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"W życiu jest drama zkomedią ... '

1

CypriAn Kamil Norwid: "Aktor". T ea.łr Wybrzeł&. ltełya. Tereu Zu.k--

sk&, Scenogr, Ja.n Ba.nucha.
SROD jakte nielicznych wysta- nie od eceny za kulisami, nazwane
wianych na scenach pol&kloh przez poetę epodem) echo prz.ebrzmia
sztuk dramatycznych Norwida lego juź i przegranego romantynnu.
nie było nigdy "A..kltora". za Bo nikim innym, tylko jeszcze jed·
życia poety &eellY: warsuw&ka nym hamletowskim romantyk:em bli•
i lwovv1>ka chciały wt.iąć nawet .sko spokrewnionym ze Szczę.snym (z
CV!
tę SILtukę do swego repertuaru, "Horsz.tyńskiego" Słowackiego)
ale- jak świadczy pozootaly po Nor- Kordianem jest główny bohater ,.Ak•
widzie list }ego, pisany do Wladysła- tora" - hrabia Jerzy. Bo romantyzwa Mickiewicza w r. 1868 .,nie graly mowi zawdzięczamy poezję, któr~~o
dla wymagań drobiazgowych cen.z.u- przeniknięty jest utwór, owe uka.1.ary". Norwid nie zobaczył zresztą ne nam prZJeZ autora światy, o kt6Gotard do Jerz.e.;lo, ile
żadnej swej sztuki na soenie. Po je- ryoh mówi
go śmierci prZJeZ długie lata glucllo "Tam się już nie dochodzi, lecz tam
było u nas o tym wielkim poecie do się dola·ta!" (akt II sc. 2) . .I z romanchwili, gdy z niepamięci wydobyła go tyzmu p;ynie smutna poezja scen,
Młoda Polska w ooobie M.iriama. Ale gdy stara Hrabina wciąż widz\ rodo-.
nawet, gdy inne jego dzieła drama- we obrazy na ścianach. na których
t.y<."Z.!le ujrzały światło rampy, o pozo.s.taly juź tylko aw~e.
"Aktorze" nie było w teatrach mowy.
At dziw bierze dzisiaj, pa.trząc na
to widowiBko, jakim spooobem prrez:
dramy z komedi~
OLĄCZENIE
lat tyle nie doceniono niezwykłych
stwarza wielkie trudności dla
walorów .scenicznych tEj sztuki na
teatru grającego "Alciora". wyma
w&kroś romantycZJnej, a jednocześnie
~11rnego
doświadczo.nego,
ga
nieledwie proroczo aktualnej.
swych środków reżyura. :reresa :tu
O Norwidzie zwykło się potocznie kowska. nie zawsze umiała $Obie Z
mówić, że to "truqny autor" i przy- tym poradzić i dlatego w spekltaklu,
pinać mu niesłusznie lat,kę eHtarności, jaki dal nam Teatr Wybrzeża wjdzieKto zobaczy na soenie "Aktora", poj- liśmy niekiedy splątane rórżne !
sprzeczne ze sobą style; ·Gdy po
·
al
· · tak
pierwszych, nieco chaotycznych · _..
nie Je5.t.
mJe, ze . WC
Ta "komedio-drama" napisana w nach w kawiarni. S7ltuka · nabrała r~
myśl wyp<l'Wiedzi jednego z boh.ate- pędu, raz po raz. witaliśmy ze zdzirów "Aktora", że ,,w zyciu jest dra- wieniem to Fre-'..rę, to Słowackiego,
ma z komedią", zawiera w sobie ta• czy Krasińskiego, to nawet Baluokieklei bo.gaotwo elementów i motywów, go. Niek·t óre pol$•tacie miały &icl~
jM; amo życie. Jest w tej historii ność do 8tarop<Jlśkiej rubaszmoścl., in•
bankrutującego rodu hrabiowekiego i ne dawały się unie~ć ~ydłom . zoo.
ratunku, lmóry, o paradoksiei przy• mallltyzmu, jesozc®e lnn.e J)('ZOWal1 na
chodzi do niego od pogardzal'lej sztu• nowocz.esność. Ta niejednolito$ć 1lo
ki aktorskięj, głęboka i trafna saty• na .pe;vno wada widowiska. Ale!TilJM
ra na snohizm l rodowe pr]JellądY to tekst zwYciężył, całość mlal.a \11'0k,
(choćby w ooobie Hrabiny, której po- .a barwne tl~ jakie dal jej aeenoaraf
glądy doprowadza do absurdu autor Ba.nucba, J)Odno&iło ł.o wldowieko do
w ~cle II we wspanialej komicznie rangi jakiejś baśńi.
rozmowie z. Gotardem) l cięty dowBohdan Wróblewsld gra rol41 hra·
cip, wyra.Zająćy sl.ę w niespodziewa- biego Jerzego, ' którego niewyżyte
nyoh pointach słownych oraz w .hu- marzenia o akto.t\Sitwie spełniają sil!
morze sytuacyjnym, i ni eznisz.czalna dopi.ero w obliczu ruiny maj~tkowej.
ak.tualność w podtekstach !ilo:wficzMa on wiele momentów wzruszają
nycih (dla przykładu rozmowa Gotar- cych, a wyqobytyoh przy ma!Gs:imum
da i hr. J&Zlego o reali7.:mie i idealiz- pr05toty środków, choć, wcląQ: na pomie w ~ce, akt II) i kpiny z cią dłożu romantycznym. Józef Cz~w·
got polskich do szabelki (wspomin- sld w roli prawdziwego ak.tora, Goki Bizońsltiego).
tarda Pszonk - .K eana, gra z umla·
Jest teł; w tej sztl,lce, pisanej dwo- rem " spokojem, a Jednocześnie jak
ma etapa.ml w roku 1864 (do sceny tnr,oa z odrobiną kabotyńsltwa. Zna3-<::iej Utu III) i w r. 1871 (zakoń~- kcmicie ujął rolę naj.pozytywniej.-G.> z boha.terów S2ltuki Wernera St.nisław Dą,browskJ, pOdkreślając onie:lmielenie guwernera wobec hrabiów
nawet wóWdaS, gdy ratuje ich 11
opresji. Ka.zimlen 'l'alvczyk w odtwarzaniu roli barona. EraZma., z zimną krwią ,porzucającego pann~:, · która utraciła posag, :poiJO!ż:yl nacisk
snobi,zm .l 9wiatowóść tego wielkiego
pana, pozbawionego wS7A'llkic:h ·skrupułów. Paweł BaJdy był znakootitym
mieszczańskiego
pr.zed.9tawicie1em
świata w roli ~ana Bi7A>ńskieg_o.
Dwiema pl'7.1Eld&tawicielkami tegoż
:niesz.czańskiego 'świata były Luey.na
Ha5, pełn;1 temi)E!"amentu. i pornyslowaści w roli córic.i. Bizoń&kiego F~ci
"damy z komptuaru" , jak ją
określa ' at1>tar, oraz Mlroosława Dubrawska, grająca z :zacif:ci«<'i mod~, plotkarę i raj1ul"kę w jednej
o.sobie, w~niale narysowaną przez
Norwida. Nioką. Du:braw.ska. wykazała wielkie . poczucie humoru, w lek·
ki sposób oddając znakomity dowci'p
t.ej pootaci . .Pr7.eśliczną, jak :z portretu i pełną staro6wieckiej slodycz.y
jest Wlal&wa KOflma.li!lka w roJ.i, hra.biankl Flizy. W komediowy spcxsób
potrakitowala nieszcr,ęśela . Hrabil).Y
Helcna Sokołowska. Wl'e57.Cle uwo-
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dzicieLską al~torką Olimpią nialowni~

-::zo wyglądającą w krynolinie i ,,pa·
•:erce", jest Krystyna Lubieńs~
Fragmentaryczne ro.le grają Iżylow
ski, Zenon Dą,dajewski, Skwi«C'ZYii·
ski, Dzlłllliewic:i, Edmund Fett.Jnr
(którego J)amięt.amy ze świetnych
kreacji w tymbe ) teaJt:r:ze), Włesl&w
Oehmańsld, Tadeun R.ol!lll\skl (ks. Fi·
lemon). Pełnym godności hrabiow·
~kim służącym Maurycym j>Mt Mleczysl&w Na.Wl'OOitl.
Teałrowi Wyl:lrzeta nałety m~ 4X'&W
dziwa wdzięczność za wydobycie na
&eenę "Aktora" oraz za pokazanie
·
go i Warszawie.

