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VII OKT osi.p~nęly pół
nietek. Po1.io1n tego
rocznej imprezy nie

stety uie jest najw::, ższy. Z 
tych kilku zaprezPntowanych 
już widowisk niew.łtphwie po
nad przeciętność wybijają się 
„l:ciechy staropohl<ie'' Kazi
mierza Dejmka - bezkonku
rencyjnego lidera VII OKT. 
Zważywszy kryzys. 'który nie 
ominął - okazuje sil - tak
że teatru, biorąc poc' uwagę 
beaybie. z jakim rr,<)my do 
czynienia - trzeba mnać, po
mimo zastrzeżeń, ii1d<.ką insce
nizację ,.Pamiątek Soplicy" za 
realizację wyróż:1iającą się, 
bo przynajmniei kon' rowers.v.i 
ną. Tnede miej;;..:e na tej 
prowizory•-znej li~< ie rankin
go\,·ei pr:-y-i:•,ar wvp;;da wy
stawionei wcrnraj „Pastorał 
ce" (o tej inscenL:acji za 
chwilę). 

Tegoroezny przegląd najle
pszyc;h (!) insceniz:.lc.ii klasyki 
polskiej nasuwa obse1 \"ataro
wi konfrontacji eh~ ba doś(· 
lor-iczny wPiosek. r:v nie orga
nirnwac' OKT na -ile ('() roku. 
l\Ioże właśnie należalohy tę 
imprf'lę pueoro'-\·adzi{ raz na 
dwa lata? Wvhór b,·:hv szer 
szy i ranga i.mprel\; nie pod
upadałaby na skt1rek sernno
wej obniżki form,•. rgani
zatorz.v konfrontacii oc vwi' 

Cudów nie ma 
cie swój rozum mają i moJ 
wnio~el~ nie musi ;:ara' wszy
stkiei;o \\'ywracać im na nice. 
Nie o~ln,_ ~'i'•l L.r(1v,•ą alarmu. 
Ale nie czekając też na za
konut. J<> VII OIZI (wszak 
mamy jes;:c:ze w ko1Jkursie -
być może - ja <:!es niespo
dz,ian ki), c:heiałbym jednak od 
wołać się do poc~11cia realiz
mu. RącLki w tym reku jakoś 
niezbyt ~hętnie składają się 
do oklasków. Cóż, takie czasy ... 

Pierwsza (nieud-1:1a) wersja 
„Pastorałki" uka~ala się w 
styczniu 19 19 r. na >-c:enie Tea
tru Polskiego w Wc.rs,.;awie 
(reżyserował ją Aleksander 
Zelwerowicz). Wtdow1sko to 
wykonano następnie \\ „Red u
cie", a „ukazawszy się po kilku 
latad1 (2<\ l!rndnia I fl22 r.) -
pisze Edward Csato - w 
nowym oprncowarnu ( ... ) uzys
kało ogromny <;ukces arty
stycmy i stało .się progiem w 
karierze scenkzn.-j Schillera" 
Wiąże się „Pastorałkę" z idea
mi tcatraln.' mi \11.>deJ Polski, 
zainteresowaniem h«1owością 
i rodzimą trad~·cją, której nurt 
główny w naszym \IPtrze sta
nowią jaselka. ,Autor kon
struujący nowe ja :;2l ka - do
daje E. Csato - mói?;I nadać 
im własną formę i u::ozmaic ić 
własnymi pnmysi:-uni. ale za
sadniczo t•lementy swego dzie 
la musiał W~'lawiać z folkloru 
i ze staropolskiej nlbcheckiej 
tradyeji, z przekazanych p rzez 
n ią obyczajów bo!:•1narodzenio 

wych, pi eśni. kolęd i pastora 
łek, ( .. . } W ten >p.:i3ób fol klo
rystyka łączyła ~ię z zainte
resowaniem da w n ości~ i po
wstawała z tego. i0dną wielka 
dziedzina sztuki .pro~tej a rze w 
nej, budzącej patriotyclne na
stroje przez kiero.vani e emo
cjonalnością )<u te.'1\U, co zna 
ne i kochane"'. 

Ta sztuka prosta a rzewna 
w inscenizacji teatru rzeszow
skiego została stosownie pod
barwiona, wykonana miejsca
mi z dużym tem;Jenimentem 
(sporo ruchu, tafr::ów „hop
sztosów") - sfowe,11 spełnia 
wymogi widowiska ,.kocha
nego", ale - czy ai tak bar
dzo? Oddając aktorom i au
torom inscenizacji sp1 awiedli
wość, bo przecież uż~·ta tuta j 
apa ratura teatru f\:nkcjonuj e 
normalnie, bez poważniejszych 
zakłóceń ,...... nasuwa się jednak 
spostrzf'żeniP. że tej sztuki 
Leona Schillera do arcyd zi eł 
zaliczyć się nie cia . I chyba 
tylko cudem moż,1a hy ją u
lepszyć. No, ale cudów nie 
ma ... 
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Teatr im. W. Siemlszkowt.i w 
Rzesr.owie: Leon Schiller -
. , Pastorałka". Reżyseria - Le
szek Czarnota. S ceno(rafia -
'.\Iarcin \Venzel. Opracowanie 
muzyczne Zbigniew Pio
tron·ski. 


