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" "mia' tci . naz · l:fp'.\znajtpmitego dra~aturga, 
Strmdbe • ,· ł-/d~:(.l . prawo sp.l{dtiie~;v.ać 
się·, używają'c ' języka ' muzyć'zne,go :.__ „wa 
r:i.acji na temat". Wariać'je 'powstają na 
kanwie , jakiejś f:razy• mu::iybzne j, · starfo
wią jednak ·zupelpi.e odrębne' i · oryginal
ne dzieło. Dram,aturdzy t'akze '. często · po-

c,iągłości a:kcji 'i p:t'zypominanie widzowL 
o jej fikcyjności . zmusza. do „p:I"zymruże 
nia oka" zarówno .wid·za, jak i aktorów, 
a więc z dramaJU· psychologiczneg.o nia
my tym sposobem ·'Ponurą i cynkzną gro 
te,skę, która w;yLJ'Vofoje na widowni dość 
liczne wybuchy · ~1:11iechu. śmiech to 'zdro 
wie, ale jak W t tym wygląda autor? Na 
czym polega j ~o , autorstwo i' ezy to 

S TRXNDBERG w sposób nat1talisty 
c,z;nY i kra:ócowo dtastycznyf p;rzed 
stawiał · konflikty ludzi zl1ślepio-

nych egotyzmem / których nieuza .. adnio
na pycha iioiu1e' o:d społeczn ości i " ~tórźy 
w tej izolacji pogłębią.ią w sobie 1izar1-
tropię i okrµcieństwo wobec najbJ\r;~sz,ego . 
otoczenia, a doprowadzał w a}\cji o, na ;i
os~rzeJszych s·pięć; aby wstrząs,nąć1 zniu·-

sługują się dawniejsz<l'.m twór<!lzo•ścią ·czy • 
to drama~r~~~~ ~~ t~· li~Tacką do ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
styvorzenia sztu.~! nowej„ . , . operującej 
współcze~nym ' językiem ·;(' r,z.ucającej no
we świaUo, ·na przysypane kt]Jrwm wie~ 
ków oroblemy ~ n~~ęidzylud~kte; · '. . 
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Takiej właśnie orygi.nąlnej twórczości 
„na kanwie" spodziewa się 

1
\viidlz ':pb au- - --, 

torze „Wjzyty starszej pani" i „ł~zy- jest ł~ A IR PLAY wo·'Qec Strindberga? 
ków'', bądź co bądź jednym z czołowych Autorstwo obovhą?-uje 'do własnego tek-
współczesnych dramaturgów. · Tymcża- '· stu - tymczase.ri1 Durrenmatt bierze tan 
sem.·. odbieramy ze 'sceny autentyczny tiemy (:i to duże, .bo sztuka ponoć mod-
tekst „Tańca śmierci" ,.Strindbe•rg~ , któ· na na Zachodzie) za tękst . Pół wieku te-
ry .mamy świeżo w pimięci z· dookon.ałe- mu zrna.rłego autora. A czego dokon.ał? 
go spektaklu Telewizji gdańskiej, tylko Skreś1eń tekstu ·~ to robi każdy reżyser, 
nieco . skrócony i podzi,elony na „~rundy", ~· )~;tóry ponadto ltorzysta z prawa. do wła~ 
różniący się interpretacją o'q"'., tradycjo- · 1: ~nej iinsceniZacji dzi·eła , a nie uważa 
na1nej. Akt~rzy nie wcielają ;: si·Et'W .(>O- się z te.go powodu za jej autora. A w,ięc 
sfacie sztukii„ ale pozostają aktorami, któ ' j'edynym tytułem . do autorstwa może 
rzy przed{tawiają scenki , a na gorig wr być ów podział ~·a r undy . wprowadzają
h1czaj ą ·sri). , Z giry, aby po paru „zakuli- ,cy nastrój meczu.[boksersk1iego i zmien1a-
sowy·ch ,zabiegach" i na·stępnym gongu ra jący inte·r:pretac}ę aktoll:'ską, a w efekaie 
oząć następ\ą „scenikę". To przerywanie stawiający na głO'Wie :i deę St rindberga. 

JE,'·R G· ''··! '"'! ' 1: .. 1 1 

~ 

ić do opamiętania. ---:- Mó:lna StrLnl~ber- ,. 
ga wystawiać i oglądać, albo. i ni<t, , a le 
nie wolno go wyszydzać, to zabiegW zbyt 
łatwy i „ni:e·czysty". Nie trzeba by~ p.a
wet J?isarzerp, ,aby na przyklad , ,Dz~ady'' 
posie·kać na rundy. „obciachać".' „Wjielk<i 
fm,iprowizację" i co dłuższe monologi, 

A. prz~cii:eż konf!,ikty i ty~y lu~.' :;:tc:e 
Stnndber.ga, niestety 1 są Jeszcz;e bar 
dzo żywe i ba·rdzo aktua~:ne i 

wciąż jeszcze po:winny, wstrząsać p1sy(:}1 i
ką. Sztuki Str~lidberga są gran~e w 't eat
rach całego kµlturalnego świat~ i zqpel
nie są im itiep.otrzebne boks.e:rski#. za.- · 
biegi pana Diirrenmatta. 

S .PEKTAKL Teatru im. S. J·aracza, któ 
· ;rego premiera odbyła si.ę w Elblągu, 

wyreżyserowała Wanda · Laskowska. 
Po1;;ni11ąwszy moje zastrzeżen1ia co do sa· 
n:ie.go wyboru sztuki, zrobiła to zn,akomi 
'c ie. ".l:'e,mpo, sytuacje, dawkowanie na.
pi·ęć . konfliktowych, uwypukleniie point 
pc)szczególny c: h rund -- bez zarzutu . 

Zbigniewa Szpecbta. w roli Edgara o
c.zywiś~ie nie możemy pr,zymierzaó d9 
kreacji tel e\vizyjnej Szalewskiego - w 
r'undach D Utrenmatta ma być ty~em~gr«J 
tes'kow.vni. 'i t o mq ,s.ię zrl'akómide uda je. 

Wa,nda ' ·Ba.jefów11a. nie twony już . tal<: 
' idealnie jednolitej postaci ., _._ tróchę \V 

niej z: btirr~mmatta, ale l wiele ze Stt·iind 
bęrga: może dlatego jest bardziej praw
d~iwa i ' ludzka, a ni.niej, śmieszna . 1 • • 

N ATOMIAST Wacław , Rybczyński 
jako Kurt, ?Upełnie nie .,reforu· 
je" 1 a s~worzył · świetną postać ban 

kruta życinwego, który manierami lorda 
chee stworzyć może ostatnią szansę urz(\ 
dzenia sobie żyd.a. On się na .gong nie 
wyłącza _:_ jest ciągle postacią~ która pa 
moment tylko „ zar;tygła jakby 'w zadumie. 

Spektakl , można p'Otlecić chyba tylko 
koneserom sztuki teatralnej, którzy ~na
jąc . Strindb,erga ,„oqejrzą sobie te „run
dy'' . ' jako ciekawostkę, natomiast prze
ciętny widz nie wyrobi sobie zdania ani 
o Strindbergu, a.ni o Diirrenmatc:ie. 

Ja.pina RAYSK 
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