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Śmierć wróciła na gruszę ~ 
(P) Józ~ Szajna kilkakrotnie 

wystawiał „Smierć ' na gn11;:z.y" 
Wandurskiego. Obec·nie, w cał
kowiaie nowej ~nscenizacji, wró
cił do tel sz.tukL Wandurski, 
noeta i reforma.tor tea,tru, jest 
oostacią godną wwa.gL Witold 
Filler t>OŚwiędł mu książkę. W 
młodośCi mojej, legenda.ma była 
kr8Jkowska nrapremiera ,(Smier
ci na gruszy", reżyserowana 
orzez Stanisławę Wysocką. Ata
kowano za ten soekta1kl dvrek
tora Trzcińskiego. Odoowia<lał: 
,,Jest I be:<!z,ie najsu.czytniejszym 

pr:zywileJem teatru krakowskie
go, że zawsze 1 podawał rękę 
młodym i najmłodszym, nie 
mającym dostępu na inne sce
nv". Niemniej, po siedmiu spek
taklach, zdjęto sztlllkę z a.f.isza. 

Wa.ndurS'ki posłużył się. mi·tem 
ludowym, wracającym w )>aj-

, kach Sabaly. Autor ,;Smierci na 
gruszy" interesował się obrzę- · 
dowvmi widowiskami Jędrzeja 
Clerola.ka, widział w nich przy
szłość polskiej sceny. Zairazem 
szukał nowej formy, awanga.r
doweJ t niekonwencjonalnej. W 
niśmie •• Listy z teatru" postiu
lował nowe odczyta.me drama
tów Rittnera jako kanwy „in
tegralnego teatru". Zdaje mi się, 
że splot ta.k noletvch zadań po
ciągał Szajnę. Kazał mu szuka~ 
coraz to nowych rozwiązań. O-
becna inscenizacja „Smierci" w 
Teatrze „Studio" wydaje ml się 
snokoJniej.>ta, mniej „baroko
wa", niż noprzedn~e. s~zególnie 
- w części drugiej. 

Pierwsza jest ba·rdz.iel żvw!o
łowa. Uderza swoiste operowa
nie światłem. wydobywanie nie
zwykłych półtonów. Słowa, wy
powiadane przez niektóre p<>
stacie, znak!uiją „przedłu~nia" 
w mechanicznych „pogłosach" 
(Jak echo). Użyto drabin, a taik
że - wy.sund~tego na widownię 
nodestu. na ktćrvm ulokowano 
przysłowiową wier:r;bę. Pomy
słowo użyte zoslałv muzvc:z.ne 
motY'WY Ravela Ellingtona i !in
nych, w których rytmie suną 
no scenie korowody taneczne, 
w niezwvkł:vch i wielon>asrezy
z.nowych figurach. Akt drugi 
n.a&treczał szcze~ólnle trudne 
z.ada·nia. Wypełn:!a tto je1na sy
tuacja: śmierć siedzi na gruszy, 

najpierw uwięziona, potem ~ 
,,straj.kująca". Sens tego wszy- Cl'> 
stkiego wyjaśniają nie tyliko j 
grotesko.we scen. y wojenno-ma
kabryczne. (Sza}na rzlllCa je po-
m:vsłowo na płócienne ekirany, 
jaik w teatne pieniów), :Iluma-
czą - "ta}\że i krańcowe słowa 
„śmiertki", rozumieją,cej lud.z-

. kie serca. protestującej przeciw 
nadaniu cech zbiorowej za.głady 
temu, co wynika :z indywi-
dualnych nraw biologiL I my
ślę, że bli.s;kie to j.est i..airćwno 
byłemu więźniowi obozu, Józe
fow~ Szajnie, jak i aJUtorowi 
„Oczekiwania", współadantat-0-
row~ ,,Śmi&rci", Jerzemu Bros.z
kiewkzo i. 
Ważne I trudne funkcje i>rzy

padly w speldaklu wykonawcy 
nostaci Smiercd, Irenie Wr 
Owa Smierć ma ~wo1ne o u
cze. Raz „wyszczerzoną" maskę, 
kiedy indziej - piękną 1 wy
ba,wicLe!ską twarz kobiecą, Jak 
z obrazu MalczeW'S'kiego. Irena 
Jun umie ten dystans WYt>ełnić 
nomysłowvm! środkami., a Jej 
niesamowicie drwiący śmdech 
dzLa!a elektry.z;ująco. Wyborną, 
w każdvm szczególe, role Wy
robni,ka daje Stanisław Brudny. 
Jego pojawienie się w „elegan
ckim" stroju, gdy po ra.z 'Pierw
szy wybiera sl~ na spotikanie ze 
śmiercią, ma pełną wymowę. 
Dużo oomysłowości wkłada w 
role Wyrobnikowei :intensywnie 
grająca Helena Norowlcz. Nie
zwvkłość ruchu i postaw -
nrzed nrzeobrażeniem druigiego 
a,ktu - daia trzej oarobcv. An
tek (Józef Wie<'zorek). Kaźm!-
rek (Eu~eniusz Kamiński), a 
szczególnie Wojtek (Tomasz Ma-
rzecki). 


