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Spotkania teatralne ·

Spory p'iak

Indyk

tę integralną psychozę po!JraiąCll tę rolę J. - Jabczyński, bo
w atC1fpOlskie zaleniwienie
postać ta trochę .n a wariackich
~ alem ze śmiechu•). Nowa sztuciucha. A ,polska to choroba i n ie nopapierach -- do.minowała w całym
ka Mroż ka stała si ę dawno nie , ogią- ·wa. Wszak przed 60 lat11 obnażyl jq
przedstat.uieniu . Jabczyńsk i stworzyl
danym sukcesem, mówi ąc pospolide Wyspiański w
Weselu, którego
arcykomiczn y a esencjonaln·y typ inhom bą teatralną. Czyjaż w tym zawspólczesnq replikq iest lndyK.. tegratnego prost aka, zarazem żalossluga?
Oczywi ści.e Mrożka. ~ Powie
W,§.&ak to Czepiec mówił o weseln iTl.ego w swej tępocie „ostatniego nizaraz ktoś -nieufny,"'że jako czlowiek kach: „ino ~ni nk chcom chcieć!" :
11Histy'', . który rozpaczliwie n ie chce
piszący :wysuw am stronniczo na
A jest w Indyku i Poeta-dekadent
nim być. Czyst y żywioł aktorski obczoło . pisarza. I skarci mnie, bym się
i·' satyra na „ludowość" czy na ro- jawił si~ w św ietnej masce i do.sto".'
zast anowil lojalnie, czy nie krzywma11,tycznq pozę przekladanq pijąJi-;. - sowanym-- do niej wzięciu oraz spo~
dzę teatru, cz y aby równy~ udzial t0
stwem. Jest nawet obląkana gra na sobie mówieni.a, w ni esłabnq,cej dypoipodze.n iu mieli re żyser, aktorzy,
skrzypcach, przypominająca aż nad:.. .,.r..amice rol{ i pewnym wyciu ciu śYscenogra:fowie7 _BC? . _t~órcz.ość. __ g_r~-- . t!"! -~~l~di~ , Cryo_.'i]w _la._. Są. i o~:zl}:- ,!~aci i . .J'~~o!l~_ ~a _„_.::..o ~~a.-::,, ~-t ~
'. ". ".:~
_· :
mqt71r.,ga. .:.,,..... prqszez ktuQika -=~0.ll.::.. J.lle ..'.Jit.0!>11 U?YifJiP.JJC..W ~ się __z · ba~~ -- 'D'ife:~"f<:.rę.a&.Jt_,~3est i·~
·czy się - jrz k wiadomo - na· sce--nie ' ...,.rró'Qq tą jesf"w Indyku milo ść ro- · sz ynt#·w cieleniem komiki · i humoru
4 nie przy biurk u. Tak, tak światł ·y
mantyczna jako ostatni rezerwat ' inMrożka. W ogóle -cały zespól mówił
czytel.nik u, ale gdyby n.ie Mrożek?
dywidu.alizmu. Także i Księciu i gral Indyka koncertowo. Niczego
~a, przy znaję , ż e Mroż.e k w y s z ykował
reprezentującemu -kłopoty i kryzys
11.ie zmylonn, niczego nie uroniono,
nie lada bombę , al-e któż jak n ie teatr
władzy wydaje się milość jedy•
dobywając pełny smak sztuki. Kcmjq po dpa lił i sp rawił , że wybuchła.?
nym środkiem mobilizacji po~daJJ.ych
trastowo w stosunku do Kapitana
No to może zgó dźmy się krakowskim
i ratunkiem w ospałości. Ale miłość
wyprowadził L. Herdegen rolę Poetargiern: że n ib y pól n.a pól, co? A!e
u l.ega komprami.tacji, jako chwiloty-dekaclenta i jego absolutne zbla.zatz nijm y od p ieca. Zgoda, p-łóbuj
wy popęd, po którym para ludzka
zowani(F , , świetnie też mówił te-kst
pan, panie K.
grzęźnie w obrzydzeniu , dulszczyzna tonie nonszalanckim, mono.ton-·
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ny. Jedyna w tej „męskiej" sztuce
nym i jakby sennym a ·z pełną preWięc )t rozek. i 1e_go Indyk, w ktokobieta jest „wietrzną istotą", micyzją i zwrotnośCi'ą umysłową. Rów"1Jm au tor - ze_ si~ tak ~yrażę .zdrzq.cą się po kolei do 1cażdego, by
nież żywo 1.vygral Z. Piasecki wiecoodnala.zl s~.m sieb1e, czyli '!"lasnq
w końcii uciec z przybłędą. Jeszcze
we gadtilstwo Księcia, podbiegnię te
'formę sceniczną. A krakow~kie teaiti:na próba ratunku to Starzec-pu11oclsk órnymi. ciągotami despotyzmu.
try t~k dł'l.tgo . wzdrapaly się .przed
ste.lnik, opętany ideą purytańskiego
W. Zir:tarski pozował się z komicz'f'yzy kiern l\~;ozka, az ten uoekl z porządku, która to idea oqywiście. ną_ szarżą na zgrymaszonego roman1\rakow+a! N iedawno temu H. v.o_gl:r
też przegrywa. I n ie zostaje - nic. tycznie R udol fa, nie zapominając o
sch<;irak",er yzow_al w naszym :pisr>ite
R z.ecz, zdumiewająca: ten bezwyjnaiwności tego nerwowego mlodziet::'orcz,~~~? ~ro-:ka. Co. by tu 3eszcze
ściowy obrachunek n ie jest - w od,..
n iaszka._ J . . Haniszówna, której spet ... v:mys.ic . -.VToz~ to, ze po.d mas.ką
No-rze wid.za ...:...; tra.gicz.ny. Przeciwcjalnością sq role kobiet fatahiych
k~iarz?- k~y{e si_ę by~try! .nie ~ ~ier.ie, budzi salwy śmiechu.
Tylko
(1-\.leopatra, Czarująca szewcowa)
„tnię bity '-1!'-elektualtsta i wn!kliwy
crwina ratuje sytuację.
N ikt nie
rozwinęła w roli Laury pełny arpsychoa?tal ~tyk n aszych czasoio. A
wierzy w rzeczywistość obrazu.
senał kokieterii i histerii, właściwej
~rzędzie i me~oda tego sond~wa- wiecznej . kobiecości. Chór wieśnia ~na są osobl~w~. Sonda, czyli styl
nia.ków bawił komizmem raczej sy!·froz~a. s~anowi 3e~o„ wyłączną .taCały podtekst Indyka zostal intet ·c1,acyjnym niż słownym.
3emnicę , 3est
przeaziwnym stopem liaentnie oclczytany każdy pomysł
•
sl~w i zwrotów jak natb~rdziej co- Mrożka reżysersko ' wysmakowany,
A ~ ogole to p~cha!„ -~owta,~ziennych ba, _wysu::~echtany~h . ;ego komika jaskrawo podkręcona
rza1!1'. teatralna bomba. Lecc?e obe11raz~so71! al7 tak ,estawi~mych, .... e
a postacie doprowa.d zcme do niebyrzec!
n~btera1ą .niezwyk~eqo wigoru _kowal.ej wyra~isto'ś ci. Tak to zmobilimicznego i odslania3ą ,pstry c~w1J~
zówano opttjcznie i pantomimicznie
Stary Teatr: s. Mi-Mka "Iooyk"
satyryczny. Al.bo - ro~ne porządkt
chór wieśniaków. Tak zastąpiono
w rełYW
f:L.Siomayńskiej, Scei01iif1.a
lo~iczne zazębi~ne _w -:a3em, akumuw ierszo1.vanq. parodię romantycznej
lu1ą prąd ~omizmu i satyry. Al~o
opowieści _
operową wanipuką.
Lidii Młnticz i J. Skadyit.skiego, ttltizyka
:-- per~yf~az cudzy~h. sty!ów pisania I P<>dobnie sypaly się niezliczone po- M• · Kaszyckiego.
i m6wie~ia. 1. chociaz glo~ym at:~mysly, zor,ganizowane w rosnącym
tem M.ro, ka 1est t.en "!'łasn.ie styl R~
napięciu, . aż w części II osiąg:nięto
.
.
.
n~e~ll.wal!f . frenezji komiz-rf!,J.t~ ~.at--~- Ś:w1sko )lc:ha17
. _tęrackz, to okazu3e s.ię, _._ ze ma _?~
.
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. _, m~Ji~ ::Zd661'c ą przedstawienia
".
~~e :. di,,.alogu .°. niespozyt':;
· . 1est jego jednolitość. Jednolitość tek·.
ro, ek ni.e kons~ruu1~. ~praw•
::.tu i faktury sztuki, obrazu scenirzdzi~ k~nwen~1o~aln~1 akc3i, 3edna_k n f qo i aktorstwa.
w scenografii
fJOJ dy~cz~, 3ak""e zwaw: sytuac1e
Skar-Zy11skich widać zasadnicze przeEk!~da1ą się w kontrapunktycz!'-ą ca- ct.irażenie. Jest nim powściqgliwość
losc, u";°ypuklonq se~~enc3ami ko~- -- kolgrystyczna i 1'ezygnacja dotych~.:.~s:~ych pa!adol..,soi.v. . Podobme czd.sóweao
wdzię~u · plastycznę.go
• "-Y_ .;ą. postacie sztuki, 3ako przeoraz rozsypanydi hojnie „wdzię
~~l„~~wwne_ kar.1!ka tu~y, podobne kótc" - ·a ograniczenie się do jedsek komedii dell arte.
nolitego nastroju, do oszczędnej i la-·
Próbu jmy spod tej orgii drwiny
konicznej przestrz eni z jedną meta.i udawane j na i wności ods krobać ;afo i~: nudy i pijaństwa. Nie siląc się
ki ś sens. Jest nim choroba naszego
nrr. modne znieks ztałcenie - i udzitetvieku, w którym jednostka ludzka
nienie postaci, daH Skarżyńscy bartraci swą niezal e żność, a w końcu d.zo wyraziste w t ypie sylwetki; grai rację istnienia. Postacie lndyk1, jqce nadto plamami ubiorów na neuwyjałowione z jakiejkolwiek ide i
traltj ym tle. Osobno stojący pómost
napędowej,
toną
w maniakalnej ;~ e schodami wyodrębniał drugi plan
atonii woli, w marazmie i nihilisty· gry. W całości - t(!) scenografia barcznym an archi zmie. I to zarówno
dzo -organicznie z wiąz ana ze sztukq
w odmianie inteligenckiej (Poeta) zara~em interesitjqca jako próba ja;ak i prymitywnej (Kapitan, Chlokiegoś ironicznego realizmu --:. włapi). Hasłem dnia jest: „nic mi ~ię
śnie w · stylu Mrożka.
nie chce", a nurtującym marzeniem:
Ni-e wiem, cz11 Kapitana uczynil
,.adyby mi sie t11Łko chciało".
·
bohtiteTem .smdd. - Mf'OZek. t::Z3I też
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