,bohatera" .-co 5;K'ktak.lu. To bardzo
filołoticza~ badanie materii utworu POWZedzające Je«o
wy;stawiemto m.uaiało da~ konsekwencje, i to nie zawsze
najkorzystniejsze dUI UDttitu teatralnego widowiska. Dotyczy to pierwszej części owej ..pętli cza.sawej". w któr~t reżyser zgodnie z intencjami autora - :ram!mał
-.,darzeoia dzteilłce sie na ecenie. Przez trwalace polo-. ~w1enia sceny iledz.imy awoista rozprawę na
temat możliwołci teatru i jego irodkÓW w ukazywaniu
staD.Óilf emocji, budowaniu post,ac!, rozwiązYWaniu svtuacji; Pl"Z7114damY się wreszcie roU 1 funkcjom Jakie
czas pełni w orga.nlzowani.u bytów teatralnych. Aktorzy
z dya&n.sem traktują &rane Pl"U21 siebie role. n.ie tyle
postac-ie z ich cielesoołcila l cechami charakterologiczaymi. co ukazując spoilOby jakich · teatr używ-.
by wywoła~ -W widzu okrełlone emocje lub refleksje.
O. zabit-1. M pewno iatereaujący. rooeia.enięty niemibiernie w czasie, staJe aie wraz z Je&o upływem nielltety ntJ.Ż4cy i ckM moaotonny. Zwłaszcza. że nie wsr;yacy aktorzy ustnecli sie IIZtu.cmołci l orzervsowania w
prowadzeni.u owego analityczaego wywodu.
Wlll*liałe«o zadośćuczynienia za owe mankamenty doczebli
widwwie w dcugiej czeki spektaklu. Wru
z podniesieniem llie ?O raz dru~ kurtyny właściwie zaczyna sie dopiero teatr.
I to teatr niezwykle oiokznY•
łączący w sobie harmonijnie
wvzYStkie swe waTst.wy .
aa klt6n UJada lli4 praca reżysera. aktol-a l aceoO«rafa.
Teatc ~eoicie WYKrywający efe'ldv natł:Ych
p~iwaawień. Teatr rozpinający całą ~~:ame emocil od
beztrolkiej rozhukanej radoiei w kapitalnie pomyila~ym
i wy.lrp!a.n,yin .-e•i- ..-.erelltef'~anki do jakby zaatygłej w · -bevuołlw.
~oe20n.ej eletatem odpowiedzialno6c:i l sparaUżowanej rozmiarem winy za ?OJJełnioczyny - iCellJ' pokuty na dworze króla Leontesa.
eatr JX'Up}at&Jiłc:y poezje J)ełn.ej radasne~to koloru baj.
z JD1'0CZ114 zadUitllł uad przemijaniem l meandrami
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Ogbtdemy sceny ki1'14ce h\liiiOI'em naneoszel marki.

Prym wiodlł w nich Ludwik Benoli l Bocdan Baer kre-

uJitcy role Owczarza l jego syna. Tak świetnel!o. zabawneco duetu dawno nie mieliśmy okazji o~tlada~ na
DMZ,.:Ii 8eetlach. Moment wzeistoczeni.a sie tych dwu
~ów w 'J)Iltl6w .,całlł reba" można śm ! ało DOStawi~ 'lrirócl szczytowych ko'łnicznvch osiaf!nięć aktorskich
teatru ?OI*iego w ostatnich latach. Każdy l(est. ruch,
erymu. toc ałuży temu. by nas bawi~. a równoculnie pokaza~ jakże kondycja ludzka llOdatna jest i śmiesz
na w swej uległołcl wobec tego. co zewnętrzne, co Jedynie pozorem. co sztucme 1 nieprawdziwe.
A obok nich eceny nasycone frlozoficzna zadumą nad
mikOIDOliclą znaczeola ludzkich działań. emocji. racii zanurzollych w strumieniu nieubła~~:anego. kierującelito llie
80bie tylko manymt prawami l włakiwokiami czasu.
Pięlmie ukazują nam to: AndneJ Zarneekl Leoates,
Marek Barbułewles - Pollbeaea, Zofia GJ1łSiewles Hermłona Perdłła. Kułmlera NotraJówna Paalina,
J'aous Kubleki w roD Czan l Autolłka oras Bocusław
Sochnaekl jako KamiL
I dopiero terez. gdy w drugiej czdcl motliwołci tea-tru przestały ~ indelala-m jego irodków. a stały IP!ę
widowiskiem teatralnym. aktorzy mo«li błysną~ swymi
umiejętao8ciaml 1 kunlztem. a widownia zvska~ możli~ kontaktu z Pl"awdz~wa eztuka. korzvstaiaca
ze
.wej techn<iki w celu dostarczenia wrażeń estetvcznvch,
podzielenia się emocjami. skłonienia do refleksji l zadumy. A i:e sprawiła .sie z tvm «racko. najlepiej świad
ay .-chowanie widowni. która - zaoominaiac o ooczatkowyeh niedclskonałołclach, - w finale. stojąc dziękowa-·
)a eromJdmi brawami btr6otUIID przedstawienia.
.JERzy BABOL
'I'Młr Mowy: W. 8eebcJk - .,OpowiEM zimowa". Rei:.:
K. Skusza~~ka. Sceoografia: Helge Hoff .:... Mon.sen. Muzyka: Adam Walacifl*L. Ukła4 tańeów: Zofia Więcła·

wówna.

