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V"l\.'riejskłe Teatry Drarrlatyczne w
\, .. tszawie. , Mikola1 GogoL:dZ „Oże
n~ histo.ria z n:epraw
iwego
'%Clarzenia w trzech częściach z
prologiem i e.p'logiem. Przekład
Adama Grzymaly·Siedleckiego. Piostnka Jerzego Wasowskiego. Inscenizacja i reźyseria: Karol Borowski. Asystent reżysera: Wladyslaw
Osto-Suskt. Dekoracje i koi;tiumy:
J. i .J. Golmowie. Wykooawc~:
E Wieczorkowska,
S. Kornacka,
I. Ładosiówna, J. KLejer, L. Łu1zczewski, S. Janowski, W. OstoSuski, M. Bor11slawski: I. Oberska,
A Ceza„ewicz, J. Zejdowski i W.
Izdebski.

l
dokonał tego cuktóry n.a polskich
scenach •tale padał i leżał, nareszcię terai., v. Miejskich Teatrach

'T{arol Borowski

\!t

że

Ożenek",

„

osób. przede wszystkim Jajecznica, były okazałej tuszy. Wiadomo,
że operując
persohami starymi,
t~ustymi i flegmatycznymi nie sposób wytworzyć na scenie odpowiedniego temp a komediowego. Nad
tym brakiem tern.pa w „Ożenku"
ubolewał już Czechow:
wszystko
wydawało mu się tutaj za długie
i za rozwlekłe - •• i tylk0 doskonał(Jść gatunku tej
komedii", przyznawał, „s,prawia, że jest ona przecież

znośna".

Na polskich scenach jeszcze jedna okoliczność utrudnia „Ożenko
wi" sukces. • Przekład Grzymały
Siedleokiego iest katastrofalnie lichy i niechlujny; pełno w nim rusycyzmów, potworków językowych
i niedołęstwa stylistycznego. We
własnych sztukach ma Grzymała
Siedlecki zawsze
język
czysty
i przede wszystkim sceniczny, łat
wo wychodzący aktorowi z ust;
w

n!

przekładzie
całej linii.

trafiały

się

„Ożenku"

zawiódł

Wracamy tedy do Ożenku" komedii
miękkiej i " pozbaw'ionej
cierpkości.

Borowski

przede wszystkim oAle jeszcze niecfo.statecmie. Tkliwe usposobienie
reżysera oszczędziło rozmaite „pas:i.oi'-wony", „przeróżyczki" i inne
figle Grzymały-Siedleckiego.
Najważniejszą
sprawę
komedii,
SI rawę tempa, rozwiązał Borowski
w sposób nieoczekiwany: zwolnił
tempo jeszcze bardziej... Wzbogacił
międzysłowia (szczególnie u Agafii
i Po,•kolesina) takim mnóstwem
prunysłowych i finezyjnych gierek.
że ten margines stał się smakowih:m rdzeniem całej komedii. I smaż)· ło się wszystko w tej fryturze
na wolnym ogniu, dochodziło, dopiekało się i pęczniało od soków.
Wrzątek Fiokły
i
Koczkariewa,
czyścił

przekład.

Ale podobne upadki
także
innym tłuma·

czom, nawet doskonałym, chociaż:
by takiemu Boyąwi, którego przekład sztuki Mu~seta ,.Nie igra się
z miłością" jest miejscami bardzo
podejrzany.
2
Borowski zdał tutaj swój wielki egzamin.
Zresztą nie pierwszy. Jest majstrem, szczególnie gdy chodzi o repertuar rosyjski, o Gogola i Ostrowskiego. „Ożenek" to łagodny, pulchny i uśmiechnięty obrazek rodzajowy - komedia, która nie
chciała walczyć z nikim ani · z niczym. Walcz.ył „Rewizor", walczyły „Wilki i owce". Ale dzisiaj ich
Otóż

reżyser

boiowość

już

się

skończyła,

na

i wilkołaków
możemy
patrzeć
niejako okiem
zwycięzcy, jak na pożółkły sztych.
wyobrażający
·przegraną
· bitwę
fot. R. Burzi 1'~ 1d
z wygranej wo:ny.
Elżbieta w1 ...„.,..,rkowska
w roll
Z11ozumiał to Borowski i zarówfot. R Burzyńs~· i
Agafil Tłchonowny
no w swej katowickiej inscenizaJózef KleJer jako Podkolesin
cj! „Rewizora" jak i w warszawh skich „Wilkach i owcach" (najbarDramatycznych stoi na pewnyc
dziej udałej pozycji Teatru Polncgach i idzie po raz l>ięl dziesiąty.
skiego w ubiegłym sezonie) odniAi;;ł
·ożenek" jest utworem trud- się do postaci scenicznych jak do- najżwawszych postaci „Ożenku",
n;'m; droga do \\-esołości w nim bry c?'owiek, który nie ch~e si~ grał tutaj pelnlą kontrastu.
niepowszednia. Ta komedia two- za.nadto
pastwić
nad of•aram1
A wszystkie osoby komedii otarz) w dziele scenopisarskim Gogo- autorów. Złagodził gorycz Gogola czała
atmosfera nieprawdziwego
la pozycję !J<losobnioną,
bo jest i drapieżność Ostrowskiego. Ogrzał zdarzenia. Wchodziły na scenę jak
(:alkowicie „bez siarki · i fosforu" of: ary rewizorów i wilków humo- gciyby znikąd, aby odegrać te trzy
c:ak pisywano na pudełkach sta- rem i... potężn~ dawką głupoty. akty między prologiem a epilorych zapałek
szwedzkich). Ale zresztą iuż 15 ami autorzy rozdawali · giem, który znów 'staje _się ?rol~:
Ożenek" to także odosobniona p:>- swym bohaterom tę głupotę w girm może takiej same1 „h1storn
;yc'a w komediopisarstwie w ogó- mniejszvrh
czy większych por- z nieprawdziwego zdarzenia": ta
le Nie ma w nim i::rzede wszystr':>ch w ,Wilk~~h 1 owcarh" ta'k- sama piosenka, ta sama kabała. ta
kim tradycyjnej pary urodziwych, te wilki ~ą nią oldi>rzooe Dz'~1d sam~ gra na. gitarze - di:i
~~~~m_!odych amant6~· ..~n!
a ...!
k~tó~r~y~c~h...::_P:U~"~~~~~..:......:...__:~___:~~~~~;;.......,..z....uruz........-L~i.senKa-..:l-l'~~_..,...o..:......_
starych rewizorów

~;c~;---; k~;cii~~i;a""r~t~l~ ~ ogóle Nie ma w nim i:rzęde wszyst·
kim t radycyjnej pary urodziwych,
m!odych amantów, na których P1:1~
bl: czność czeka i liczy. Występu1ą
w n!m dwie staruchy,
a p ani;ia
młoda ma, jak to sama zez.na1e..
tnydzieści o::.iem lat.
~31:1 m łod!
czterdzieści do pięćdziesięciu. Trói·
ka pozostałych „amantów" to f2:k·
Ż' starsi panowie i na dobitek mezbyt sympatyczni. Tradycja tea·
trnlna- (a po części instrukcja au·
tora) wymaga, by niektóre z tych
NOW Y

s
grupo
mniejszvrh czy większych por·
r'"ch W „Willc~~h i owcach" tak·
że wilki są nią oldarzone. Dz''!ld
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Już s ę ukazał grudniowy numf'T
„Przegl11du Socjalistgcznego" o na·
treści :

J Cgran\iewł cz - Polityka Polski
Ludowej
·
St. Szu·albe - Pr.zed XXVI• Kon·
grf'sem Party jnym
J. Hochfeld - Ud XXVI do XXVll
Ko~re s u PP ~

I

W. Rec,ek - Zasady nowego stą·
tutu PPS
„
J . Topi6ski - Dorobek teoretyczny,
na który m bud ujemy
J Rosner - Aktualne problemy
mi~ d zy nar od< wego ruchu socja·
listycznego
W. Domino - PPS w ruchu zawo·
do wym
L. Motyka -Mł od ziet socjalistuczna
J . Mulak - Szkolenie socjalistyczne
T. C wik - ł'1opaRand a pa ttyina
A. f\aduszkieu icz - leg11dnien ie
odbudo wy go11podarczej Niemiec
Kartki z historii soc jalizmu
M. Zawadka ..:. Piemszy ziazd PPS
A. Munk - l' roces Mierosła wskiego
Na hort1zonci e
W Polsce - w ZS 1•H - w Europie
Za morzami
Idee ..: My śli - Zaga ń łeo l a
J. Strzelrcki - O niektórych źró·
dła ch uproszczeń marksizmu
J N. Miller - hlasa i naród w
lde.;zczach imper ali7mu
A. Pokorski-Postawa ko ścioła ka ·
tolickif' go wobec p1zemian us,1 0·
jow11ch w l'o'scto
K. Winkler - t olskle malarstwo
no wo• zr sne
J H. - Adama Schaffa „Wstr,;p do
teorii ma1ksizmu"
Z ży cia pa rtil
Lis111 do recfakcjł
Ks ążkt i czas op i~ma nad „ słane
Not11tnik re tnenta
Cena numeru 40 zł
K 223-1

':N O li' OŚĆ
I. ZEIOI SllERSKI

NIEURODZAJ
PO WIESC ,
Stron 190

Cena 700.-

IS ~GARllA ŚW. AllllY, KRAKÓW
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św .

Anny 3, tel. 507·73

dzięki orkiestrze.
Agafia Tichonowna paru .wii:·
czorkowskiej miała to, co naJwazniejsze, jeżeli komedia nie ma
W)'wolać
wrażenia
przykrego:
wdzięk , urodę, piękny dekolt;. był~
t&ka powabna i apetyczna, ze az
trudno uwierzyć , by tak długo musi ała czekać na m~ża,
który w
końcu także zmyka!
Jej między·
g:erki, te certolenia się i mizdrz~
n:a
stru;opanieńskie,
rozkoszme
garnirowały słowo Gogola.
Klejer doprowadził swego Pod·
kolesina do szczytów marzycielstwa i męczennictwa,. Przez wy·
mowne oczy zaglądaliśmy do wnę
t! za jak przez szeroko otwarte okna: a tam działy się sprawy omalże nie demoniczne, tragedyjką za·
latujące i w efekcie budzące sady·
styczny śmiech widowni. Aktor. t~n
zagra wkrótce chorego z uro1enia
Moliera (równ i eż . pod batutą Borowskiego); na to trzeba s~ę będzie

I

,,PRZEGLĄllU ~OCJALISTYCZNEGO"
s 1 ępującej

g1rm
ton
z nieprawdziwego zdarzenia": ta
sama piosenka, ta sama kabała. ta
sama gra na gitarze - da COP_O
al fine„.
(Piosenka zresztą kap1·
ta!na).
w ten sposób ocalał „Ożenek".
Dzięki dyrygentuwi.

Ka1 ol Bt>rowski

temu traci

złość

wiedzia łbym:

tych ludzi na, pomonumentalności;

swoje oszustwa i kanty wyczynia·
h wilki właściwie trochę po par·
tacku, na krótką metę. A mądra
intencja
reżysera
zredukowała
wszystko do formatu znośnego, komediowego i daJa konfliktom dy·.
stans spraw przezwyciężonych.
Najbardziej piekielną satyrą . li_teratury świata jest chyba „Sm·erc
Tariełkina" Sałtykowa - Szczedrina.
Przy nj.ej Arystofanes wydaje :>ię
dol:-rotliwy, nie mówiąc już o Ar:oście,
Machiavellim, Molierze, Le
Sage'u czy Gril:-ojedowie. Widzia·
łem „Smierć Tąriełkina" na scenie
teatru „Wiatrak" w Pradze czeskiej. Reżyśer wydobył ostrość sa·
tyry z całą pasją ... a skutek osiąg
nął taki, że nie podobna było wysitdzieć do końca prtedstawienia.
Mamy nerwy przeczulone przez
wojnę, reagujące dziś chętniej n.a
lż~jszy kaliber;
spragnieni · jesteś
my. uśmiechu i ciepła nawet tam,
gc:zie czujny satyryk karci i chło
sta A już zwłaszcza w komediach,
które dawno wywalczyły, co mia·

.

wybrać.

Chór trzech starych kawalerów
(Janowski, Os;o Suski i Boguslaw·
ski) tym razem
nie był antypatyczny, bo taki niewiarygodny, taki z grotcl;ki - z nieprawdziwe~o
zaarzenia.
Sympatyczna
tak ze
s'INatka w dobrotliwie chytrej masce (Ładosiówna) i ciotka w dobrotiiwie tępej masce (Kornacka).
Łuszczewski,
swat z· amatorstwa
i złośliwości , wygrywał wszystkie
allegra,

i · tempi

presta

furiosi

z

dużą muzykalności'ą.

Wreszcie resz·
tF. z.granej orkiestry: Oberska, Cezarewicz, Zejdowski i (niewid.ział·
ny) Izdebski w interludiach.
Pochwala należy się kanapie na
pięć
osób (dzieło Golusew), bo
i ona była z niep1awdziwego zda·
rzenia. Tylna ściana mieszkania
Agafii zbyt n iespokoina, przeszka·
dzała w graniu dobrze zh„rmoni·
znwanym kostiumom; biała ściana
byłaby lepszym tłem.
I tak t
wyliczyłem Już wszy·
stkich sp
ców jubileuszu tego
„Ożenku ,
który nie doszedł do
ły wywalczyć.
skutku. więc nie iest złotym weSwoją drogą była'ey to roz·
selem. „Sprawiedliwości stało się
kcsz o szczególnym smaku, ujrzeć . z&do~ć" , i~k mówi Sacha Guitry
na scenie polskiej sztukę_ Sałtyko w ,,Perłach korony" ...
wa • Szczedrina, : przepuszczoną
'
przez łagodny filtr Borowskiego•.
&rtur M. Swinarski
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