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Wizyta w teatrach łódzkich 
L6dt teatralna miewała w Ja- wienle tej tragedii Wyspiań

tach mi~zywojennych różne skiego - t.o temat do osobnego 
okresy. Przeważnie złe. War- felietonu - a przygotowuje się 
szawa, Kraków rywalizowały „Szkołę żon·• Moliera w reży
o przodownictwo kulturalne, o serii Bohdana Korzeniewskie
nowatorstwo w teatrze, o go. W zmiennym i·epertuarze 
przedstawienia i zespoły, któ- Teatru Nowego utrzymują się 
re by stawać się mogły wzo- poza tym nadal „Henryk VI na 
rem i wpływać na rozwój pol- łowach" Bogusławskiego, „Do
skiej kultury teatralnej mek z kart" Zegadłowicza i 
Lódż wlokła się przeważnie w „Swiat się kończr" Kasprowi
ogome, poprzestawała na po- cza, omówione swego cząsu w 
trawach odgrzewanych. Osiąg- „Trybunie Ludu". A ponadto 
nięcia teatralne na miarę ogol- 1grani s- „Maturzyści" Skowroń
nopolską były w drugim mleś- I skiego 6raz - „Don Juan" Mo
ci,e Polski rzadkim, nader rzad- Hera, również w reżyser;! Ko-
kim zjawiskiem. rzeniewskiego. 

I w Polsce Ludowej wielka Tę dwuznaczną, zawiłą w fi-
szansa pobytu Leona Schillera lozoficznym wyrazie sztukę 
w Lodzi zdawała się być zmar- wystawi! już kiedyś Korzeniew
nowana. Schiller dość szybko ski w Teatrze Po1skim w War
powrócił do Warszawy. Ale re- szawie. Widowisko to miało 
atr im. Jaracza, Teatr Po- wówczas wiele walorów imce
wszechny nie skapitulowały, nizacji i gry, ale dwuznacznoś
nie zrezygnowały z ambicji. A ci wyjaśnić nie umiało, i -
przede wszystkim, wyrósł w godząc mocno w społeczną ob
nowej Lodzi Teatr Nowy, pier- łudę - nie umiało równocześ
wszy teatr odznaczony w Pol- nie usunąć fideistycznego nalo
sce Sztandarem Pracy. W ciągu tu, który zgodnie z intencjami 
sześciu niespełna lat swego ist- Moliera czy wbrew nim, pokry
nienia, Teatr Nowy, prowadza- wa sztukę i może zbałamucić 
ny przez Kazimierza Dejmka, wielu. 
zdobył sobie odrębne, szczegół- PQznallśmy również w War
ne miejsce pośród czołowych szawie „Don Juana" w inter
scen polskich: jako teatr bez- pretacji paryskiego teatru V1la
kompromisowy, ideowo - poli- ra: fideistyczne akcenty utwo
tyczny, godny Lodzi socjali- ru były w reżyserii Vilara 
stycznej, i jako teatr, w któ- wręcz podkreślone, uwypuklo
rym krzepnięcie, zestalanie się ne. 
zespołu aktorskiego - spra- Mogło się zdawać, że sprawa 
wa, jak wiadomo, wciąż kule- jest przesądzona. A przecież 
jąca w Warszawie czy Krako- właśnie Korzeniewski wystąpił 
wie - posunęło się najdalej. z tezą, że filozoficzny sens „Don 
Rezultaty? Każda niemal nowa Juana" jest libertyński i że du
premiera Teatru Nowego staje chy w tej sztuce - cały ów 
się wydarzeniem teatralnym, a świat pozazmysłowy, strącający 
bywają przedstawienia („Laź- do piekła Don Juana za jego 
nia" Majakowskiego), które zbytki - to „chyba jedyne ko
ściągają widzów z całej Polski miczne duchy, jakie zna wiel
i zdobywają rozgłos, przekra- ka literatura świata". 
czający nasze granice. Należało więc bodaj raz jesz-

W Teatrze Nowym 
Wędrówkę po teatrach łódz

kich rozpoczynamy tedy od Te
atru Nowego. Już gra się w 
nim „Noc listopadową", pierw
sze w Polsce Ludowej wzno-

cze spróbować. I Korzeniewski 
spróbował. Jego łódzka insce
nizacja jest odmienna od war
szawskiej, pogłębiona i przede 
wszystkim konsekwentna. I 
patrzcie: udało jej się zrealizo
w'ać zasadniczy cel, ukazać 
„Don Juana" rzeczywiście jako 

sztukę jednoznaczną. Serio jest 
w tym „Don Juanie" nami~tny 
przewyższający „Swiętoszka" 
gwałtownością atak na obłudę, 
reszta. - to kpiny, persyflaż, 
satyra. Zamysł reżysera inte
resująco wspierają aktorzy: 
zwłaszcza Gustaw Lutkiewicz i 
Jacek Woszczerowicz w prowa
dzących rolach Don Juan2. i 
Sganarela. Lutkiewicz gra in
telektualistę, którego w grun
cie rzeczy b. mało obchodzą mi
łosne zdobycze, wiele natomiast 
przyszła kariera dworska; stąd 
najsilniejsze akcenty zawarł w 
końcowych tyradach o obłu
dzie i cynizmie. Woszczerowicz 
gra niebywale ruchliwie, jego 
miny, grymasy, upadki imponu
ją omal cyrkową sprawnością; 
ta ekwilibrystyka wzbudza fa
le śmiechu; ale trzeba przyznać, 
że nie przesłania jednak nad
rzędnego celu zdemaskowania 
i wyszydzenia idealizmu Sga
narela. 

W Teatrze Powszechnym 

Po obejrzeniu tego świetnego, 
wysoce zracjonalizowanego i 
prowokującego do dyskusji 
„Don Juana" chcemy chwili 
wytchnienia, rozryw~ kultu
ralnej a lekkiej. Znajdujemy ją 
w Teatrze Powszechnym, gdzie 
„Nauczyciel tańców" Lope de 
Vegi zbiera stale oklaski pu
bliczności. 
Przyłączamy się do tych oklas

ków. Feeryczna komedia hlszpai>.
sklego mistrza znalazła w re:i:y
serll Romana Sykały kształt pełen 
stylu 1 powabu. Przedstawienie 
Jest roztańczone (udatne pomysłl" 
choreograflc:i;ne Natalii Lerskiej), 
rozśpiewane, pełne zwad, pojedyn
ków, wachlarzy, serenad, amorów. 
Pulsuje w nim kastylyjskl tempera
ment, a także kastylijski sarmatyzm, 
który mlał niebawem odrętwić, po
grążyć w martwocie kulturalnej 
bujny, barokowy obyczaj. Do suk
cesu widowiska barwnego obfitu
Jącego w liczne, zręczne pomysły 
I chwyty reżyserskie przyczyniła 
się scenografia Jerzego Szesklego, 
szczęśliwie , łącząca koloryt lokal
ny z dowcipem plastycznym. Spo
śród wykonawców wyróżnić trze
ba naczelną parę taneczną: nauczy
ciela Aldemaro (Leon Niemczyk) I 
uczennicę Florelłę (Halina Pawło
wicz): ta para łączy wdzięk I mło-

dość, męską rycerskośt l kobiecą 
zalotność z dobrze ustawioną grą. 
Trudno byłoby natomiast pochwa
lić drugą parę, Imć Tebana i Jego 
żonę 1-'ellcJanę, Jak równid pozo
stałe osoby, które szczebla popraw
ności nie przekraczają. 

I Jeszcze Jedno. Aktorzy bardzo 
się męczyli z powodu Języka, Ja
kim Im mówić kazano. Winowajca 
tego Języka, Wlodzhruerz Słobod
nlk pisze wprawdzie o sobie, że 
Jest „czcicielem Mickiewicza" (to 
pięknie) i że Jego przekładowi „pa
tronował Julian Tuwim, stalując 
go dla swojego teatru", ale trze
ba stwierdzić, te tłumaczenie 
Jest nie tylko chropaw~, ale też od· 
legie tak od Hiszpanii czasów Ve· 
gi Jak Lódt od Sewilli. 

\V Teatrze im. Jaracza 
Widz warszawski miał ostat

nio możność obejrzenia na goś
cinnych występach w stolicy 
jubileuszowego spektaklu Te
atru im. Jaracza - „Zbójców" 
Schillera. „Trybuna Ludu" o
mówiła w swoim czasie to nie
równe przedstawięnie, podkre
ślając jednak sukces aktorów 
Szalawskiego i Karewicza w 
roli braci Moorów. 

Cokolwiek byśmy mówili o 
całości łódzkiego widowiska -
dobrze się stało, że pokazane 
ono zostało w Warszawie. 
„Zbójcy" to kawal także pols
kiego teatru, starsze pokolenia 
wiążą z nimi wiele v..spomnień. 
I sztuka to z krwi i kości lu
dowa, w dziejach europejskiego 
teatru mająca swoje pionier
skie i przełomowe zasługi. Lecz 
„Zbójcy" to sprawa roku u
biegłego, premierą obecną w 
Teatrze im . .Jaracza jest sztu
ka Aieksieja Fajki „Człowiek 
z teką" - sztuka bardzo war
tościowa, premiera interesująca, 
nie wiem czemu jej właśnie nie 
przywiózł zespół łódzki do War
szawy. 

Krótka informacja: radziec
ki dramatopisarz Fajko, autor 
kilku śmiałych dramatów z 
okresu Nepu, wystawił z du
żym powodzeniem „Człowieka 
z teką" w moskiewskim Te
atrze Rewolucji w 1928 r. Widz 
radziecki docenił realizm prob
lemu sztuki, ukazanie bez
względnego, cynicznego karie
rowicza, dążącego dosłownie po 
trupach do stanowisk i zna
czenia. Czemu profesor Dymitr 
Granatow, człowiek mądry i 
dobry organizator, przegrywa i 

gm1e, zdemaskowany, otoczony poprawna (Ewa Soboltowa) w sweJ 
Powszechną wzgardą? Czy tylko Interpretacji aktorskiej zasługuje 

na uznanie. Nawet postaci pozy. 
dlatego, że wyszły na jaw je- tywne, Jak zazwyczaj dość blade, 
go zbrodnicze postępki w prze- mają w sobie :iycie I ładunek 
szłości? A gdyby życie Grana- prawdy społecznej i ludzkiej: tak 

dyrektor instytutu, w k1órym pra
towa ułożyło się było inaczej, cuJe Granatow (Feliks żukow>kl), 
gdyby nie miał kontrrewolu- tak siwobrody prof. Androsow, 
cyjnych obciążeń? Czy wtedy (l<tóry stał się ostatnią wzruszają
, . . . co I pięknie zasraną rolą zmarłego 
ow dwulicowiec ostałby się nagle przed tygodniem zasłużonego 
przy zaszczytach i honorach'! Leona Luszczewsklego) - proto
Granatowem rządzi wilcza mo- 1 typ tych bezparty:Jnych uczonych, 

, . . . którzy dołączyli się do pracy ko-
ralnosc burzuazyJna. W nowym, munistów bardzo z daleka ale 
idącym do socjalizmu społe- dolaczyli nie tylko lojalni~, lecz 
czeństwie taki człowiek musi całym sercem - tak nawet nieco 

' oć sztywna w swej pryncypialności 
przegrać, eh by z początku o- towarzyszka Zina (Lrszula Mo
mamił, wywiódł w pole w~elu drzyńska). 
najlepszych wokół siebie. Pew- Ostro, wyrazl~cle zarysowały się 
ne realia (pozostałości Nepu postacie „bywszego świata", trochę 

• z Dostojewskiego, trochę z Arcy
sytuacja rodziny Granatowa) baszewa: lokaj Redutktn (Włodzl· 
czynią ze sztuki F&jki utwór mierz Kwaskows1:<11 I Jego fona, 
o konspekcie historycznvm spe1:<ulantka 1 ~dzira (Ewa Zdzle-

• - • ? szynska), pani Ksenia Trewern, re-
mocno osadzony w okresie JUZ emigruJąca z zachodu 'tona Gra
minionym ale problemy natowa (Teresa Marec\a) I zwłasz-
czujności obcości klasowej cza l<rymln:ilista i szanta:tysta LI· 

• . . . . ' chomskl w ujęciu Emila Karewl-
problemy przezytkow kap1taliz- cza: to najciekawsza rola w przed-
mu w mentalności człowieka stawieniu. · 
pozostały nadal aktualne. Granatowa gra Olgierd Jacewicz. 

Z wielu, które oglądałem, ról te
go aktora, wydaje ml się rola Gra
natowa najciekawszym osiągnię
ciem Jacewicza. Kanciasta akcen
tuacja I kanciaste ruchy Jacewicza, 
pewna prymitywność reakcji uczu
ciowych nie ratą w tej postaci, 
którą autor chciał mleć Jedno
znaczną. Błędnie jest postawiona 
Adelajda wasiliewna, matka „czło
wieka z teką": winna to byt wiel
ka dama, brzydząca się i gardzą
ca ludem, który w „świętej Rosji" 
dorwał się władzy - a Zofia 
Molska pokazuje zahukaną kobie
cinę z drobnomleszczai>.stwa. 
Występuje jeszcze w „Człowieku 

z teką" 14-letni syn Granatowa, Go
go, chłopiec uczuciowy I prawy, 

stępcę sprawiedliwym sądem choć wychowany przez matkę we 
kolektywu i oddaje go w ręce Francji na znlewleści'.lłe chłopiątko. 

ł d b . . . I Słynna Babanowa osiągnęła w Mo-

Sztuka grana jest w Teatrze 
im. Jaracza w nowej wersji, za
aprobowanej przez autora. Spo
ro z wprowadzonych zmian ma 
swe artystyczne czy ideowe u
zasadnienie. Ale - nie wszyst
kie. Można się zgodzić na od
jęcie Granatowowi piętna do
stojewszczyzny, przyjąć zatem 
takie rozwiązanie końcowej sce
ny, które nie każe Granatowo
wi składać samobiczującej spo
wiedzi, zamkniętej strzałem 
samobójczym, ~ecz osacza prze-

W a z ezpiec~enst~a. Ale me skwie w tej roll Jeden z życiowych 
łatwo uspraw1edllw1c narusza- sukcesów, który przeszedł do hi
nie całego szkieletu koncepcji storil rosyjskiego teatru. w Lodzi 
F ·k · 1 · · t · gra Goga, za radzieckim wzorem, 

aJ i, P<? egaJąceJ na . ym, ze młoda dziewczyna, debiutantka na 
wprawdzie Granatow Jest bez- scenie Jadwiga Siennicka. 1 wy
ideowym, haniebnym kariero- wiera wrażenie - oto siła Cwlet
wiczem, ale nie świadomym nie napisanej roll! 
sabotażystą, podcinającym ga- * 
łąż, na której chciałby rozsiąść Wizyta w teatrach łódzkich 
się coraz wygodniej. A taką skończona. Powracamy z niej 
właśnie świadomie sabotażo- do Warszawy pokrzepieni. Tęt
wą rolę imputuje Granatowowi no łódzkiego życia teatralnego 
niecierpliwa reżyseria Bożeny pulsuje żywo, bliskość stolicy 
Radziszewskiej, chociaż „Czło- nie wpływa nań hamująco. Te
wiek z teką" jest z rodu i ko- atry łódzkie pracują na przy
ligacji „Pluskwy" Majakows- spiesz9nych obrotach, są bodaj, 
kiego, a nie z gatunku sztuk obok teatrów warszawskich (a 
o walce z obcym wywiadem. czasem przed nimi!) naJc1e

Mimo tego zwichnięcia sztuka 
robi mocne wrażenie I jest ro
zumiana właściwie. Scenograficznie 

kawszym i najlepsze rokującym 
nadzieje zespołem teatrów w 
Polsce. JASZCZ 


