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A 
UTOR niewielkiego 
artykułu o teatrach 
nowoJorskleh, opu-

blikowanego przez N e w Yo r k H e
r a 1 d Tr I b une, uważa za najbardziej 
charakterystyczną cechę bieżącego sezo
nu teatralnego wybitne powodzenie, Ja
kim cieszy się tematyka rodzima. Stwier
dza on wyratny odwrót od kalkowania 
sztuk obcych - francuskich, austriac
kich, zwłaszcza angielskich, które jesz
cze niedawno tak imponowały dramatur
gom USA. Obecnie czerpią oni chętnie 
natchnienie w życiu swego kraju, a pu
bliczność temu przyklaskuje. Oto moda 
amerykańska godna naśladownictwa (mi
mo te homeproductlon jest często nie
tęga!). 

G 
ODNE uwagi świa
ta teatralnego są 
myśli, które wypo-

wiada Zdzisław Broncel w recenzji z 
londyńskich występów Ireny Eichlerów
ny. Krytyk paryskiej K u I t u r y pisze 
m. In.: „Eichlerówna, przy wszystkich 
swoich naturalnych darach, stała się w 
tytułowej roll „Profesji Pani \Varren" 
uderzającym nieporozumieniem... Popeł
niła tam zasadniczy błąd, dawno wyple
niony na dobrych scenach, postawienia 
siebie ponad teatr, a wirtuozerskiego po
pisu ponad wymagania sztuki. Urządziła 
występ gwiazdy, najazd burzliwego, roz
rzutnego talentu na trze:twy, realistycz
ny dramat... Rzecz szczególna, artystka 
kraju kultury socjalistycznej nie Jest w 
stanie ani poddać się wymaganiom gry 
zespołowej, ani też wyrazić społecznego 
sensu sztuki ... Eichlerówna była chwila
mi olśniewająca, a zarazem prowincjo
nalna, zdawało ml się, że na zakończenie 
sztuki rozda napiwki swoim partne
rom... Odtwórczyni Szimeny I Judyty 
przed wojną, a postaci francuskiego I 
polskiego repertuaru romantycznego -
po wojnie, jest Idealnym materiałem 
aktorskim, lecz tylko dla takiego reży
sera, który potrafi oklełznąć Jej bujność 
biologiczną. Gdyby przeszła dobrą szkołę 
nowoczesnego traktowania roll, za kilka 
lat można ją sobie wyobrazić także I w 
wielkich rolach Brechta, rolach zarówno 
matek, Jak I kochanek". 
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KIM obchodzono 1! 
kwietnia 135-lecle un

dzin znakomitego dramatopisarza A. N. 
Ostrowskiego. Przy tej okazji S o w I e t
a k a J a K u 1 t u r a przypomina słowa 
powiedziane kiedyś przez Iwana Gon
czarowa: „Ostrowski dobudował gmach, 
pod który kamienie węgielne położyli -
Fonwlzln, Gribojedow, Gogol. Posiadając 
puściznę literacką Ostrowskiego, Ro
sjanie mogli już mówić o Istnieniu swe
go teatru narodowego. Autor „Lasu", 
„Intratnej posady", „Panny bez posagu" 
i wielu Innych znanych u nas sztuk stwo
rzył ponad pięćdziesiąt oryginalnych 
utworów scenicznych, a poza tym doko
nał przekładu dwudziestu - włoskich, 
hiszpańskich, francuskich, angielskich 
i łacińskich. 

N A STYCZE~ r. 1961 
przypada setna rocz
nica urodzin Cze-

chowa. Lit I er at ur n a J a G a z Ie t a 
podaje do wiadomości, że Już obecnie 
przystępuje się w ZSRR do prac zwią
zanych z tym doniosłym Jubileuszem. 
Przed paru tygodniami zwołano konfe
rencję pracowników naukowych Pań
stwowego Muzeum Literatury, którzy 
obradowali, wraz z kustoazaml muzeów 
czechowowskich Moskwy, Taganrogu, 
Jałty I Mellchowa, nad projektem prze
kształcenia Jałclńsklego domu A. P. Cze
chowa w muzeum memorialne, odtwa
rzające dokładnie stan, w Jakim były 
pokoje za życia pisarza. Natomiast obfi
ta ekspozycja literacka I naukowa zo
stanie urządzona w gmachu specjalnie 
dla tego celu zbudowanym. Uczestnicy 
konferencji zajmowali się również spra
wami wydawnictw jubileuszowych, 
wzniesienia pomników Czechowa, stwo
rzenia filmu dokumentalnego itd. Przy
gotowywane uroczystości odbiją się za
pewne szerokim echem za granicą, m. 
in. w Anglll I Francji, gdzie Czechow 
- dramaturg Jest bardzo popularny. Nie 
ulega wątpliwości, że lubelski Teatr Im. 
J. Osterwy, który nie grał jeszcze ani 
jednej sztuki autora „Trzech sióstr", w 
r. 1960 nie pozwoli się zdystansować. 
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