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J'ean Cocteau : „ Maszyna do pisania". Komedia w 3 Aktach. Prze- DlcUeroweJ I ływeJ panny Marrot.
k ł ad Mar!J Serkowskiej, retyseria Kr y styny Zelwer owicz, scenografia
Ruro Krzyakl I Bocdan szym·
Euge niusza Markowskiego. Prapremiera polska w Teatrze Powszech- kow»kl lekko I płynnie wlod~ dla·
nym.
log dobrodusznego komlaarza policji śledczej z ojcem, który całą
Choclai program teatralny 1tara pllanla" nie daje nawet tyle poJę- czułość ma tylko dla Jednego z syslę nam wmówić, że „katde 1pot• cla o twórczości Cocteau, co błahe nów-bliźniaków. Pogratulować roll
kanie czytelnika czy widza :a Janem „Zapronenle do zamku" o tWór· 1 młodej parze: Janinie Nowickiej I
Cocteau„. Jest olśnieniem" - nie czoścl autora „Antyi;ony" I „Sko· Ryazardowi Baryczowl.
Nowicka,
jesteśmy bynajmniej oUnlenl. W wronka" .
nirco n.!rwowa w pierwszym akcie
„Maszynie do pisania" ustatkowaA więc utuka bez wartości, nlf' I połykająca nlrktóre słowa, póź·
ny, ut emperowany na starsze lata wiadomo po co u nas wystawiona? niej się uspokaja I daje dobrze
akademik Cocteau zapomniał o J:Óf· B~dźmy aprólwiedllwl. Parę scen skrojon~ rolę zapalczywe10 ducha
nych 1 zuchwałych lat)lch aweJ a- napl5anych Jest doskonale, a trój· w pięknie zbudowanym ciele. Bawangardy, przeszedł grzecznie na ka młodych w sztuce ma w sobie, rycz umie się szybko przedzi.rż1ać
pozy cje sztuki kasowej. Co więcej, mimo wszystko, coś s tego niepo· ze ilamazarn•io Paskala w buntow tej ,Maszynie" popsute Je•t nie koju wspólnesnej młodzieży I Ich wnlczego,
trochę
wykolejonego
tylko ~1ale „m" ale wiele Innych nowcio st)·lu b ycia I życia. któr• Maksyma. „:\fa w sobie coś s bo·
czcionek
powiedzmy sobie szcze- nieraz zukakulłł starszych nie tył· haterów Hłaski"
zauważyła moja
rze: caia ta maszyna jest · nieco ko w Paryżu. Ale chociaż ucl•czka •asladka. To dobra nochwała umiezdezelowana,
wybija litery ni•· w świat fikcji mo ż e pnybuć dzl- jętnego wcielenia się w postać o
składnie, krz)"No. Ani to zręczna wacsne, chullgań•kle I wynaturzo·
ostrym i>ciu wewnętrznym.
,kr yminałka"
ani głęboka sztuka nc form y - naJwlęrt J tu Jedno.k
w roll Solanie, bo1atej, samotnej
psychologiczna (a ma pretensje do poczclwe'°o ro"'lan tvzmu, któr~'°o damy, która zakochała s!ę nleforobu rodzajów) - widać, że autor nie trzeba brać
zbyt
poważnie. tunnle w młodszym od siebie a P,Oplsał Ją dość niedbale, bez wlęk· Przv„ommaja si•
b .„ ·o ml clągajacym urokiem taJemniczosci
szvch ambicji , Wielbiciele utworów pnykro - at „Romantyczni" no- i skłócenia ze światem Maksymie,
l<rymlnalnych na pewno zgodził się standa. Gdy ubrakło eK•Pe>'} • ·n · występują
Barbara Stępnlaków~a
ze mn4 że ro zwi:\za n i• Intrygi 1Ja- tu, zebrało się na eksploatację. Po· oraz - zbyt rzadki ostatnio ~osć
klej - 'nie zdradz ę) jest w „ Many- wodzenie - w raz i~ dobre .I roboty na scenie - lrabela Wilczyńska.
nie" pr ymitywne I rozczarowuje. teatru - zapewnione na długo.
Obie aktorki daja dobTv pokaz grv.
Tema t obyczajowo • pi;ycholoJ:ICZTej dobrej roboty ni e brakuje Stępniakówna podkreśla rac11~J ~o
ny (ta k ulubiony przez francuskich w Teatrze Powszechn y m. Sztuka, wauysk:i 1wob!>dę i pewno'c SIC·
pisarzy problem
rozkładu
wspól- wyreiystrowana kulturalnie I zr ble Solange, dla takiej
kobiety
czesnrJ rod7inyl w nlczvm w swo- znawstwem , grana jest starannie I rozłąka z ~laksymem nie będzie
im uj ę c i u nie przypomina drapiet· w
należytym
tempie.
Kn••tyna <byt dlu1otrwaią tragedią. Solange
ności
Coct•au
w
„i..rauln• ycn Zelwerowicz słusznie potraktowała Wilczyńska Jut bardziej uczudzleciach" czy „Straszliwych rodzi· lekko i Jakby lekcewa ż ąco probie- clowa, rozstanie się z Maksymem
cach" . Nawet tak wrodzona pary- my rodzinne w „!\faszynie", Mar· to dla niej katastrofa, to dramat
skim scenopisarzom zręczność tech· kowskl 1łusznle sre;rygnował z pró· zbolalej duszy starzejącej się ko·
nlczna , warsztatowa, po części za· by udziwnienia oprawy plastycz· 1 bicty, z którego chyba aię ju.i nie
wodzi: ekspozycja aktu plerw1ze10 nej. Nie Jett to kredyt dla pewnej otrząśnie.
jest przvdług-a, akt trzeci „ pusz- banalności dekoracji poc>;atkowych
Pr„kłlld giętki. Triumf pollcJanczony", Jakby go pisał przedwojen- aktów; BIP uznanie illa trarnrg!! zł·. ta-detektywa widzowie oklaskują
ny nad\" iśl"ńsł<I
flostawca
sztu'< lustrowania
p<eudoromantyczneJ gorąco.
bulwarowycll. Tak to „l'laszyna do rupieciarni strychu zmarłej
pani
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George • Ne veux : „ Julletta ze snó w". P rz ekład Jadwigi Ku kułczanki, Inscenizacja I re1yseria C z esława Szpakow lcza, scenografi a
1 k ostium y Wojciech a Slec i ńs!< l ego,
m uzy ka
Augustyna
Blocha.
P r apremiera polska w Te&tr ze Telewizji.

jeszcze j

ni\ uciecz- takimi scenki ze Slepcem I Więź
siłę niem, których taniutki sentyment
poza może na chwilę wzruszyć osoby
którym Jrst pustka, ale które wie· bardziej tkliwe.
dzie ku zgubie.
W
wystawienie tej
„Julletty"
Nie nosi się sów do Aten. w włożył teatr wiele wysiłku at
kraju nanlawszczyzny koro ujmie żal bierze, te bk tle go skierota dzluląta woda po kisielu tea- wano. I scenoplastyczne symbole
tru Maeterlincka, Jego alegorii I są przetłumaczalne, i chwyty reży
symboli? Raczej znuży I znle· serskie mają swój sens. I aktorzy
cierpliwi! Tu dodajmy, że Sza- mocno się starali, by głuche sytuniawski posługuje się podobną co acje Jakoś udźwięcznić, puste sło
Neveux poetyko, znacznie subtel - wa wypełnić łudzklml uczuciami .
niej I bardzlrj poetycko niż autor Stanisław Jasiukiewicz potwierdził
francuski. „Julletta ze snów" to przy okazjt dobre mniemanie o
raczej ó'v „kwadrans duszy", któ ... swoim aktorstwie, właśnie dlatego,
rym - Jak łwletnle zaobserwował
miał zadanie niewdzięczne. Poe·
Szaniawski - lubi się upajać za- że
dowolony mieszczuch po sytym tycką Juliettą o uroczej postaci,
ciepłym glosie I płynnych ruchach
obiedzie.
by"' Olga Sawicka. W y raziste syl·
Pośród nawału pusto brzmiących wetkl po części w kilku rolach
słów, pośród sytuacji, które moż  narysowali zwłaszcza Lrch Orna by mnożyć w nieskończoność. don, Juliusz Łuszczewski, Tadeusz
krótkie
chwile
ożywienia
przy Kondrat (z radością witamy posłuchaniu
I oglądaniu „Julletty" wrót tego wybornego aktora na
niosą
sytuacje charakterystyczne, scenc:o, po Jego rlężklm wypadku
to Jest te, w których eteryczny I długiej rekonwalescencji), Ta·
Nevcux stapa krótko po ziemi i deusz Surowa, Stanisław Jaśkie
dotyka zwyczajnego tycia. Takim wicz, Henry k Borowski. Cezary
jest rodzajowy epizod z Poważ Juls kl„. Ileż trudu nadaremnie„.
nym Panem, rozładowującym we
śnie
swe
erotyczne
kompleksy ;
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krytyk teatralny przestaje
krytyczny wobec utworów,
pisanych przez samego siebie na
scenę. Nev~ux nie wyłamał się
7
t•J reguły. Jtgo „Julletta 7e snów"
Nie mog( zro~u.mleć, w jakim pretensjonalnych I kokietujących Jest po pro•tu utworem kiepskim,
celu
wygrzebano
tę
starszawą S\Y~ pseudoglębll\, psendopoezją
posługuJ'lcym się dość tandetnym
sztukę, naldącą do gatunku ramot tanli\ fllozofljk~. Znana to
praw- udziwnianiem, I mało nas obcho -
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kę od życia czy tet w
rę w
magiczną blerne10 marzenia,
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Fragment spektaklu. Człowiek w
misarz (Lech Ordon)

białym

kasku (Jerzy Tkaczyk) i Ko·
Foto CAF - Ba ra n owsk i

