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pnelda4 - ll1rSam (Zenon Pnelllllycld), układ tekstu I rdyserla - Lech Ter• 
pUoWlld, -ografta Marian Jankowski, opracowanie muz;yczne - Bogdan Do· 
IDlnlk ~J' gMclmM w warnawte, Teatr Mały). 

lstot11 dramaturgtt Maeterlincka do· 
brze poJ11l Lech Terpiłowski, publlcy· 
sta I krytyk muzyczny, który właśnie 
tymi „Slepeaml" zadebiutował Jako re· 
żyser teatralny. Terpiłowski przekazaJ 
w swym widowisku wszystkie wyróżni· 
kl atyllatyczne pisarza: statyczność, na• 
stroJowość, grę symboll, za• odmładza· 
J11c ludzki\ gromadę, co pełza po scenie, 
wzmógł Jeszcze tragizm sytuacji: zagu· 
blenle ai41 człowieka w czasie 1 prze• 
atnenł. 

Sam 1posób scenicznego przekazu 
I snów awt- sy ktoł czytuje Jeszcze 1łynne ongi oparł Terpiłowski na pomyśle tyle! 

tal do nM teatr Z TEATRU rozprawy-eseje, „Zycie pszczół" 1 „Zy· nośnym, co odkrywczym: na drama-
1 Jelenie• ~· cle mrówek", co przyniosły flamandz· tvzmie d:fwięku etricte muzycznego, • ldemu pisarzowi n.agrodfl Nobla. Teatr -< 
Stanowi on a Maeterlincka Jeszcze bardziej popadł w który wzmacnia tu 1 wyolbrzymia 
mnie jeden I nlepamli:ć, w ostatnim so-Ieciu zaledwie d:fwięk słów mówionych. Dialog w 
nkzbl~ch do- raz - I to dawno - grano tego autora tym przedstawieniu przechodzi eo 
wodówna97tua- w warszawie, a I to utwór niezbyt dlal\ moment z rozmowy w lamentacyjny 
cje, ld:f brąd- reprezentatywny: „Cud Swl11tego Anto· zaśpiew, wokalna doskonałość mło-
kle 1lo9ro „pro- Diego" retyserował w Teatrach MleJ· dych aktorów jeleniogórskich spra-

1klch (I) Jerzy Kreczmar. Samych 
wincja" traci „Slepców" grano w Polsce Ludowej bo· wia, 1:t wszystkie te interwencje mu-

' swój tradycyjn7 daJ:te raz, w Grudziądzu, w lnscenlza· zyczne mają precyzję filharmoniczną. 
1em, Id upór l cJi Marli Wachowiak. Mają td siłę wyrazu dramatycznego, 
inwencja twór- Teatr współczesny ('bo podobna sy- znaczą. I tak snuje się tragiczna 
ców przezwycię- tuacja jest nie tylko w Polsce) jawną przypowieść o umotności ludzkiej , o 

• ta IJ)lot ni„ zatem niewdzięcznością płaci twórcy, ślepocie jednostek, która przemnata 
lrony1tnych za- któremu tak wiele zawdzięcza. Ru- się przez ślepotę zbiorowości. Przy-
n!oścl. Teatrem gując ze swych dramatów dogmat fa- powieść Maeterlincka jest pełna pio-
w Jeleniej Gó- WITOLD buły, a ze swych dialogów dogmat łunnej goryczy, choć oderwana od 
ne juł niemal FILLER naturalistycznej gładkości słów, kładł realistycznego tła. Mote dlatego razi-
1 lat kieruje autor „Peleasa 1 Melisandy" podwa- ły mnie drobne naddatki tekstowe, 
dyr. Alina Obid- liny pod teatr poetyckiego aymbolu, jakimi patrzył Terpiłowski dialóg 
nlak; umiała zwi11zad wepółpraełl n teatr groteski i absurdu. U Maeter- oryginalny, zbędnie pointując poetyc-
1w11 mal11 aceną zarówno twórców tak lincka aama gra nastrojów miała od- kie wlelotłowie Maeterlincka. Jedyne 
W7blm7ch Jak Adam Hanuukiewicz dawać tragizm ludzkiej egzystencji, to właśdwie zastrzetenie, jakie żywię 
l Henryk Tomaszewski, jak zdoln11 bohater jego utworów w cluy i we- wobec tego ciekawego przedstawienia, 
młodzieł reży3el'llką (Grzegorz Mrów- wnętrznym •kupieniu toczy 11wój nie- które 1cenograf zlokalizował w nie-

• czyń.ski), umiała wykorzystać kapitał kończący 1ię nigdy dyskurs z lotem realnej pustyni z błękitów, a które 
all własnego zespołu aktorskiego, któ- 1 śmiercią. Losem zdeterminowany, na 1ugestywnle odegrali młodzi artyści. 
reao ozdob• 1tanowl 11ędziwa artystka śmierć skazany ma przed aob11 nie- Pra&IU\łbym ~ród nich wyrótnl.d 
Zuzanna l:.ozińskL skończoność wieczności - w takiej Aleaandr• Hofman s wielką 1lłą wy-

'l'eatr jełen1016r1łd •lecbal ąm raS9B perspektywie każdy ruch .taje tlę ra:r.u oddaj111c111 wewnętrzny dramat 
do waraaw:r bez ewolch nestorów, miałki, 1tąd .wo.lata 1tatycznotlc! dra- · O~lunel, W1Mlawa lllawlka (s wnia
prąwotąe 1pektakl niemal mlocl%leto- matów MaeterlinckL Mog11 one 1twa- ren I llPOkojem prowadził emfatyczną 
W7• Tak go prs:rn.aJmnl•J 1:o&acz7I re· rzac! czuem wrażenie monotonnych rolę Przodownika), a tald:e Teres11 Paw• 
.,.. autor 1ztuk1 um1•zazal Ją raozeJ śl 1 h tor Int otlĆ lolł'los I Kr)'atP• WJJn1ew1ką. Opraco
g4sl~ na pobnetu lud:r.Jde10 1amoun1· w zamy e c au • snaywn wanie mus7cznc, które było dzlelelft 
Geńwłenla, tam gdzie itarołll ociera 111• 1amych nastrojów miała tu atarczać Dord&Da Dominika, pnyczyn1alo 1111 .,, 
•Amie~ A.utor sławny, eholl zapomnla· za mechaniazn.11 ąwolld odlQ'W&nTCh snacznym 1topll111 do aaatroju catep 
•• ~· ~ ~ ~ _p.t~--U~ Jń!\QWklMt - , 

•. 


