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Teatr Narodowy i Ateneum 

zawarły nie pisaną ale serdeczną umow_ą 
która dopomoże młodemu zespołowi 

p ISALISMY ~rzed kilku dniami, że 
• Teatr Ateneum wystawi wkróke 
nową polską sztukę „Zbiegów" Haliny 
Auderskiej. -· --

Dziś zamierzamy odslooi~ kull~y 
sprawy wystawienia tej sztuki w Ale· 
neum. Te kulisy jednak nikogo nie 
kompromituj i}. 1 wprost przeciwn:e 
odsłaniają pewni} niezwykłe cenną 
inicjatyw~. 

Pierwotnie z3mierzal w~·stawić 
r „Zbiegów" Teatr Narodowy. Pozycja 

ta figurowała w pla!"lie ,repert1.1aro 
wym teatru. Wkrótce IJ!lała sit; roi.· 
począć pra<;a (lad przygotowaniem 
przedstawienia, gdy pewnego dnia .. 

Spróbujmy wyobrazi~ sobie, Jak to 
si~ stało. 

została umowa pomiędzy Teatrem Nl· 
rodowym a Teatfem Ateneum. · 

Umowa ta, mimo że nie s:iisana, 
nie opatrzona pięczęciami ani podpi· 
sami, jest świadectwem nowego, SO· 
cjalistycznegcr slylu pracy poisk1ch te· 
atrów. 

Przewiduje ona stworzenie we wrze 
śniu br. wspólnego klubu dy;'<Usyjne
go, wspólne, wzajemne dos1kalanie 
aktorów, pomoc obsadową ł repertu· 
arową oraz wzajemne wizyt0wan.e 
si~ ·w czasie prób i konsulta.:je. Sio· 
wem; umowa pomiędzy dwoma teatra 
mi polega na wszechstronnej serdecz· 
nej, życzliwej, prawdziwie l<oleżeń · 
skiej pomocy. 

Należy sądzi~. te ta współpraca 
przyniesie wiele pożytku obydwi.1 stro 

W Teatrze Narodowym udiwlęcrnł nom. Jest ona jednak w tym mcmen· 
telefon. - Z dyrektorem K0rzeniew · cie szczególnie cenna d!a Ateneum. 
~kim - odezwał się głos w ~łurhaw które, nie należy tego ukryw~ć, zna· 
ce - mówi Warmiński (kierownik lazło się w poważnym Impasie. 
artystyczny Teatru Ateneum) . Mam} Właśnie wkrótce mija roczn!ca lst· 
do was wielką prośbę. ZnJleżliśm} nienia tej sceny P<> odbuJow1e ie 
się w kłopocie. Nie mamy co grać. Cz; zniszczeń wojennych. Historia roku 
nie moglibyście odstąpić nam sztuki „Ateneum" jest nil'wesoła. 
uderskiej „Zbieg?wie". Pom~glob) Postaramy sł~ Jia pokrótce opowle-
am to wydobyć 11ę i trudności. d . ć. 
Bohdan Korzeniewski, kierownik I zie 

rtystyczny Teatru Narodowego, od · 
wiedział: - „Zgoda, pomożemy 

AK slę zaczęło. Pó!nlej odbyło się 
kilka długich, wyczerpujących 

zmów, w których wyniku zawarta 

BYLO TAK 

B YLO dwóch młodych, bardzo zdol
nych ludzi. Artystów Ukońc?:yll 

1tudia. .Jeden z nich otrzymał nagrodę 
za doskonałe przedstawienie szkolne 
„Młodej cwardU" Fadiejewa, wykonane 

przez słuchaczy Szkoły Teatralnej; na
stępnie otrzymał państwową nagrod• 
artystyczną za reżyserię węgierakieJ 
sztuki „Sprawa Pawła Estera1a". 

Drugi z młodych artystów reżyserował 
lako pracę dyplomow11, pierwszą w· 
warszawie sztukę o współczesnel te
matyce produkcylnej. 

Dwaj młodzi ludzie otrzymali w ron 
1950 nominaclę na kierowników, będ11• 
cego leszcze wówczas w odbudov.1e Te
atru Ateneum Zgodnie z trad~clą te
atru, który stworzył I prowadził Ete1aa. 
Jaracz, młode kierownictwo I młody w 
większości zespół, postawiły przed so- -~ 
bą ambitne zadania Pragnęli •tworzył· 
scenę naprawdę bojową, awangardow'° -~ 
Niestety. Mimo zapału, mimo zdolno'" ~"" 
cl, mimo świadomego celu, teatr utra• '· 
clł, otrzymane na wyr{>st zaufanie PU• 
bllcznoścl. I trudno fi• temu dz1w16. 
Dlaczego tak alę atałoT 
Stało się tak w dutej mierz• dlatego. 

te nie wyciągntc:to w pełni wniosków ze 
wskazań Partii I jej Przewodnlcz11ce10 
Bolesława Bieruta. 

Prezydent Bierut mówił; te nalei7 
śmiało 1 odważn i e wysuwać młode ka• 
dry Ale równocze~nle przestrzegał, te 
nie wolno ludzi wYSunietych n• odpo
wiedzialne stanowiska pozost11wl•ć bea 
opieki 1 pomocy „ ... trzeba, abv•my Im 
podali rękę, dopomogli w przezwyci41-
tenlu pierwszych trudności. otocqll o
plek11" - mówfl Bolesław Bieru\. 

Niestety teatr Ateneum nie otrzymał 
opieki Młodym rdyserom I młodemu 
zespołowi wYrządzono krzywdę. Rzuco
no tch na bardzo gleboką wod' I nie po· 
dano ratunkowego ko>a. Tym rarunko
wym kołem winna była być stała, syste 
matyczna opieka, pomoc 1 kontrola pra 
cy teatru. 

NA NOWFJ DRODZE 

OBECNIE wzmocniono klerown!O. 
two Ateneum, sprow'ldz:ając ł 

Lodzi Janusza Warmińskiego, młode.i 
go, zdolnego reżysera I aubn dra• 
matyczm•go. 

Na tę pomoc oczywlścte nle jest Je· 
szcze za późno. Dowodem tego siało 
się choćby udane przedstawieni!' „Zwv 
.iestwa", reżyserowane przez Warm1ń 
ski ego. 

Przed Ateneum stoj4 w obecnej 
chwili trudne t poważne zarłania . Teatr 
mus! sobie zdobyć na nowo zaufanie I 
sympatię publiczności. I to NHyst· 
ko co piszt>my w tej chwili, p: Hem~ 
włHściwie po to, by pomóc Ateneum I 
wytłumaczyć choć w mhimslnym 
stopniu widzom trurlności pierwszego 
roku pracy Irgo teatru. 

Ateneum m~ wiele zapału I Inte
resujące plany. 

Wkrótce teatr wystąp! z premier• 
sztuki historycznej. Trwają jui także 
próby sztuki Jerzego Lutoshw~kiegtt 
pt. „Sprawa rodzinna" (o 1<t6;ej pl· 
saliśmy już w Exp1essie) . Jest to cie
kawa, niemal !lensacyjna sztuka • 
dniu dzisiejszym. 

W dalszych planach teatr z~mierz1 
wystawić „Sztorm" Biełocerkowskie· 
go, sztukę czeskieą,o pisarza .Jiraska I 
jedną z komedii BoguslawskiPgo, 

Zespół aktorski Ateneum został 
także wzmocniony. Zyskano 1<:łku no· 
\\'ych, dobrych aktorów, m in. lolit 
Barwińską, Ladosiównę. Jóuh Kle· 
jera. Mariana Nowickiego I Jerzegl) 
Sliwińskiego. 

Nie wątpimy, ie AtenPum p<"'kona 
wszystkie trudności i stanie· slę na• 
praw di; dobrym teatrem. 
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