
ZNAKOMITA artystka dra· 
matyczna Nina Andrycz 
bawiła niedawno w Mos· 

kwie. l?o powrocie wygłosiła dla 
swych kolegów w Państwowym 
.'eatrze Polskim w Warszawie 
prelekcj ę o teatrach moskiew· 
skich. 
Były to wrażenia i widza i lik· 

lorki. Wrażenia tym ciekawsze, 
że przeplai!ane mnóslwsm cen· 
nych spool11Zeżeń fachowych. 
„Zwykłemu czytelnikowi nie· 

wiele powiedzą fachowe termi· 
ny - p isze Nina Andrycz w 
„Polsce Zbrojnej" - jak „rea· 
!i zm psychologiczny" w Mos· 
kiewskim Teatrze Artystycznym, 
„realiz'.m .fantazjujący i rewolu
cyjny" w teatrze im. Wa:::htan· 
gowa, „neoreali,z.m" w tea!n.e 
Kameralnym. 

Uderza barwl}ość i bogactwo 
ó:tnorodnych stylów scenicz· 
ych, które na 'pierwszy rzu! 
.ka najbardziej zainteresowują 
udzoziemca. , . 

nie operowym !lumie, na tle 
współgrającej z nim przyrody
to jest właśnie spektakl „Osta!· 
nie Dni", dramat Bułgakowa o 

zdaje się jakby żywcem wyjęty Wyszło to na korzyść obu 
z wierszy Puszkina. stron. Naród odziedziczył wspa· 

Tu tłum przed domem zmar· nialą kulturę teatralną„ Nowe 
tego po&iy, (który wszędzie w zaś warstwy widzów i młodzież 
Europie zachodniej składałby ksz:talciły się na twórczości Cze· 
s.ię ze statystów) kipi, drga, roz· chowa, Gorkiego i Dostojew· 
pacz a i żyje z mocą artystycz· skiego.-
nego wyrazu nie mniejszą niż I Teatr mógł poizosdać wiemy 
u wykonawców glównych ról. temu wiel~iemu k.l.asyc~nem~ re· 
. „Wujaszek Wania" C"Z.echowa pertuar~w1 .do dz1s dnia, a 1ed
~ w tym teatrze - to maksi.· n?cześme si ęgną ł po nowe sztu
mum prawdy życiowej 0 losach k1 wspólozesnyc;:h dramaturgó"'. · 
przedrewolucyjnej irueligenoji '.? tego ?sialm.ego. zakresu. v:1: 
rosyjskiej, pokazany z niezwy- d~1alam mscer:i1~acię 'f?ow1esc1 
ki ą znajomością tła społeczne- Simonowa „Dm. 1 noce , !luma-. 
go i wypiesz,czenie.m każdego czoną n~ P:'ls·k1 przez Jfnzego 
reżysersko-aktorskiego szczegó· Wyszomirsk1ego. . 
lu inscenizacji. .w Teatrze Ka.meralny~ na1· 

Z k I Ś . . ł h większe wrażeme zrobiła na 
~u-i:y a no ci, ciep a, . u· mnie insceniizacja „Madame Bo

moru .1 czaru. Czech<?wa --; p1sa· vary" Flauberta, lepsu od pary· 
rza me uromono i:uc, a 1i::d.no· skiej robionej przed wojną pI'zez 
cześni'b poka-i:a!lo, ile w te1 du· Gast~na Baty. 
szy był<? m.atenału na szcze.rego Tu flaubertowska treść i for-
rewolu.cionistę. . ma sceniczna Tairowa harmonij-

Myśl ę , ż·e zagadnienie stanie ' ' 

Wszyscy aktorzy w te1 szt;ice : nie si ę łączą . Tu wielka aktorka 
Tarasowa, Dobronrarow,. Liwa: Alicja Koonen osiąga szczyty 
now, Jans~yn - są m1strza:n1 mis:trrostwa aki!orskiego. 
naturalności, „podskórnego d1a· Ogólne wrażenie - kończy 
lo~u", jakby ukrywanych przed Nina Andr;ycz - to wspaniale, 

i ę dla nas prostsz-e i zrozumial
sze, jeżeli powiem, że wszystkie 
te realizmy . podają sobie dJoń I 
we wspólnym p0szukiwaniu 
prawdy, ktbrą nale?:y przetrans· 
onować na j ęzyk prawdy sce· 

nicznej . . · 
Wiedza o człowreku rzetelna 

i glęhoKa, · wiedza o epoce, w 
tórej ten człowiek walczy, cier· 
i, p o..'-< azanie go w prawdUwym, 

Nina Andrycz; ja/w Szi~ena w.idzem łez. ' żywe i ciągle rozwijające si ę 
w „Cyd:ie" Wszyscy. są uczniami wielkich teatry, istotnie kochane,, podzi· 

. . reformatorów teatru, nie.tylko w wiane i po1rzebne spo!eczeń-
śmie.r~i Pu~zkma wystawiony w skali rosyjski'e.j, Stanisławskie- sfwu 1 to zdyscyplinowane, tea· 
Mosk1ewS>k1m Teatrze Artystycz- g9 i Niemirowicza · Danczenki . tralhie . uświadomione i zakocha· 
nym. ' I Obu tym działacżom i ich ze- . ne w h~a!ne społeczeństwo. -

Tu aktorzy nie ~ają, leoz ty· 1 llJ?Ołowi udzielił Rząd Rad:tiecki, S.ziuka, ·kłóra każe myśleć --,.. 
ją. Tu na scerue księżyc w 'Y'ego czasu, jak najdalej idspe· muka dla Narodu. 
chmurach i aadymce śnietnej, i~ popa.roi-. Jt. ehn,) 


