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"lil'JimczoRY Upiorna ~odziennoś ć 
'TEATRALNE · 
.:-- „ -r rozycJ<' lb~cpa - de maska tora. IHIO·łań!lkid teologii i 
m•nalności mlcszr:i:ań~kic.I w grooie klasyków Ńwiatowcgo 
dramatu .ir!lt ni('kwrstionowa n.a. . .fal< w w~·radku każdci::o 
z wi('lkich, ta~ I tu, uojawlaJą się pewne klupoty insccn1-
zaryjne. 

Na atmosferę klimat koń
ca XIX wieku realizator nie 
może liczyć. Mim2 . wszystko 
staruszek świat posunął się 
co ·nieco do przodu. To, c;o 
wtedy wzbudzało namiętności, 
szokowało, irytowało, dziś 
przechodzi bez drgnienia po
wiek, wręcz wywoluje uśmiec'1. 
Sloivein. .r.eaJi..zada takiego. 
dramatu jak „Upiory" wyma
_.ęa, moim zdaniem, od rety
sera bądt nlebanalhl!j kon
cepcji scenicznego odczytania 
utworu, bądź dbałości l sta
łań wręcz akadęmickich. 

Kolejną sztukę wystawioną 
w Teatrze Kameralnym we 

„ :Wrocławiu postanowiłem obej
rzeć tym razem bez premie
rowo-nob.Iiwttj zadyszki t arfy
stowsko-towarzy~kiej egzalta
c.li. Boję si<: tcrnz. h~ nie wy
szedłem na tym zbyt dobrze. 
„Upiory" oglfldane w szarym 
dniu, o niecodziennej porze 
(16.00) rozczarowują. Rudolf 
Zioló nie t~alazł recepty na 
atmosferę. Nie czuje się na 

I 
scenie niczego niesamowitego, 
nic nie „wisi 'w powietrzu". 
Monotonia środków wyrazu 
męczy, napięcia rażą śztucz-

· nością. Nie jes t to ani tra
gedia, ani - jak p1 zewrotnle 
1~óshi l uj~ .T::..n l\· · · ~~ ! : 11 • ... i 1 ;n:· 
w tyrń dramacie tia dialek
fycżnej zabaivie przeszłości z 
przyszlościci) - komedia. Prze
eie7. Ibsen na k::mwie dydak
tycznego dramatu o rozpust
nym kapitanie, żonie, która 
.11orzu~a rri!iżą ..Cr9„Jo„ by d~!i 
powrócić i ż~· ć dalej przy-

· kladnie i obłudnie), o pełnym 
tchórzostwa i hipokryzji pa
storze, konstruuje jakąś •) O

nadcza~ówą prawd~ ó kondy
cji ludzkiej, pełnej pęknięć 
psychiki. Jegó bóhaterowie źy
ja różdarci między światem 
oóówiązujcicych norm ' i ~ar
tóści a trawiącym je fatum. 
U Ibsena nrzewrotnie „wyższą 
konicC'Zność" uosabiaią krętki 
hlad<> ~v fi!iS"U . Chnrob-i to r zv 

, wszntkic'h noz:i.. jak sić: oka
zuje. najzdrowszą (o żgrozo) 
Reginą . Pozóstałe · nos la cie 
autor traktuje z pol!ardci i 
sitrkazmem. 

W Teatr;i;e Kameralnym 
.. F:--ior· " s::i brzharwne i •·a
oierowe. Sytuacji nie ratuje 
bynajmniej ni~ · n·zrm ·s -ina 
chyba. relna .,dziur" i nie
konsekwencji sceno~rafia An-

drzeja Witkowskiego. Poza 
udany m, uwspółcześnionym 
:, rz. y f: la dr :n I.J a cka Fruhlinga 
uzupełnił Ryszard Ziobro) 
z\vraca uwagę doborowa staw
ka aktorów. Tu tylko wyczu
łem dobrą rękę - reżysera (ale 
rzemioslo to jeszcze nie twór
czość) - w ustawieri.lu nie· 
których scen i postaci. Przy 
czym o ile panowie (nie wiem 
czy .najszczęśliwiej dobrani) 
nie zaskakujtł odejściem od 
właściwego im rzetelnego pó·, 
ziomu. ·to paniom wartó po
święcić parę słów. Teresa Sa· 
wicka potwierdza swą praw
dr.iwą klasę, nadaje pani Al· 
.vini( pewne „ c~chy _ .nieobecne 
u Ibsena. które w tym wy
padku się ·sprawdzają. Drugi 
najjaśniejszy punkt hd 'ln!će
nizacji to niez..;vykle u~ana 
rola Ewy Skibińskiej (Regi
na) - jak się okazuje dóJ
rzaiej aktorsko, sprawnej war• 
sztatowo i pełnej jakiejś w~
wnc:trwei pasji. Takiei wla ś
nie nowej . kobiecej, świeżej 
lw;:i rzy brakowało w tym tea
trze. 
Chwała dyrekloróm, którzy 

wsr.iólnracują z uznanymi. do
hr.rmi re7.yserami, ale biada 
t_,- 111 drul(im. gdy .i:iie maj;\ 
dr-~ć siły by wyjść poza tea
tra In~ codzienność. 

ROMAN ROŻA~SKI 

.. Upiory" Ibsena, przekład -
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