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to" znajduje się w twórczośel · Rlt-1 stać groteskowa, wypchana wiasnq fłlow tym jej nurcie którepo rodo- zoflq,
.
Przedstawienie Ładoslówny jest rozI lnterp·r et!'cja nastręcza sporo Idow. Ta zręcznie napilana, llczqca so- warstwlone. W jednym jego nurcie (Mal.
SO !at komedia, traktuje o sprawach 3ka, Jeżewsl<i, Hal\f.1a Stojewska, p.inl
powierzchni życia, lecz dotyka je- Gianettl, Krystyna Froellch ".... Lili) reapodskórnych, glębszych tkanek. Pa- llzuje się pop1awna Interpretacja „Lata",
adOk•alnle pomyślana konstrukcja sztu- w druplm (Danuta Balicka - Maja, Ja"
(mqż nieświadomie
„rzuca" żonę w nun Marzec - Doktor I Jan Zdrojewski
iona kochanka) posłuźyła autorowi Torup) rzc:czywjstość 4'\egq od•realwydobycia niebanalnych, złożonych . nlenlu,
jest poddana mato · uchwytnej,
akcji psychicznych jej bohaterów. Jest niełkonkretnej obróbce pseudoftlozoficz.,Lato" przykładem wyraflnowanepo ps11- nej. Trael na tym . pow:iżnle zwartość dra_
Jhologlzmu, wnlkllwepo dociekania ta- matyczna „Lata", nie mówlqc już o tym,
lfemnlc ludzkiej natury, ale zatrqca td że nie znajduje to pOkTl/cla w sztuce.
iaaturallzmem, tyle ze stępionym I rea- Rolę Sekundariusza pra zręcznie Józef
Mzmem krytycznym . Mleazajq •lę w ,,Le- Konieczny .
_... praWda oO.yczajowellO czczepólu I
Jeszcze dwie •prawy natury nlebanal„łepraWdopodoble1\stwa
sytuacji, blolo- nej , ważne dla tego typu sztuk, jak „La9łczny konkret
I umowność mot11wów to" . Marzec jako Doktor porusza się tym
~ tępowanla.
.
.
sam11m krokiem, którym chodzit jako Na•
Krytycy dopatrujq się w „Lecie" zbleż- czelny Wódz w „Uoieczce" oraz jako
190ścl ·z podstawowq problematykq ellZll- Hieronim w „Pierwszym d'°lu wo!n,oetencjallzmu - . z poka.z 11 wanlem o•a- ścl" jakb11 między zachowaniem się sprętnlenła jedno•tkl niezbieżności losów żystych oficerów a enerplcznepo doktora
kich . A jakże! Pod tym wuakie wa- .nie było żadnej zewnętrznej różnicy,
likiem, że się uzna również wctobleń· ważnej dla prawdopobleństwa postaci
fł1DO np. ryby I łodzi podwodf\flj, pon!•- scenicznych.
łN' oble poruazajq się w Wódzie. Słowa
W sztuce aktorzy śmlejq się obficie.
111•11 („d!aczpeo I . po co · żyłam"), które ·Nt.e zaweze . umiałem odnaldć charak·
ID programie teatrahłl/m uczyniono ka- ter ·lmlechu .1 znaleźć jepo .uzasadnle-.nlem
węple!nym
e11z11•tencjall· ·nie. Jawi alę tu poważni/, najczęściej lek.CVcznej" konstrukcji Lat;," aq w rze- ceważqcy · problem funkcji znaczeniowej
cz11wiatoścl
jed11nle "samoÓskarżenlem 'imlechu, każqc11 przypomnieć anepdoeoołesnq samowledzq - oaob 11 zapublonej tę o tym, że nawet pwóźdź wbity w. ścla
odnajdujqcej sen• •weuo żucia _ I nę dekoracji musi mleć na scenie swoje
INc:ivm więcej. Obawiam się, że to błl/- uzaaadnlenle. Oble · powyższe •prawy to
9'cotflwe
„przewartolclow11wanle pojęć przykład przecieków,
którymi
um11ka
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llterackłch 1 kr 11 terlów po1J\nożone.przez autent11cznolć I praWdzlwolć sztuki.
••mę narOdowq doP..owadzl nas nleza~ . ·Scenografia
Stanisława
Bqkowskiepo
.U.po na fall ·.chwytllwej m9d11 do op!o- ,wydaje ml się bardzo ładna. Zdala epza~
ojcem . epzy•Uncjallzmu ". sio: .mln . również jako funkc3onalna .
.-iacldepo, którepo Kordian rikże jest aa- ;, „~.to" na!eż11 · koniecznie zobacz11ć.
"9C>tn11 ł „niezbieżni/".
· ·
· .. :To, mimo zastrzeżeń, jedno z clekaw-

. '

·

„.·

·

·•z11ch przedstawień.
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DARIUSZ CZA"'LICKI .

K onaekwencje fł!ozoflCZnl/Ch upodobań 'I
J1r·11t11ków ponló•! tl/m razem Rlttneł'. Spek
1111"' reż11•erowan11 przez Irenę Łado4-ló).U.
... jest .bez wqtplenlli ciekawy , I może
8łę podobać, a"le jest nlecz11•t11 ·1 bliżej
ałilokreś!on11. Któcq się w „nim nleo}creMoność, jakai paeudoponadczaeowoić po_
stacł ł konkre:ne realia. Zabrakło jaanepo
IDl/boru jednego określonepo stylu. Rltta erowakle dociekania z!ożnośel ludzkiej
- tur11 zo•tat11 „ufłlozoflcznlone", co wy.
N.ta się m. In. w Widocznej tendencji do
tPdrea!nlenla, abstrakcy;nego traktowa,.ua, nledbałofoł o prawdobodobleństwo '
IK>•tacl.
Nie prz11padkowo natomiast Ernestyna
eelła!awy Malskiej jest najbardziej jed- 1
~naczna. Malaka podchwycila bowiem
ło, co jest lstotq jej roll najwlększq
pośród łnn11ch postaci „Lata" aamowle-

<izę ł . śwładomoić wlasnych cz11nów. B!l-
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trafnego odczytania roll by! również
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