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NOTY

Rozczarowanie
Można było sądzić, że przygo-

towany przez Mikołaja Grabows-
kiego w nowohuckim Teatrze Lu-
dowym Fantazy stanie się kolej-
nym etapem publicznych rozwa-żań reżysera na temat postaw
i moralnych wyborów Polaków.
Pamiętamy zrealizowany w 19382
Trans-Atlantyk Gombrowicza —
rzecz o czyhającym na Polaka-
-emigranta"dylemacie: życiewśród wspomnień, pamiątek, sym-boli i sennych powrotów do oj-
czyzny czy kategoryczne odcię-
cie się od korzeni... Pamiętamy
też Listopad Rzewuskiego z 1983
i przeprowadzony za pomocą
XVIII-wiecznej paraboli dyskurs
na temat stosunku do tradycji i
miłości Ojczyzny oraz pojmowa-
nego trzeźwo 'kosmopolityzmu
(czemu właściwie wzbudza on w
nas wyłącznie negatywne emo-
cje?!).

Umiejętność obiektywnego i
bardzo teatralnego, pełnego wy-razu prezentowania spolaryzowa-
nych postaw, a tym samym u-
miejętność prowokowania widza
—.oOto co fascynuje w spektak-lach Mikołaja Grabowskiego.

Niewątpliwie zawarta w Fan-
tazym opozycja ideałów i postaw:
osobowości męczennika sprawy
narodowej Jana i pięknoducha
Fantazego — była dla Grabow-
skiego głównym bodźcem do za-
jęcia się dramatem Słowackiego.
Możemy jednak tylko domyślać
się, że reżyser planował „zde-
rzyć” Jana i Fantazego, bo w
praktyce nie było szans na kon-
frontację z powodu braku rów-
noważnej wyrazistości obydwu
bohaterów. Ponadto nad jasnoś-
cią wymowy spektaklu zaciąży-
ła nieoczekiwanie  zdradziecka
pokusa spojrzenia na postaci
dramatu z krytycznego dystansu.

Oto mianowicie przybysze z
dwu różnych światów, uwiązańy
polityczną pokutą Sybirak i mis-
tyk-latawiec, spotykają się woj- '

czyźnie, reprezentowanej tu przez
majątek hrabiostwa Respektów.
Ich przybycie jest w gruncie rze-
czy wersją stereotypowej uciecz-

„Fantazy?
Słowackiego
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w Krakowie,
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Zbigniew
Łagocki

ki do Arkadii, której idylliczne
zakątki tak chętnie odwiedzali
strudzeni walką rycerze i mimo-
zowaci, opłakujący cierpienia du-
szy i serca kochankowie. Hrabi-
na Respektowa dobrze więc ro-
zumuje wydając służbie dyspozy-
cje stworzenia naprędce arkadyj-
skiej scenerii, bo wie, co może
spodobać się gościom:

Każ zapędzić trzody
Na małą łąkę w ogrodzie... Niech

stary
Anton... zapuści swoją sieć do wody

I sam pod wierzbą siądzie —
obok pary ,

Chłopiąt plotących koszyki — jak w
Tassie.

Opodal żeńców postawić gromadę
Mikołaj Grabowski układa

landszaft z niektórych zaprogra-
mowanych przez hrabinę elemen-
tów i obnażając ich fałszywą
sztuczność drwi z tej zainsceni-
zowanej sielanki. Drwi też z po-
zy przybranej przez epatującą
mistycyzmem Idalię, która gości
swoich uwodzi ekscentrycznym
widokiem przez okna salonu na...
stary, opuszczony cmentarz. Ale
drwina reżysera obraca się nie-
stety przeciw niemu śamemu.
Ironicznie zademonstrowana ma-łość hrabiostwa wymyka się spod
kontroli, nadaje pospolity ton ca-
łej tragedii, czyni z niej błahą
obyczajówkę. Mały realizm bie-
rze górę nad metafizyką... Res-
pektowa (Krystyna Rutkowska)
to babka Dulskiej, równie jak o-
na zakłamana i „praktycznie my-
śląca”, a jej córki, trzpiotowatą
Stelkę (Barbara  Szałapak) i
płaczliwą Diankę (Ewa Sąsiadek),
niewiele różni od Hesi i Meli.
Nie wiadomo nawet, czy możemy
ufać w czystość intencji panny
obnoszącej czarną suknię: w ta-
kich ostentacjach (zwłaszcza w
kontekście ogólnie panującego
fałszu!) zwykle więcej jest pozyniż autentycznej potrzeby mani-
festacji uczuć.

Fantazy (Zbigniew Zaniewski)
to niedowarzony laluś i kabotyn.
Trudno uwierzyć w poetyckądelikatność jego duszy, w mis-
tyczne upodobania i ekstatyczne
skłonności: to tylko gra pozorów,
taka sama jak arkadyjska sce-
neria majątku Respektów i cmen-

tarny „park” za oknem Idalii.
Jeszcze trudniej uwierzyć w u-
duchowienie tej damy: Idalia
(Hanna .Wietrzny) to po prostu
histeryczka, od której wszyscy,
a zwłaszcza jej nieszczęsny ko-
chanek, powinni by uciec na an-
typody! Jest to rola zagrana cha-
otycznie i bez smaku.

Przybyły z Syberii Jan (dobry
w tej roli Krzysztof J. Wojcie-
chowski) jest tu przykrym dyso-
nansem: on jeden niczego nie
gra, niczego nie udaje. Brzmi to
paradoksalnie, skoro tylko on
właśnie zjawia się w przebra-
niu... ale to przebranie służy
przecież wyłącznie. bezpieczeń-
stwu, a nie "stworzeniu atrak-
cyjnego pozoru, i gdy jest to
możliwe — Jan demaskuje się.Na udawanie kogoś innego (lep-
szego, ciekawszego) nie silą siętakże ani towarzyszący Janowi
Major Wołdemar (Ireneusz Kas-
kiewicz), którego pozostałe oso-
by traktują z atencją i ostrożną
obawą, słusznie zakładając jego
nieobliczalność, oraz — grupka
półdzikich, porozumiewających
się bełkotliwym narzeczem kał-
muckich sług Majora. Hrabios-
two, zajęci sercowymi  fanabe-
riami, troskami materialnymi o-
raz czystością własnego honoru,
urodą otoczenia, a przede wszy-stkim grą pozorów, nie dostrze-
gają cichej, drapieżnej obecnoś-
ci azjatyckich „gości”: -'są jak
muskające piórka próżne i bez-
myślne kanarki, które nie widzą
czujnego spojrzenia kocich oczu.

Spektakl Mikołaja Grabowskie-
go, choć (w zamyśle frapujący,
nie miał szans na powodzenie w
realizacji z powodu nieprecyzyj-
nie wyłożonej intencji reżysera,
błędów obsadowych, nieładnej,
manierycznej gry aktorów (uwa-
ga ta nie dotyczy Tadeusza Sza-
nieckiego — hrabiego Respekta
i Krzysztofa Wojciechowskiego —
Jana). Nie pomagały aktorom i
reżyserowi ani pretensjonalna o-
prawa scenograficzna, ani niespój-
na z całością muzyka.

Nie ma w tym przedstawieniu
metafizyki, nie ma żaru, są za
to histeria i niemoc podszyta
strachem i brakiem pewnościsie-bie.

> DOROTA KRZYWICKA

Teatr Ludowy w Krakowie: FAN-
TAZY Juliusza Słowackiego. Reżyse-
ria: Mikołaj Grabowski, scenografia:
Jacek Ukleja. Premiera 14 II 1988


