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stawienia „Strachu i
przez „Kredowy
katem
z poezji
nędzy drzeć
cały w

Trzeciej Rzeszy" w całości sztuki rzadko grywanej, zupełnie
osobliwej w swoim
realizmie proroczego widzenia skutków
nazistowskiej
epidemii. Sztuki nie efektowteatralnie - ale
nej może
uderzającej zajadłą pasja demaskatorską w rządy zbudo.· wane na strachu i terrorze
oraz biorącej w obronę prawdy proste, choć odwiecznie
wielkie: wolność, pokój, prawo do życia. Zobaczylibyśmy
Brechta - publicystę, Brechta - nieugiętel!O bojownika o
pokój; Brechta, dz i ałającego
tu i teraz nawet jak wieczny
wyrzut sumienia, bo znowu
An'M. Urlata jako Pokojówka
Wiesław Ostrowski ;adokonuje się niebezoieczna
ko Człowiek w mundurze SA.
aktualizac ja tego zdania o
Fot. Z. POSTĘPSKI
Kartaginie, niemożliwej do
odszukania na mapie, kiedy
ART AGINA PRO- ale gdzie mówi wprost i zawisa nad ludzkościa groźba
WADZIŁA TRZY ostrzega
wprost przed ka- bomb neutronowych. I znowu
WOJNY:
po taklizmem wojennym. Pre- świ at cały jest w protestach,
pierwszej
była miera
tych
m inireport aży madrzejszy o
doświadczenia
jeszcze mocna; po odbywa s ię w Paryżu na czasu zagłady, o ponure spddrugiej zamiesz- dwa lata przed wybuchem nienie brechtowskiei wizji.
wojny
światowej;
kała; po trzeciej już nie moż drugiej
Tym bardzie~ więc żal, :te
na jej było odnaleźć na ma- Brecht wtedy sam reżyseruje teatr nie nadał jednolitej forspektakl, a Helene Weigel, je- my swojemu artystycznemu
pie".
Napisał to
zdanie Bertolt go żona, gra jedną z głównych protestowi, że ostra i bezBrecht, tak jak napisał tysią ról. W czasie wojny wystawi kompromisowa
publicystykę
ce ostrzeżeń przeciw drugiej ją jeszcze teatr nowojorski; wojującego dramaturga „podwojnie światowej, jak napi- po wojnie sięgną po nia tea- budował" w drugiej części
sał „Strach i nędzę
Trzeciej try całego świata. W 80-lecie przedstawienia prozą poetycRzeszy", siedząc już w ma~ eń urodzin Brechta wystawił jej ka, już. w samym założeniu
kiej Danii i łowiąc odgłosy z fragmenty Teatr im. W., Sie- rozłamującą na połowę całe
oszalałego kraju, czytajac pil- maszkowej na Malej Scenie, widowisko; pazur politycznego
nie hitlerowską prasę. Z tych pod tytułem zapożyczonym z wizjonerstwa osładzajacą łza
złowrogich ech, które zaczęły antywojennego wiersza Wło mi rozpaczy matek. Nie wysię
dla niego podpaleniem dzimierza Majakowskiego „Za- szedł mu na korzyść ten zaReichstagu - a w konsekwen- kryjcie oczy gazet" - i szko- bieg. Odskakują od siebie
cji ucieczką na kilkunastolet- da fe wystawił tylko frag- trzy sceny brechtowskie i trzy
nie wygnan'c - powstaja 24 menty, że zbudował ten spek- fragmenty dalsze; r6bi się arminireportaże, sceny
draJĄa takl - protest ze zlepków pro- tystyczne zamieszanie. Brechtyczne, obrazy wstrz:isajaęe zy jeszcze trzech pisarzy: Ka- ta - zanim zdaży otrząsnąć
swoim realizmem, gdzie nłę rola Czapka, Tadeusza Nowa- się z satyrycznej jednoznaczma miejsca na p arabolę, na ka i Jana Drzeżdżona, kiedy ności pierwszej sceny dramametafor yczn~
wizję
świata, ~tnia!a szansa ha decyzję wy- tycznej pt. „Robotnicy", prze-

I

będziesz", cały

krzyż",

konwencji ekspresjonistycznej, jakby na przeJ.:ór
Brechtowi, który nienawidził
nadmiaru ek~resji i jakby z
zapomnieniem o jego słvnnvm
„efekcie obcości" - Brechta
obnażonego zobaczy się dopiero w całej grozie w „Niearyjskiej żonie" - epizodzie najcelniej podanym, groźnym w
demaskowaniu milczenia i
bierności
tzw.
uczciwych
Niemców, przyzwoitych ludzi,
bezsilnych
intelektualistów.
Grażyna Juchniewicz I Zygmunt Marczewski zaprezentowali w Niearyjskiej żonie"
kawałek 'aobrej roboty aktorskiej.
Totet po tym eplzodz"e
1 mu.
ć .
sih pr.zyjś zal za resztą z„Str~;
c u 1 nędzy Trzec~ej R eszy •
tą resztą, z któreJ zrezygnowano, dając w zamian pokłosie wojny: matkę, oddającą w
pełnym rozpacz~ przyzwoleniu syna na wojnę (bardzo
zresztą ładny teatralnie obra.
.
zek, z przeJmu3aco pOdanym
przez Ba.rbarę Bardzką tekstem), dzrewczynę, pełną ro~darć wewnętrznych, gdy w1ta ocalałego w wojnie narze•
•
c~onego l matkę - C? mby
N1obe wieku
dwudziestego
płacze
nad pomordowanym
potomstwem (najsłabszy zresztą jest ten finał).
Są te dwie części tak sobie
obce literacko, tak różne emocjonalnie, że aż wymagają zastanowienia, dlaczego znalazły
się w jednym widowisku.
Brechta, który świadomie
uci ekł w „Strachu i nędzy"
przed poezją i metaforą, mówił wprost, biorąc w sukurs
gniew l !ronię - musi osła
bić np. fragment prozy Nowaka „A jak królem, a jak

utkany, zawinięty w metaforę osiki i jabłka, króla i kata.
Nawet aktorzy się gubią; bo
jak może zagrać Kucharka z
„Kredowego krzyża" - fanatyczna zwolenniczka Hitlera,
liryczną Helkę, uwikłaną w
miłosny lament nad pokręt
nościlll losu swojego królewicza?
Matylda Krygier zmontowato wi~o~isko ba.rd~o w po.
i z w1elk1m wys1łk.1em chy.ba; szkoda teg~ wyslł~u, ~
za~anie nad~~1~ !11U Jedno.hteJ konwenCJl JUZ w zam1erzeniu samym było niemożli·
we.
Protest, wymowa Ideo.w a są
na pewno jednoznaczne 1 warte uznania; strona artystyczna
wszelkich składanek zawsze
;
.
Jednak bywa wątpliwa, a w
tym . konk~etnym przypad~u
dQwioc;na, ze ~ tworzywe?l I!•
te!ack1i:n nalezy. obchodzić s~ę
?str_ożme, szanuJąc konwen~Je
1 !;ne łącząc autorów na siłę,
tylko dlatego, że mówią o tym
samym. Bo literatura żyje
od wieków humanistycznymi
t m t · 0
k ·
l ś ·
. e a ami
J?O OJu.. wo no c1
1 poszanowaniu życia tyle
że różnymi językami i 1 nieła
rę

jednolitą siłą arytystyCUllł 0

nich mówi.
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Te~t/. tm. w. Siemaszkowej cena: Sceny dramatyczne
pt. „ akryJclo oesy gazet", W
opracowaniu i retyseril Matyldy
Krygier. Asyst. ret.: Irena Krawczyk. Scenografia: ft.lari'.'. Adnmska. Udział blor11: Jan Mitka, lrc•
na Krawczyk, Ann~. Urlata. Zyg~
muni
Marczewski,
WlesljlW
Ostrowski. Grałyna Juchnlc.Wtcz,
Barbara Bardzka, Elwira 'l'\irska,
l'remiera: kwlecle6 107 1tĄ.
Mała
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