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Jak przygotowuje się współczesną sztukę 

Aktorzy na próbie 
• • 

są p1erwszgm1 
Gorące dyskusje 
na scenie teatralne) 

krytykami 
W'llZyscy to rozumieją i teatr l au
tor. 

I dlatego na próbie padają sło
wa aktorów: Ta scenka jest po
trzebna, niewątpliwie. Ale musi ją 
pan przerobić. W pierwotmej wersji 
nie da właściwego efektu, a.ni sce-
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P EWNEGO dnia, jeden ze szpitali warsza.w!.kich odwiecl?;iła osoibli
wa wyciecz.ka. Goście ubrali się w białe kitle, wędrowali po sa

lach, oglądali lekarskie gabiinety, pokoje asystentów, baoutle w;;zyst
ko obserwując. Podpatrywali lekarzy, ich ruchy, ges.ty, sposób bada
ni.a chorych, posługiwania się narzędziami lekarskimi. Jedna z pań, 
zawędrowała do pakoju p·ielęgniarek i odbyła z nimi długą naradę, 

nicznego, ani politycznego. c 

---------------, wypytują.c dokła.d.nie o różne, na 
pozór drobne sr.czegóły ich pracy 
z.awodowej. 

I rozpoczyna się wymiana pro- ~ 
jektów. A może wprowadzić tu je- I 
szrze jedną postać? A może zmie· 
nić sytuację? może„. 

Autor zga.dza się. Macie rację, 
dziękuję wam za pom·ic, za parę 
dni przyślę tę małą scenkę w no
wej wersji. 

PO ZAMKNIĘCIU dyskusji na temat 
rapy, po stw'erdzeniu, że ryta ta iyje 
w Wiśle I jej dop'ywach, oddajmy glos 
Czytelnikowi, który miał wyjątkowe 
szczęś~;e. 

Zamieszczamy poniżej streszczenie 11 
stu lni.yn!cra • Wędkarza (W-wa), z ~a 
chowaniem sportowych terminów węd· 
karskich. , 

tOWltEH rapy (bolenie) tylko w ~ 
gu i wyłącznie na błystkę spinningo„ą. 
Wyciągałem sztuki od 2 do 5 kg. Rodzaj 
błystki „Gnom'~ I „Goplo". Hol dość 
trudny i emocjonujący, gdyi rapa b je 
energ!czme i o!zy tel samej wadze jest 
bardziej wytrzymała od szczupaka. W 
lecie 1 wczesną jesienią żeruje na płyt 
kich miejscach, graniczących z ctęb
szym nurtem, obok przykosów na NO· 
dzie bieząccj, podobnie jak klei\ lecz 
jest od tej ryby znacznie ostrożniejsza. 
Obowlą1uje cichy podchód, krycie się 

I dalekie ciche rzuty. Wczesnym ran· 
klem i przed zachodem słońca rap)"' bi· 
ją wysoko i okazale Widziałem w Bu· 
gu sztuki 10-kilogramowe, bijące na 
wysokość 1/2 metra. 

Rapę rzeczywiście trudno bywa zło· 
wić gdyż !est na tyle ostrożna, ' ie z 
daleka omija sieć czy drycawicę, omi· 
ja tez tzw. sznury. Toteż rybacy zawo· 
dowi, nie ~portowcy, rzadko z nią mają 
do czynienia. 

o zlowien;u rapy na zwykłą w~dke 
nie ma mowy. Na żywca ani sarn n e 
zlow1iem. ani nie słyszałem, by komuś 
się Io uda'o. rrawdorodobn'e ze w1~l~· 
du na zbft ir.ale odległości, na które 
się żywca Zt''"zuca. Jak już w~r~mnifł· 
Iem. dcb ·e wyniki daje ty: ko b'y ·tka 
sp'nnlngov:a. 

Wbrew ~pow:adanlom, mięso rapy 
byn1jmnie.j nie jest ośc;,:e i, zarównry 
mnie Jak i mojej gromadce, zawsze sma 
kowało. Sc1sly opis tych ryb można 1na 
leźć w książce „Ryby słodkowodne Pol 
ski 1 krajów ościennych", wyd. Trzaski, 
Bverta I Mlchalskleco 1950 r. 

Po kilku znów dniach pracowni 
cy szpitala przyszli z rewizytą do 
Teatru Polskiego. Wszyscy zasie
dli w !a.li prób, przy długim stole 
i rozpoczęła się gorąca czterogo
dziinna dys.kusja. 

W ten mniej więcej sposób ze
spół artys•tyczny Teatru Polskiego 
pod kierunkiem retysera Bardinie
go, przystąpił do pracy nad sztuką 

Aktorzy występują tu nie tylko 
jako odtwórcy poszczególnych ról, 
występują także ja.ko pierwsi kry
tycy, są może bardziej :;urowi i 
wymagają.cy, ale znają teatr : ~ie
dząc za stołem w pokoju prób, ma 
ją. już pr7.ed cez.ami cały obraz 
przedstawienia. 

Próba sil" J enego Lutowskiego. 
" W SRODOWISRU LE!{ARSIUM: 

NA RAZIE PRZY „STOLIKU" \ S ?;TUKA młodego drąmati1!·ga 
Zlś 'b · · 1 to- Jerzego Lutowskiego rozgL'Y-

0 ku, ~r~~rÓfu;u;r~j~;i:Ysfę od wa się w .środowisku lekar8kim. 
t l'k " N' · · · d Autor sam Jest z zawodu leka-

„s o I a na scenę. iemmeJ Je - rzem zn dobrze l'i tylk , b' 
nak gorą.ce dyskusje trwajq. ;Ul.dal. • a, . n e 0 Pl o .e-

Kilka dni temu nadarzyła się do m_y wsp,ołcz.esneJ n:edycyny, ale 
tego okazja. Do Warszawy przy- rown?czesne walk~, Jaka rozgry
jechał autor sztuki, który pracujac wa s:ę t8:k samo, Jak 'Y całym spo 
stale pooa stolieą, nie może brać łe<;z~mstw1.e, w środowisku • lekar: 
udziału we wszystkich prób!l.Ch. ski.m. śv;iat lek~r~kL przesoał byc 

Przysłuchując s.ię takiej pró!>ie gma.z<lem, zamkniętym P?d. klo
moi.na dopiero w całej pellni oce- i:z:m. 1 0 tyc~ sprawi:-c~ mow1 wła 
nić, że „sz.tuka autora współczesne sme ~utow.~~~ w swoJ7J sztuce. . 
go musi być nie tylko wystawiona, Proba sił wystawwna będzie 
musi być w toku pracy dopracowa- przez Teatr t'o!ski w ramach Fe
na. I przez autora i pnez teatr". stiwalu po!S<kich sztuk współczes-

1 właśnie po tej linii poszła pra- nych. (Woy) 
ca nad „Próbą sił" w Teatrze Pol-
skim. 

Za wc-z:eśnie jeszcze mówić o kon 
kretnych wynikach t.ej pracy. 
Przeds.tawienie nie jest jeszcze go
towe. Odbędzie się niejedna je
szcze dyskusja. Niejedno zdanie, 
nawet sytuacje sceniczne, ulegną 
zmianie. 

AUTOR ZGADZA SIĘ 

I S PRAW A poil;kiej s.ztuiki wsp6ł
czesnej, to nie zaga.dnienie am 

bieji au.tora. to a.prawa oeólna. I 

4 zastrzyKI glukozy firmy „Starut" zn~ła7.I 
1. 12. kierowca 1243 na trasie Rakow;ecka 
- Marsza?kowska 8. 

Legitymację MZK Nr 223007 Sujkow~kiego 
Zbigniewa, znalazł I. 12. kierowca 334 w 
okolicy Dworca Południowego. 

Swiadectwo dojrzaloścl Jerzego zumunta 
Mlcbalskle10 znaleziono 2. 12. na ul. Emllll 
Platw. 


