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nic. Mo że to
fic znie naszkicowan
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w y branego probie
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profesora. Ka ż dv d
łów w tak zaty.tulo
ta ż u obroni s i ę ty
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ostrożn y m

niem. W przy padk
skiego ostrożność
na bardziej ni ż w
c ze rpanie bowiem
ob fitego, tak bngat
mkie mo ż liwości
podatnego do telewi
kazu i jednocześnie
go do skondensow·a
twarde ·ramy czaso
- p1 owokuje do d
ewizji zasad
wv
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mnie przede wszystkim

K rytyk , historyk literatury, a także zwykły w idz t ea tru T V m ają n a
wyro biony pog l ą d o tak znanym dra maturgu jak Oscar
Wilde, ktorego „Brata marno tra w nego" o g l ą clali śm y n ie ta k dawno na
szkla n ym ekra nie. K o rzys tając z tego, że tea t r T V wystawi 10 bm
nas'ępną ku med i<;*) tego a ngielskiego kl asyka - tym razern przeto aktorka o autorze, któ remu zaw dzięcza swoje nast ę pn e wcielenie :
o g?ł do ść ,

- Istnieje teraz taki często
powtarzany w wywiadach z artystami frazes:
„ Interesuje
mn ie przede wszystkim c zło
wiek". po czym nieraz się okazu je. że interes owała racze.i d o ść
przejrzysta autoreklama, t j. wyliczenie własnych, z reguly „odkrywczych''. spojrzeń na rzekomo przybladł .v lt>kst - dla przykładu XIX-wiecznego autora. ·
A jednak, proszę pana, interesuje mnie przede wszystkim czło 
wiek. W tym przypadku właśnie
-X I X-wieczny autor.
I

ł Nazywa! się naprawdę
że warto to przy pomnieć

\

- m o- Oscar Fingalle O'Flahertie Wylles
Wilde. Znacznie króce.i - lord
P aradox. Byl mistrzem słowa.

wych złudzeń do zrozumieni;:i, że
- „tam gdzie jest
cierpienie,
tam jest święcona ziemia". A te
ostatnie stawa, prosze pana. to
n ie cytat z D osto .iewskięgo, tylko właśnie z Wilde'a.
Oddawszy tedy
należny mu
hold, mogę powiedzie ć, że mnie
jako aktorce. zawsze sprawia!~
przy jemność wczuwać się w jego
kapryśn y. pozornie tak żarto b li 
wy dialog.
Niczego nie trzeba
byto w nich na siłę „odkrywać",
bo t.ekst sam świetnie się zawsze bronił. I w naszych czas:i.ch
lord P;iradox raz po raz skutecznie atakuj e obłudę i okrucieristwo, które riecz jasna, nie są
cechami wyłącznie .an,gielskiego
sp?t~czeństwa z epok i wiktoriań-

człowiek

kolan nie zakrywał... Mimo to
jednak Salome za\\· dzięczam zaangażnw a nie mnie
do Teatru
Pol ski ego, co wted y było zas zczytem. I s z czę ś ciem. Od \Vilde'a
z a c zęło s i ę w i ęc moje akto i·s.kie
ży cie . A całkiem jl:lż nit>da w no,
w popularn ym Teatrze Polskie~o Radia zagrałam
w „Mężu
1dealiwm" rolę intryg;mf:ki. pan i
Cheveley. Re ży serował Wojciech
Maciejewski. I aud y cj ę tę urnano . w plebiscycie radi o słucha czv
za najlepsze słuchowisko 1967
roku. Teraz przygotowuj•; Mrs
Erl y nnę z ..Wachlarza !adv Windermere" dla teatru TV ..A propos. mam przy padkowo w swoim serwisie fotoP.raficznvrri zd i ę
cie. kt0re jest .i ak z te..i roli. Nawet piórko takie jak trzeba.„
- J ak więc podoba się pani ta
najnowsza 'rola i co w niej jest,
zda'n iem pani, szcze gólnego?

że

Od razu rzuca się w oczy.
sam autor darz.v szczególną

go przez Adama Ha
w telewizyjnym
T rudno zresztą w t
ku mówić o ujęciu
o reży.serskiej WIZJ
skiego, nie o to tu
jak się zdaje - c
nuszkiewicz pokaz
art y s tę przede wsz
człowi ek a teatru. c
kę ogólną osoby i
tując s7kicowo, w
zar.vsie. Nie ukazał
skit>go-plastvka (pię
t ów przedstawionyc
slu żyło wyłącznie c
ce zewnetrznej ich
scf'nn~rafa (co w p
cepcji wdzięczne zn
glo miejsce).
Wys
prz ef. lizgnąl się tyli
ładnie dobran vch f
o e,tet.v ce książki
nie wsp0mnian0. Ko
ści zor:niskowala się
kM ~praw teatraln
zre~ztą_ z uznaw;iną
chią oroblematyld
d7i ;; !aln0ści art.vst,·
„\ Vyzwolen ia". - •
W realizacji tak
\ spektaklu sięgną ł
po materia ły z różn
głównie
wspomni ·
kr.vt,-czne - i mida
.łtll.l=u.i.n.J:>..J.c....
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Był
mistrzem słowa.
Arcykapłanem Sztuki.
„Królem
ż y cia". radawat ton swojej eJ'o-

Paradox.

ce. A potem, na skutek skandalicznego, umyślnie rozdmuch:inego procesu - stal się więźniem , '
z dnia na dzień pozbawionym
wszelkich praw. Był potępiony i
wyklęty przez prudery jne społe
czeństwo. Arbiter
elegantiarum
znalazł się nagle na samvm dnie
moralnej i fizycznej kieski. I
zmarł jako samotny nędzarz .
Interesuje mnie los tego czło
wieka. Jakaś wyrafinowanie o'krutna logika losu. która potrafiła ekscentrycznego autora salonow>·ch komedii i czaru j ący ch
bajek - -doprowadzić do ws t rzą
sająco prostych strof „Ballady z
więzienia Reading".
do jakże
rzadkich w literaturze wyzna1i z ,
„De profundis". Interes ują mnie
doznania ży ciowe tego artysty,
znajdujące wyraz w jego twórczości.
Szedł niełatwą drogą . Od pozy
- do prostoty, od samouwielbienia - do pokory, od salono-

skiej. A żartobliwy ~d:aloq mieni się od nagłych t>l:vsków odwagi i prawości. Nawiasem mówiąc wiele z tych zalet kryje
się właśnie w słowach mojej roli. którą obecnie wkuwam dla
'I'V.

-

A

pani dotychczasowe spotkania sceniczne z Wildem?

- Ach,
przede
wszystkim
pierwsza w moim ży ciu aktorskim publicznie zagrana rola.
Więc rola, która poniekącj rozstrzy gnęła mój los. By ła to Salome.
Grałam ją na egzaminie
dyplomowym, czyli, jak to się ·
wtedy mówiło, pa popisie. Pam i ętam jak dziś srebrzysto-zielony, niezwy kłej urody kostium,
zaprojektowany przez
Teresę
Roszkowską. I pamiętam m ój obłędny strach, którego prawie
nie dało się ukryć, bo na począt
ku sceny drżały mi kolana, a
śliczny kostium,
skladaj ó!c.v' się
raczej z przepaski na biodra -

--~~~~~~~~-Kr:Vr.

że sam autor darzy szczególną
sympatią te mądrą kobietę o tak
zwanej bujnej przeszłości. Pani

Erlvnne
lamie
kono,yen<tnse
sw~1·e1· epoki. ale Jalde ot'lważ?1ie
ponosi wszystkie konseln\·encje
swoich uczynków. Ona jedn;:1 jedyna w tej sztuce zna prawdziwe. t.i . pozasalonowe życie. I co
wiecej umie się poświecić, nie
żądając niczego w zamian. Dla
mnie jako aktprki w teatrze TV
jest abmlutnie novum zagranie
roli matki dorosłej córki. . Ale
przvsięgam
panu, że reżvser
mnie wcale ·a o tego nie zmuszał.
S11ma chciałam . A co z tego wyniknie - ~ zobaczymy .
0

czne -

Boya-Żeleńskiego,

rownictwo teatre
ukazana została p
piańskiego do Sta

Rozmawiał:

Czyte

•) O<icsr Wilde „War,hh\l'z lady Windermere". reż. Bogdan
Turkan. scen. Xymena Zaniewska. Udzi<ll blora: Nin" Aniłrvrz,
Marta J .lnfńska. Irena KwlatkowS1J1iałowskl,

Edmund

n:ict

te rrlacje wspnml"
ma Grz:vmały-Siedl
d:v Siemaszkowej
Tomskiego. anegdot
Jów·: Frycza i m
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bliotekl w Rokicin
spotkanie
z And
znanym z „Raport
Andrzej Brycht o
górnika stal się dzi
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wolenl z tego spot
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nek obywateli NR
tanie to padło di
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przez kilka tygodni
laków starszych i
Interesuje ten kr
kontakty pogłębiaj
obchodach
„Swię
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Rok

W „Pokusie" J
argumenty
rozdzielone
trójkąta
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zostały

mlędz

malżeńs
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tełewl

dystans nie częst
dramaturgom. Te
ludzkość,
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Forma nacec

brotliwą ironią.

J. Kor:ieniowski „Kollokacja", rei. M. Broniewska, scen. · A. Wirth

.'

Fot. R.

Różycki

W malżeństwac
typu panny Lucj
pliwie rzadziej
kołwiek proces
między tymi dw
także I w
tej
tendencje rozwoj
któryś z partner
domu tz\v. „cie
czyna szukać go
rza się, że znaj
tak mu się wyd

f

SNIKOW
I

OD TYTUŁEM „o Wyspiań
skim" mieści się wszystko i
nic. Może to b.t ć monograficznie naszkicowany kontur sylwetki twórczej a~ bo prezentacja
wybranego problemu, garść anegdot lub dywagacje uczonego
profesora. Każd,· dohór malcriałów w tak zaty.tulo1>. anym montażu obroni się tym niezobowią 

P

;1

I

TEATRU T\I
Wyspiański

w

zującym, ostrożnym >formułowa

niem.

W przypadku Wyspialiostrożność to uLasadniona bardziej niż w 11·ielu innych,
czerpanie bowiem Z•' źródła tak
o uf i tego, tak boga te
~" roznorakie możliwości pi.::zentac:yine,
pcdatnego do telewiz ·.1nego przekazu i jednocześnie tak trudnego do s!rnndensowanego u.iceia w
twarde ramy czasowe spektaklu
- prowokuje do d.1·skus.i i i do
ewizji zasad
wyb1Jru i formy
os._cęnizacji. Przyjęcie
swobodn;ejszej formuly po;.o~ta'.v:a autorow! audycji wolną rckę w
kształtowani u mater:alu.

TV

słdego

\.

sierowska

\\;ięc też nie padrą tu zasadzastrzeżenia .do m•mlażu
poświęconego autorowi .,Wesela",

nicze

1iek
Mimo

to
zaTeatru
iylo zaszld \Vildt:!"cl
aktorski i!
niednwno,
• Polskiev „Mężu
ntki. pani
Wojciech
tę uzna1sluchaczv
sko 1967
;vuję Mrs
fa dv Win. A prow swo1vni zrlię
roli. Naeba ...
~czam

pani ta
niej jest,

ego?
w oczy,
.czególną

et

o tak

a opracowanego i reż.v~erowane
go przez Adama Hanus7kiewicza
w telewizyjnym .. Studiu 63".
Trudno zresztą w tym przypadk u mówić o ujęciu calokiowvm,
o reży.serskiej wizji Wyspiań 
skiego. nie o to tu bowiem jak się zdaje - ch')dzilo. Hanuszkiewicz poka7.ał wielkiego
artystę przede wszystkim jako
człowieka teatru. charaktcr\"stvkę ogólną osoby i twórcv traktując s7kicowo, w grubnn tvlko
zar.v sie. Nie uka7ał ani Wvsoia1iskiE'go-plastvka (pięć autoriortrctów przedstawionych nri el;ranic
slużylo wyłącznie charakterystyce zewnetrznej ich autora\. rin i
scE'nn~rafa (co w przviPtE'i krmcepcji wdzięczne znaleźć by mo Wysryiański-poeta
glo mieisce).
pr7.0f.lizgn<ił się tylko
w dwu
ładnie- dobranvch fragmentach. a
o estet.vce książki b0daj nawet
nie wsprmnian0. Koncf'nci'l cało

ści zo~niskowała się głównie \\'OkM ~praw teritralnych. ntorlnie
zresztą_ z uznawriną dziś hierarchi<i oroblemat:1'ki w oct?nac11
d7i;;lalności artystycznej . autora
„\ Vyzwolenia".

W realizacji tak poipyśl an1>.zo
\ spektaklu sięgnął Ha n uszkiewicz
po mate ria ły z różn:•ch źródeł głównie
wspomnienia i ooinie
kr.vt~·czne - i nridał im jednolitą i atrakcvjną .f<;>rr:1e insct?niza-

pełne

na przemian nadziei, zwąt
pieI'l i rozterek. Krytyka przemówiła
tekstami Jana Zygmunta
Jakubowskiego, Jerzego Gota i
Leona Schillera. Sam Wyspia11 ~k i p1 zedstawion.v zostat nie
licząc
wspomnianych utworów
/
po<.!l, ·ckich - >yyjątkiem z „Wesela" oraz dużym fr.'lgmen tem
„Wyzwolenia" („Konrad i maski") w ~nakomitej, oszczędnej w
środkach ekspresji. przejmującej
inscenizacji z Hanuszkiewiczem
w ro!i Konrada.
Tak skonstruowany program
zaprezentował
sylwetkę
·,·,1 yspiańskiego żywą i dramatyczną,
we wspomnieniowych zbłiż •= niach
pełną ludzkich sprzecznoki. a
jednocześnie fascynującą swą osobowością,

postać

niezwyktą

i

t ragiczn ą
w
ostatnich dniach
choroby. Przede 1\·sz.vstkim jednak sylwetkę ,.poety-dramatyka'',
z jego koncepcjami monumentalizacji teatru i integracj i sceny,
z cal.vm otoczem sporów i ko!l trowersji
towarzyszących
jego
poczynaniom i z tym fragmentem jednego z dwu najwybitniejszych dziel dramat.vczn~·ch w
którym najsilniej i w najbardziej
nowatorski sposób doszły do glos u uporczywie drążące tę twórczość idee wy ł amania się z wtacz.v narodowych mi'ców i n;>dania sztuce nowej roli w życiu
spotecznym. Daleki od typu telewizyj1:ych .,portretóJr", nie pretendujący do pełn i obrazu. spE'ktak l .,O Wyspia:iskim" zdołał u•
kazać jednak
postać twórcy w
najistotniejszych rysach i je~t to
nieW<jlpliwy sukces zarówno scenarzysty-reżysera, jak i znakomitego zespołu aktorskiego.

R. LO'I'H

„S!udio 63" : ,.O Wyspiań sk im ".
Scena riusz i reż ys eri a : Ada.m
Ha nuszkiewi cz. Realizacja TV:
B ożena Olbromska. Sc eno ~rnJia:
Xymcna
Zaniewska. Muzyka:
Razimi crz Serocki. Wykonawcy :
Zofia Ku cówna, Adam Hanuszki ewi cz, Gusta w Holoubek, Andrze j l ,api cki, Andrzf' I Szczepko wski i .in. Wa rszawa, 29 stycznia J 969. 1
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W OCZ)',
szczc~ólną
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lośri.

o tak
P ani

•no\yen~n~e

e cłlwazn1e
nsekwenc.ie
~ .iedna jea prawdzif Ycie. I co
wiecić, nie
amian . Dla
teatrze TV
zagranie
Fórki. . Ale
te rez,·ser
zmuszał.
z tego wy-

r

~

ozma.wła.I:

:RNACKI .

po ma eria y z rozn ~·
zrooeł gl ównie
wspomni e nia i 001111e
kr.vt~· czne i mida t im jed nolitą i atrakc v.iną .fo r.Te insceni zac~·j no. . Z na lazlv się l11 zn:.iknrnite rt" lacje ws9nmri ieniowe .<\ rl ama Grz y mały -Siedleckiego, Wandy Si maszkowej i Stefa na ZeTomski ego, anegdoty dwu Ka rolów': Frycza i Homolacsa oraz
B oy a-Żel e ńsk ie go, walka o kierownictwo teatrem kra kow ~k im
ukazana została przez listy W~' s
p i ańskiego do Stanisława Lacka,

·Czytelnicy

J.,:~~.\\

"''

Zofia Kucówna i Adam Hanuszkiewicz w „Weselu.'

ka od samego siebie nikomu alę je•
szcze nie udała,
JAN ABRAMCZUK
Przewłoka k. Parczewa

*
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Fetting I

Ostatnio w czytelni gromadzkiej biblioteki w Rokicinach
odbyło
sl'I
· spotkanie
z Andrzejem Brychtem,
znan y m z „Raportu z Monachium".
Andrzej Brycht opowiedział, jak z
górnika stal się dziennikarzem, a potem pisarzem. Jesteśmy bardzo zado·
wolenl z tego spotkania, ponieważ otrz y maliśmy bardzo wyczerpującą od·
powiedt na pytanie, jaki jest stosunek obywateli NRD do Polaków. Pytanie to padlo dlatego, te Andrzej
Brycht wiosną 1968 roku przeb y wał
przez kilka tygodni w NRD. Nas, Polaków starszych i młodszy ch, ż y wo
interesuje ten kraj.
Bezpośrednie
kontakty J)-Oglębiają przyjatr\, np. w
obchodach
„Swięta
Ludowego" w
1968 roku w Rokicinach, brał udział
delegat z Frankfurtu nad Odrą.
JOZEF FEJA
Rokicin y k. Koluszek

*
W „Pokusie" Jana Pawia Gawlika
argumenty zostały dość sprawiedliwie
rozdzielone między poszczególne bok1
trójkąta małżeńskiego, autor zaś obrał rolę.„ telewidza. Tego
rodzaju
dystans nie często zdarza się naszym
dramaturgom. Temat jest stary Jak
ludzkość, chociaż współczesny w treści. Forma nacechowana żartem i dobrotliwą

Różycki

Nie trzeba nam sztuk „ gladklch"j
1iawet nazby t komediowy ch,
trzeba
„ z amąci ć''. wywołać oburzenie, sprzeciw, protest, „Pokusa" tego · dokonala. Małż e ń s two przedstawione w „Po·
kusie" b y ło ni emal Idealne. żadna
ze stron ni e mi a ła ra ż ąc yc h wad,
n ieul eczalny ch chorób; t y lko
przez
niedołęstwo , małostkowo ś ć właśnie
kobiety , mał ż eń s two doprowadzone
zostało niemal do rozpadu.
Sztuka b y ła wyśmienita, podpatrzo·
na w ż y ciu, dają c a wiele do my śJe·
nla, pobudzająra do refleks ji, zastanowienia, głęb szego, niż zwłaszcza u
wielu kob iet, spojrzenia na lnswtucjtl
małżeń s twa. Brawa dla autora, re ży
sera, aktorów, którzy świetnie zagrali.
MARIA PAWLIK
Brzesko

*

Sztuka „Kollokacja", to zbiór ró~
norodny ch I z humorem
nakr~ślo
nych typów szlacheckich. Na lcłl tle
wyrńżnia się
postać pr<:zesa ZegartowsJiiego, egoisty, starającego s i ę
ws zefikiml sposobami powiększyć swój
ma j ątek .

Bohaterom śmiesznym
IUb
zł ym
przeciwstawiona została rodzina Starz.y cl<ich, pracowita 1 uczciwa. która

swój
wie , czy

prac11. Kto
nie pod wpł y wem
młodego Starzyckiego, ulegl zmianie
stosunek córki
prezesa Zegartowskiego do ludi.i biedniejszych I niż
szych stanem. Czy nie dzięki nleiłm
zrozumiała, że to, co jej ojciec przekładał ponad wszystko, jest w rzeczywistości niczy m.
cały

majątek zdobyła

wła ś nie

Wyspiańskiego .

l<reśllł, !e
w tych ezuach
tn.lejsce na prawdziwe uczucie.

było

KMTTV przy mubie Prasy I Książki
„Ruch" w Bychlewle, pow. Lask

*·

Zgodnie z naszymi "zobowiązaniami,
podjętymi w konkursie „lllitej teatru'', urząd z iliśmy w naszym Klubie
. Miłośników Teatru piękną I bog~tą
w:vs tawę eksponatów naszego d11rob•
ku kulturalnego na przestrzeni 20 lat.
W w y stawie wztely udział wszystkie
kola zain t eresowań działające w na•
szy ch Zakładach, organ izacje
ZHP,
ZMS, TPPR i inne oraz Kolo Miłoś
ników Literatury Sląskiej. . Piękną
ek s pozycję przedstawilo nasze Kolo
Hutników, prezentując bogaty zestaw
pomocy naukowych. Klub Miłośników
Teatru .W ystawił kllkadzie.•iąt plansz
I afiszy sztuk teatralnych naszy ch
teat rów . I teatrów radzierklch, któr y ch spektakle oglądaliśmy, np., teatru ,.so,vremiennik" z l\foskwy.
W szklany ch ,r;ablotlirh "Zgromadzlli ś m:v nasze -kroniki od 1950 roku, nagrod y , programy wszystkich sztuk,
na których byliśmy I dyplomy. W
Innych pokazaliśmy na.ze pomoce
naukowe do nauki s1tuki teatralnej
- podr~czniki itp. Eksponowaliśmy
równiet kostiumy teatralne i rekwizyty Zt' sztuk granyrb przez nasz
teatr. Pokazaliśm y też dorobek n'<•
szyrh mlodvcb twńr c•ów, członków
dyskusy _i~P~o
Klubu
Miłośników
Te•tru Telewizji.
Wystawa trwała 2 tygodnie I zwiedziło .lą wiele osób , m. In. przedstawiciele WZTA, OArodka Metodycznego I studenci. Obecnie odbywa się u
nas konkurs recytatorski. Bierze w
nim udział młod7'ież 'Z całej szkoly.

„

CECYLIA JELE1'1SKA
opiekun KMTTV przy Sląskich
Zakładach Naukowych .
w Katowicach

JADWIGA jJOROWIECKA
KMTTV przy LO w Pajęcznie

ironią.

W małżeństwach wie.J skich pokusa
typu panny Lucji zdarza się niewąt
pliwie rzadziej niż w mie ś cie, aczkolwiek proces zacierania sie różnic
między tymi dwoma
środowiskami
tej dziedzinie wykazuje
także i w
tendencje rozwojowe. Zdarza się, że
któryś z partnerów nie znajdując w
domu tz,v. „ciepła rodzjnnego", zaczyna szukać go gdzie indziej. I zdarza się, że znajdzie, a przynajmniej
tak mu się wydaje, jako że uciecz-

.
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Korzeniowskiego

Sztuka
pokazuje
w którym Jedynym miernikiem wartości czowieka są pieniąd z e.
Ludzie obra caj11cy się w tym świecie
nie mają żadn y ch wzniosł y ch celów,
a małżeńs t wo jest tylkio kontraktem
handlowym, zawart ym dla z ys ku lub.
dla uzyskania t y tułu. Jednak Korzeniowski, pomimo ostrej saty ry
na
świat ogarnięty żądzą bogactwa, podświat,

Listy

nadesłali

również:

ZESl'ot.
SZKOL
ROI8I·
CZYCH we Wroc'awiu: Pi\JIJSTWOl'VE
TECHNIKUM HODOWLI ROSLIN I
NASIENNICTWA w Henrykowie, pow.
Ząbkowice SI.; ZDZISLAW SZALAS,
Dębska Wola 104, pow. Kielce; BARBARA SIELSKA, ELŻBIETA KA·
PLON, GRAŻYNA GOLĘBIOWSKA,
GRAŻYN A CHLEBOWSKA i BOŻEN A
SZJ\UGIEL z KMTTV przy Liceum
Ogólnoksztacącym w Pajęcznie.
·
P~ŃSJ;'WOWYCH
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