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o której ostatnio wygadywano tyl e sprzecznych opinii, uważam dziś,
gdy toczymy burzliwe dyskusje o tym, jakiego to tea tru w Elblągu
chcemy, a jakiego ni e, za ogromnie pożyt eczne.
Peter Shaffer

napisał „Czarną komedię" mając

39 lat. Nim
w dorobku „Pięciopalcówkę" (debiut dramatyczny), „Królewskie polowanie na słońce", dramat pt. „The
Battle of Shrivings" oraz jednoaktówki „Private Ear" i „Public eye".
Podczas gdy na scenach anglosaskich królowali tzw. gniewni
z autorem „ Miłości i gniewu" J . Osborne'm na czele, P. Shaffer
podążał własną drogą. Zdumiewał publiczność i krytyków bardzo
jadowitą penetracją psychologiczną życia angielskiego, zwłaszcza
angielskiej rodziny, nie uciekając się przy tym do tak drastycznych
form ekspresji, z jakich korzystali zacietrzewieni autorzy pokroju
Osborne'a.

ją zmajstrował, miał już

O „Czarnej komedii" i jej autorze.
Elbląska prezentacja „Cza rnej komedii" Petera Shaffera
zdaje się być interesująca przynajmniej z dwóch powodów.
Pierwszy wiąże się z samym utworem. Mimo iż bywa on zaliczany do utworów lekkich , stricte rozrywkowych i w ogóle popularnych, z ogromną powagą bywał traktowany przez najlepsze
teatry amerykańskie, europejskie a także polskie. Wiemy ,
że od czasów swej prapremi ery w Chichester (1965 r.) cieszył
się szalonym powodzeniem w Anglii, na kontynencie europejskim i w USA. I że najbardziej wymagający krytycy Londynu
jak i Broadwayu traktowali „Czarną komedię" jako jedną z najdoskonalszych fars wszechcza sów. Rozumiemy więc, że w związku
z nieustającym w Elblągu popytem na sztuki rozweselające może
ona dostarczyć odbiorcom ogromnej frajdy. Tym bardziej że w Elblągu farsa ta raczej jest nieznana, choć najdojrzalsi odbiorcy prawdopodobnie nie zapomnieli, iż była tu grana przez zespół Teatru
im. S. Jaracza w r. 1970 (czasy dyrekcji Jana Błeszyńskiego)
w reżyserii A. Przybylskiego (22 przedstawienia i 5383 widzów).
Okoliczność ta uwalnia zarówno teatr jak, i środow i sko
wych recenzentów od akcj i promocyjnej na rzecz tekstu Shaffera
czy uzasadnienia pomysłu jego inscenizacji. Skoro więc wybrano tak wspaniale, reszta należy już tylko do teatru i oczywiście
do publiczności ucze s tnic zącej w przedstawieniu. Sondowanie
sił i środków sceny , jak również wrażliwości e lblą skic h widzów,

„Czarna komedia" powstała na zlecenie Oliviera, ówczesnego dyrektora Teatru Narodowego w Londynie. Planując
wystawienie na scenie Chichester ponurej „Panny Julii "
A. Strindberga, zaproponował on Shafferowi napisanie czegoś
uciesznego na deser. Shaffer przypomniał sobie prastarą operę
chińską pt. „Oberża na rozstaju". Koncept stanowiący osnowę
tej opery polega na przedstawieniu zachowania się ludzi przekonanych, że znajdują się pod osłoną ciemności. Walczący ze
sobą bohaterowie opery, a zatem i farsy Shaffera, nie widzący
się wzajemnie i przekonani o swej niewidzialności , pozwalają
sobie na gesty i odruchy, na które nigdy by się nie zdobyli przy
świadkach. Murowany - jak wykazała praktyka sceniczna - dowcip wynika tu zarówno ze sprzeczności, jaka zachodzi między
słowami a gestykulacją, jak i ze sprzeczności między przyjętym
powszednio rytuałem gestów towarzyskich, na tle którego odbieramy sytuację sceniczną, a ujawnieniem, zdemaskowaniem
zachowania się ludzi wyzwolonych z tego skrępowania. Jest oczywiste, że takie założenie sceniczne otwiera szerokie pole wynalazczości aktorskiej i obiecuje publiczności znakomitą zabawę
- pod warunkiem, że widzowie zaakceptują ową niezwykłą
umowność dotyczącą ciemności i światła i że aktorzy będą dostatecznie wynalazczy .

czułem się w wysokim stopniu zobligowany wzmiankowanymi ży
czeniami publiczności - to jedno. Po drugie - nie znajduję jeszcze
sił, ani środków do porwania się w momencie startu na realizację
utworu moich marzeń i w ogóle o szczególnej randze repertuarowej. Po namyśle zaś doszedłem do wniosku, że właśnie farsa Shaffera daje mi optymalną możliwość zgodzenia teatru ogromnie i w
najszlachetniejszym rozumieniu tego słowa - zabawnego z teatrem
ambitnym. Spośród wielu krajowych interpretacji tego utworu
największe wrażenie zrobiły na mnie dwie: Zygmunta Hiibnera w
Teatrze Starym w Krakowie oraz późniejsza Piotra Piaskowskiego
w Warszawie. Były rewelacyjne, choć każda na swój sposób. Jest
faktem, że błyszczały taką obsadą aktorską, o której tylko marzyć
i której udział najczęściej rozstrzyga o sukcesie. Przecież jednak
nie to mnie poruszyło i zastanowiło. Chociaż sam nie spodziewałem się po sztuce Shaffera czegoś więcej niż roZ1ywki, poczułem
się zaskoczony. Stwierdziłem mianowicie obecność w „ Czarnej komedii" nurtu myślowego dość znaczącego, a nawet filozoficznego
- w tym sensie, jak odnosimy to do gatunku lekkiej powiastki filozoficznej w stylu wolterowskim. Uważna lektura tekstu w pełni
potwierdziła te spostrzeżenia. „ Czarna komedia" jest oczywiście
arcyzabawną farsą, ale jest także czymś w rodzaju dyskursu o ludzkim losie. Jej bohater, umykając przed swym „przeznaczeniem ",
chcąc zrobić karierę i uwolnić się od uciążliwej kobiety, próbuje
własne życie wziąć we własne ręce. I cóż? Niestety - rozwój wypadków nie potwierdzi zasadności tego kroku. Opatrzność sprawi
(jakże często mieszała ona szyki legendarnym, starotestamentowym bohaterom), że nie wyjdzie on poza wyznaczone mu ramy
i zrządzony los. I że przyjmie to jako dopust losu, wprawdzie niechciany, niemniej ocalający.

Rozdział,

w którym wprowadzamy
na scenę reżysera i kierownika
artystycznego teatru
Antoniego Baniukiewicza
Drugi powód ześrodkowujący
bywalców elbląskiego
teatru tkwi w okoliczności, że premiera jest elbląskim debiutem
znanego reżysera i człowieka
teatru Antoniego Baniukiewicza.
Po miesiącach egzystowania
Teatru Dramatycznego wyłącznie
pod okiem dyrektora Dariusza
Bartona nareszcie wchodzi do elbląskiego zespołu czynnik kierowniczy o niekwestionowanych kompetencjach artystycznych.
Z dużym uznaniem przyjąć należy decyzję powierzenia odpowiedzialności za artystyczną, twórczą działalność teatru
doświadczonemu człowiekowi teatru. To gwarancja, iż obok
działalności impresaryjnej czy edukacyjno-teatralnej, jaką
zamierza rozwijać p. Barton, teatr będzie realizował swe podstawowe, rudymentarne funkcje. I w wysokim stopniu rękojmia
ustabilizowania instytucji, ostatnio doświadczonej i zagrożonej
w swej egzystencji.
uwagę

Utrwalił się zwyczaj, iż premiera inaugurująca działalność
pod nazwiskiem jej nowego kierownika artystycznego, bywa
traktowana jako programowe expose. W jakim zatem sensie
„Czarna komedia" antycypuje linię programowo-repertuarową
Teatru Dramatycznego pod jej nowym kierownictwem?

Zapytany o to wprost Antoni Baniukiewicz odpowiada:

- Trudnej sytuacji ekonomicznej teatru, odpływu publiczi postulatu zgodzenia propozycji teatru z życzeniami odbiorców byłem świadom, zanim zdecydowałem się przyjąć stanowisko
kierownika artystycznego. Planując przedstawienie inaugurujące
tu okres mojej odpowiedzialności za kształt artystyczny teatru,

ności

'

W przedstawieniu, które oferujemy oto naszym widzom,
ów staraliśmy się uczytelnić, nie uchybiając naturalnie
niczemu, co farsa jako utwór zabawn\ niesie .

wątek

Antoni Baniukiewicz
- czyli z kim mamy do czynienia

I jeszcze - co tyczy się osoby Antoniego Baniukiewicza.
Urodził się w r. 1942 w Warszawie. Skończył polonistykę na
Uniwersytecie Warszawskim w r. 1964, potem zaś jeszcze
wydział reżyserii PWST, na którym rej wodzili profesorowie tej
miary co B. Korzeniewski, E. Axer, A. Bardini, T. Łomnicki,
Z. Hubner, J. Kreczmar. ..
Po studiach (dyplom w r. 1974) przyjmuje stanowisko dyrektora Teatru Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu, by kierować
nim do r. 1979. Reżyseruje. Do świadcza też - mimo wysokiej
oceny działalności teatru - całej metafizyczności zjawiska, jakie bywa udziałem większości scen prowincjonalnych kraju, nie
wyłączając Elbląga, tj. n i ez b o r n ości między poziomem
artystycznym propozycji teatralnej a frekwencją. Przenosi się
więc do Tarnowa, gdzie w I. 1979 - 84 pełni funkcję zastępcy
dyrektora d/s. artystycznych, później zaś, tj. w I. 1984 - 89 kieruje teatrem w Gorzowie. Środowisko teatru gorzowskiego traktuje A. Baniukiewicz z niewygasłym sentymentem. Przechował
wysokie zdanie o zespole i jego zdolności do dźwigania
trudnych i odpowiedzialnych zadań artystycznych. Właśnie z tym
zespołem udało mu się zrealizować szereg inscenizacji, które
w swoim dorobku uznaje za znaczące. A potem był Teatr Dramatyczny w Gdyni (1989 - 92) - równie „dramatyczny", jak
wszystkie inne dramatyczne, nie wyłączając sceny elbląskiej, to
znaczy rozsadzany wojnami podjazdowymi i towarzyszącym im
rozróbkarstwem. Niestety - nie miał szans w konflikcie z popieranymi przez administrację miasta a działającymi przy
pomocy metod mafijnych pretendentami do fotela dyrektorskiego. Właśnie jego antagonista wkrótce po objęciu tegoż stanowiska narobił w teatrze takiego bigosu i takich długów, że
w konsekwencji musiał wylecieć na przysłowiową m ... ę.
Rozstając się

z Gdynią A. Baniukiewicz miał prawo czuć
się zmęczony administrowaniem teatralnym. Przez kilka lat
pozostawał - co dziś u ludzi teatru dość częste - tzw. „wolnym

reżyserem pracującym dorywczo. Biegła znajofrancuskiego i niemieckiego zachęciła go do
tłumaczenia książek naukowych i popularno-naukowych.
Szczególnie jednak ważne dlań było utrzymanie kontaktu z teatrem. Utrzymał go. Reżyserował na scenach krajowych i zagranicznych, tzn. w Niemczech i we Francji. Ostatnią z jego
scenicznych realizacji był „ Pan Tadeusz", opracowany w Teatrze
Polskim w Wilnie z okazji rocznicy mickiewiczowskiej.

strzelcem", tj.
mość języka

Trochę

mu

expose

- Jakie nadzieje wiąże Pan z teatrem elbląskim? Ku czePan zmierzał jako jego kierownik artystyczny?

będzie

- Pan Barton jako dyrektor naczelny daje mi swobodę dziaw tym zakresie nie zmieni stanowiska - a mam nadzieję, że nie (choć wolałbym, żeby moja pozycja jako kierownika
artystycznego (czy dyrektora?) była utwierdzona statutem respektującym prawodawstwo MKiS i ZASPu) - to będę miał szansę
działania na rzecz umocnienia autorytetu teatru w środowisku,
Tzn. kruszenia barier między nim a społecznością.
łania. Jeśli

Jeśli elbląski

racje bytu, to musi czuć się zoktóra żąda propozycji świeżej,
żywej i interesującej, i wobec tych zadalz i tych funkcji, które sztuce tej z natwy są przynależne. Przede wszystkim teatr musi mieć
stały i ciągle doskonalący się zespół wykonawczy. Po drugie - nie
wolno w rozpędzie tzw. działań reformatorskich odcinać się od
tego, co było w tym teatrze najlepszego. Działalnością dwudziestu
kilku lat zapracował sobie ten teatr na miano instytucji artystycznie ambitnej. Wiem, że od początku zainteresowany był w prowadzeniu dialogu z publicznością o naszej tożsamości narodowej
oraz o problemach na/Ufy egzystencjalnej, wiec o uwarunkowaniach ludzkiego losu i tragiczności ludzkiej kondycji. Chcę, by
w swych najserdeczniejszych propozycjach Teatr Dramatyczny pozostał kontynuatorem tych nurtów problemowo-tematycznych
i stoję na stanowisku, że podnoszenie tej tematyki w propozycjach
scenicznych nie jest stratą czasu i pieniędzy.
bowiązany

i wobec

teatr ma

mieć

publiczności,

Co zaś dotyczy problematyki tożsamości narodowej, uwaza niezbędne rozpoznawanie przez nas samych siebie. Na przykład tego zadziwiającego fenomenu naszej psychiki plemiennej,
który wyraża się w nierozdzielności wielkości i małości. Od
romantyzmu do czasów współczesnych mamy do czynienia
z bohaterami-nieudacznikami albo z antybohaterami. Czy tylko
w literaturze?. O to chodzi, że nie. Nie skądinąd, ale właśnie
z rzeczywistości ściekają do literatury, więc i teatru indywidua zaściankowate, niespełnione, o kształtach pod innymi szerokościa
mi geograficznymi niespotykanych. Tego w teatrze pominąć nie
podobna . I myśleć o tym trzeba. Mam nadzieję, że jeszcze w tym
sezonie pozwolimy sobie na ekspozycję tej problematyki, której
służyć będzie inscenizacja utworu, którego nieznajomość jest dziś
wręcz kalectwem. Mam na myśli „ Transatlantyk" W Gombrowicza.
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adres: TEATR DRAMATYCZNY
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82-300 ELBLĄG
tel. Marketing
fax

Jeśli zaś idzie o nurt egzystencjalny, o odniesieniach uniwersa lnych - to już podjęcie „ Czarnej komedii", oczywiście w tym
odczycie, z którego wyżej się zwierzam, stanowi jego zapowiedź .
Myślę, że w szerokim obsza rze repertuarowym, do penetracji
którego obliguje nas wymóg nieuniknionego eklektyzmu, jak
i powinność wobec najlepszej dramaturgii polskiej i obcej, pozostają dzieła, które zaoferujemy odbiorcom w najbliższym okresie,
tzn. jeszcze w tym sezonie. Będą nimi m. in. „ Lekcja" E. Ionesco
w reż. E Wojtaszka oraz „Historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu
Pańskim" Mikołaja z Wilkowiecka w opracowaniu J. Skotnickiego.

(O 55)234-52-12
(O 55) 234-56-52

Ponadto Marketing:
'iii' udziela informacji o repertuarze Teatru i terminach realizacji
przedstawień ,

'iii'
'iii'
'iii'
'iii'

prowadzi sprzedaż biletów indywidualnych i grupowych,
przyjmuje rezerwację miejsc na widowni,
organizuje przedstawienia zamknięte,
współpracuje ze szkołami i przedsiębiorstwami.

Jak zarezerwować bilety w Teatrze w Elblągu:
w DZIALE MARKETINGU
codziennie (oprócz niedziel i świąt) od godz. 7 30 di 15 30

Opr. i not. Ryszard Tomczyk

„
Ze zbiorow
D ziału Dokumentacji
ZG ZASP

w KASIE BILETOWEJ
w dni powszednie od godz . 10°0 do godz 16°0
godzinę przed każdym spektaklem
lub TELEFONICZNIE
(055) 234-52-12
234-45-31 wew. 226 , 291 , 292

Kierownik Działu Marketingu
Ewa Wiśniewska

