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Z r.atdością witam katŻidą i·nsceni
zację utworów Jerz·ego Sz•aruiawsklie
go. Wlbretw ·olbawom ·teat!f ten IIl:ie 
zestarzał się wcale i daleko mu do 
tego. Stawia bohaterów w ·sytua,c
j.ach trudny·clh, wyma,ga;jącydh ref
lelks.jli •i w)'lboru; wa:rstwa o:bycza
oowa nie jest ICZy'Ilnikiem decydu
jącym o konflikcie, jego rozwoju, 
a poetycka otoczka zaprawiona 
1rorrią odgrywa ro1ę pal"!awanu, za 
Mórym autor :chowa w.stytdli wie 
własną wrażJ!iwość na a.-wdzlk':e cier
pienie. Prawda, !Że ta .ironia !jest 
la!godna,_ pe.trua_ ~Y. I.PQz!bawiona 
złośhwośd: •co w tym zł€1g.o? Czy 
Szaniaws:lci ma przez to mniej do 
powiełdz€1nia o człowieku? Poza tym, 
He Tazy oglądam którąś z jego 
sztuk, ,nasuwa mi się myśl o lek
cj·ach te:chniki drama·trur~gilcznej, ja-
kie IPOCzątkujący twórcy m·ogiliby 

·brać u samotnika z Zeg-rzynika. 
J~dnym słowem - C·hrońmy ten 
te a tlf !przed Zalpomnieniem, !IlJie poz
wólmy mu utonąć w powodz.i se
zonowych aTc)'ldz·ieł ·i Illie.cieJkawy.ch 
wyk.01pail.ils'k. 

"Dwa teatry" to jedyny utwór, 
w /którym fPilsa!fz um·ieścił otwarc:e 
.poważną reflek:sję na temat własnej 
sztuki i teatru w ogóle. Naj.c!hęt
niej, choć zbyt rzadko grywana 
do·czekała S1ię swego czaiSu świet
nełj dnsceniza,cji w Teatrze Współ
czesnym w Warszawie, przy,g·otowa
nej przez Er·wina Axera. Wy,stawie
n:e jed w Te·atrze TV było po
ciągruięciem o tyle godnJ'Im po,chwa
ły, C·O ryzy\kownym. Trzelba przy
znać, że Kazimie:rz Braun wy:do

'był z dzieła Szaniawsk,ieg·o nieo
czekrwane walory :teJ.eWlizyjne, w 
zakońoczen.iu, w którym autor Uczył 
się wyłącznie z możliwo•ściami ·s·ceny: 
może o.zna·cza to, że prawdziwie dolb
ira dramatung·ia :sprawdza się w każ
de'j focmie, nawet narz'UJc.onej przez 
wymagania ek·ran•u ~ 'ka~mery? Wy-

"ZŁOTY SZNUR" 
SYDNEY A 

HOWARDA W 
REZYSERII WANDY 

LASKOWSKIEJ 

dolbywanie ,przez 'kameTę postaci z 
. głęlbi, otwiera·ją.ceJj się na~gJ.e w 
zrUJjnowanym w.nęt~u teatru, pod
kreśiliiło .arbmols'ferę dręczą,c:ego snu, 
który gromadzi woJkół Dyrektolfa lu
dzi bliskich mu 1i postalcie z jego 
spektak.l!i, lko:ncentru'je my.śJ..i, pyta
nia i n.o/Stailigię stalfe:go człowieka. 
Plunkt dęż'ko•ści całego przedsta
Wlie'nia !Prze:niÓ'sł Braun właś'nie na 
zalkoń,czenie, ZlgodiThie z WYI"Iaźnymi 
intencJjam'i :pi.'s·arza, 1 dzięki temu 
waT'stwa reflelksyjna .u•tworn nlie u
trac·iła nic ze swojej pełrui. Gu'staw 
Hol01U1bek s~oczy~e suge~sty:wne 
role, jaik·o Dyre!kto;r "Małego Zwler
dadła" ,i DJ'IfektoT Teattru Snów (po
wier·ze'n:ie o\bu temu s•amemu akto
Towi lbyło !Ciekawym pomysłem}). 
Wys:iłelk poz·oiStał)'IC'h aktorów trzy
mał się moaiŻe za mało ti•n.H wyty
czonej przez t·ekst, . ddą<c przez to 
nietco rozlbiecl'nyun:i d'l"Oigam.i; wra
żeln'ie to m01żna .jednak poło-żyć na 
roaro mo·ich ~ry.watnyc:h wyolb'rlażeń 
·O bohatera·ch Szaniarwskieg.o: jest 
oczywi1ste, że kaiŻidy odtwóT•ca c:hce 
wnieść co,ś wła'snego~ aby nie trzy
mać się zanadto utartycł) dró:g. 

Nat·omita:st w 'jeldnym punkcie 
teatraJ.'rloQIŚĆ sztukii poikonała ins•ce-

nizatoTa, po prostu bardzo trlildne -
alby nie rze.c: niemożHwe - jest 
znalez.ien.ie właściwej, telewizyjnej 
f·o•rmy "teatru w teatrze". Jedno
·aktówlk.1, lktóry,ch ak,cja rozgrywa 
się tprzec.ież na fPła1szczyź.nie drugie
go ·sto;pnia, zlewały S'ię z oprawą, 
rzeczyW!i,stość ",grana" zanadto 
wohodiiła w rzeczywilstość "praw
dziwą" •dz·i ęki identty.cznemu opero
waJTlili kamerą d montażowi Może
my ,tylko z.areje1st•rować fakt, re
ceptę trudno znaileźć. 

Speiktak:l "ŻabU!si" w reży,serU 
Józefa Słot.wiń·skie.go m6gł ~dziwić 
i zirytować. Ztgrzytliwe komedie 
Zatpolsl!dej ·są ibardzo wdZlięcznym 
materiałem, nawet wtedy gdy szcze
góły oby,czajowe na[erżą już do 
h i1storii. Teat·ry oahętnie S'ięgają .po 
te :utwory, często tallde wstawia je 
do 'l'epertuaru Teatr TV, zaJpewnia
jąc :widzo:m wieczór intere•su·jący. 
JeiŻeili jednak mamy s:ięgać do re
pe:rtuaru lk:laJsy·cz;nego (.a jestem za 
tyun, powt•arzam ra·z }es~cze), to nie 
po'suwajmy s'ię w niektóryoh ikon
cepcjatlt za :daildco. Sktrtlri eyw.a..j 
przykre. Tak lbył.o wł.a:śnie w przy
padku omawi:atnego 51pekta'klu, zepch- -' 
nięte,go pTia'Wie z·UJpełnie w farsę. 
Plfzeszarżowane :role stworzyły at
mosferkę z Labilche'a, brakowało 
ty\l'ko !jakiegoś Tekwizyotu, który 
tpod'kreśl:Hby tSzamipa·ński humolf ca
ŁOiści. Ttatdeusz Surowa jako Dzia
dzio użył wszy1st'k'ich środków, ja
kie ·stosowano ttratdycyjnie w rola.ch 
oper•etlk·owy.ch balfonów, J ·oanna Jed
ł~wska (1Maniewi·czow.a) prze'Soliła 
pre:tens)j.onailną wytworność drob!no
mieszcz•anik'i, a ta'k zdoł.ny aktoT jak 
Bo:g.dan Baer w roli Raka stwo!fzył 
poSitać zadufa'neg·o i zaraozem zahu-
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k~anego durnia, do tego stopnia su
ge·stywną, że widz musiał po tro'Sze 
WISipółczuć ŻalbusJ. Magrdrulena Za
tWadzka jako Żalbusia była chyba 
rna'jlbhlźlsza wła,ściwej !kcmcepcji roł'i, 
chociaż i ona nie u'S'trzegła się od 
nadmialfu śrddków~ kltóre w rezul
tacie mie1jscami z.r,olbiły ze szczwa
nej "żonusi" infantylną idiotkę. 

W takiej sytuacji Wiesława Nie
mysika miała IPOdwójnie utlf!Uidnio-
ne zadanie, tbo 'SCllffia roła Mmiu.:;.i 
jest dosyć biada 1i papierowa, a w 
a.pere11?kowym ~szaileńls·twie stcmowiła 
dytsonans. Mimo to aktrn:łka reałi
zowałą kons,ekwen1m.ie nieźJ.e wy
warżoną koncepcję i nie 1jest .jej wi
ną, że na tle troc'in, które sy1pały 
~się olbfide zast~ując krew, jed roz
pacz wyglądała jak d.ucth ojca Ham
leta w śr.od'klu kanlkcma. 

Przy okazjti chc<iaŁbym jeszcze 
z wrócić IUW.a!gę, że czaJsem · reaa1za
torzy · wJ'doW.i'sik telewitzy'jnycll mogą 
się cze;goś nauczyć od radiowców: 
przy :pierwszym wejściu żabus:i clia-
Jog utooął w ogółnym wrza·siku, nie 
można !było rozróżnić poszczegól
ny-ch replik. SzartŻa, oo:iągatjąca, miej
·s·cam.i wyżyny (nJepotrzeł:ma gierka 
z gazetą, którą Ra'k ,,czyta" do gó-

ZGRZYTLIWE ry nogami!), miała motŻe sens w 
KOMEDIE zalkoń•czeniiU: tutaj wlitdz ma od,czuć 
ZAPOLSKIEJ SĄ nie;smak, to podlsuwa mu się pod 
BARDZO ".~..._ nos ~całe bagienko w !Skrócie, zalkła-
WDZIĘCZNYM .- manie rzeczywiście robi z bohate-
MATERIAŁEM... ' ~ÓW gromadę !błaznów. 
N A ZDJĘCIU Stałym a•rgu:mentem z~a podobny-
MAGDALENA mi· Jnsce.n.izac!jami :utwQ!l'IÓw sprzed 
ZAWADZKA 1 k:illkutdzieiS'ięaiu l-at jest twierdzem.ie, 
WIESŁAWA · że przedstawiona w nkih otbycza-
NIEMYSKA ____A jQWO·śt _jm~ła-'-1 -woJbe"c 

--· " "'s- ~- - · =--- - - --· go - jak to grać, je~ełi nie w kon-r• . : ;;;;3!;;! --= a =- ., ....... ·- · .... · .~ .... --~~ ... -~ ···-•" · wenc1j'i .fansowej? Zaraz, za:raz! Prze-
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żyły się probilemy tdr·O!bnomieszczań
'slkięj .,rodZiinki", clibałość o deoorum, 
stTta'ch !pl'Zed skandalem,, dnna jest 
•sy•ttuadja k~olbiety; alle czy problem 
rzetełnośd, uczciwo·ści w stosunku 
do parunera nie istnieje już dla 
WlS'półcze'SIIlelgo czło:w.ielka? 

J.estem przeciwny teJ.ewizyjnym 
adapta·cjom prozy. ZaW1sze coś się 
gulbi przy okazji, podając widzowi 
przeQ-Jutą \l)a-pkę, !Sltreszczenie fabuły, 
zwa~lniają,ce oid wys'iłllru ikontie'Czne
go lplfZY .czytaniu. JeżeJ.ti do tego 
wybieramy m•a:rne okazy gatunku, 
k.ata'S'trofa biH~lm. 3 ,Srcelny z ~ycia 
Holly Golilghtly" {reżyseria Kazimie
rza Kutza) były adaptacją opowia
dania Trumana Capote "śnialdanle 
u Tiiffany'ego". Swe!go cZ/asu !Utwór 
li:en cie~szył się powodzeniem i u nCl!S, 
wypadało go znać. Adaiplta'C'ja tele
witzyjna wydobyła wsz%tk,ie jego 
sła;D-ości, nie zachowując specyficz
nego wdzięku narra.cj•i. Bade·czlka o 
pa•nience lekk·itch o'by•CZiajów, która 
mi,ała złote ser;ce .i dła wielkiej mi
łoś:ci g.otowa była wszystko poświę
cić, należy do mi toilogii społeczeństw 
zaohoidnich i co pewien ~czas ktoś 
ją -serwuje w nowym sosie. Ho[ly 
ma !być wcieleniem WSZ%tkiego, za 
.CZYim tęsknią łudZiie uw-ikłani w 



~\~~c~~~~~~ 
co:dz-ienną szarzyznę żyóa w.i.el'ko- zwietrzałeg·o k·o:nte'kstu społeczno-
miej,S}{Iieg·o:, II'ajs'kim ptakiem, slkr·zy- obyczajowego? 

IJ żowan~ Iz011~y z .kiu~yzruną, s!m- I rw ten ·S\I)osÓb dotarliśmy do 

\. 
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'bo~em . mez~e.znośc1 ~ eklSI~ytuJącą reżyserowanego pTzez ~a dę La:s
~ ta'Jemmcą. N1e~·tety, hl·~toTyJka WY_- kowską tzłótego Sznura" Sidneya 
~ padła dosyć mesma·czn..1e, w oryg1- Howarda '-Ju-ż -1nd:o:rrrrar .... 0 sztuce 

· ~ _ ~ \...., nale i. w ad.<ł!Pt~c.ji; c'kliwy senty- była niepolkoją,ca, a!le t.o, co zolba- SZKOŁA :i:ON 
""~ '-.l mentad·1zm me 1Jest romanty,2'lffiem, czyaiśmy przeszło w:sz.elkie oczek-i-

~ \..~- t · ~ . .::~ , · 'k w ' ' . Molier 
• • ·uc::u n~ .lr·QgU o me ~rZt::USlO~e , Y~P wania. Znowu zam'kmęto nas w . . 
,. Szczęśhwy,ch, a wuell!ka m1łośc me klatce amerylkańskieg·o banał•u tym Rezysena: Jerzy Groza . . . 
" · ł · ik dr il.-.,;nik· · . ' w rolach głównych: WOJciech Sie-~ ~ aZl o. n~ z . a/U!, ·1 przeclwp?- razem chodz-iło o straszną matkę- mion (Arnolf), Jolanta Wołłejko 
.1 zaToWeiJ. WldOW:l!sko było z.a dług1e, ·ośmiorni·cę, kltÓ'!'Ia wysysa z dzieci (Anusia), Ja~ina Tr~czykówna (Agat-
~ .~ nruJ?a dr~czyła •nas ;PTzez ponad wszystikie siły i uczucia, oplątuje . ka), ~dr~eJ. zaorsk1 (Horacy), Jan 
~ dWJ.e gold:mny Na dormar złego Ka- , . . . ił- !\... t ~k .. MatyJaszkiewicz (Chryzald). 

,1 :.._ma ~ę fl"JUSllk ~.r.ała IJ?OS'tać z mneJ zaczęl·i ży~ ; samoldzie~n·ie, nie prze- niedziałkowym. 
~~ l' ·ct , . • ' . . synow •saecJ1ą ln~.ryig, aiuY Yu. O n1e Premiera 3 kwietnia w Teatrze Po-

'\\ ,s.zrtł~'ln. W sulrme - rstra,cono czas, st·a1 1· byc' z.alez· .... 1· od nie'J. Od pierw- d 
: . . • · ' · u l • · • Jeden z wrogów Moli€ra, p. e 
~ przeznaczony na pomedzla.łlk:o,wy sze!j ,dhwili .rzucała się w oczy pry- vise, autor "Zelinde albo Prawdziwa 
~ .. AJ spektallcl. mitywna płycizna tekstu, pretensjo- krł'tyka Szkoły żon" w. ten spos?b 

-..l ~~ . ~rzerl~t~wi~i.e 0,Głupie~·O J~ku- naln:y d iaJ?g . i czarn~-1biała kon- ~~~y~ałsp~':~J:w~~otk:g;~nezk: M~~~d 
ha' w rezysern Jana _śwude•rsk1~go C€/PCJa ipOista·C!. W ffi·laTę upływu mego przyjścia nie wyrzekł ani sło-~ ~ to prawdziwa •uczta. Zadny.ch nie- czasu ibyło , ·cor:a·z g.orzej: Utwór Ho- wa. zasta~em go ?partego o stragan 
doprac.owany-c!h szczegółów dosiko- war:da jest słalby technicznie pT,zy- w posta';VIe człow!eka, który marzy. 

' · . ', Oczy miał utkwione w trzy czy 
Ą nałe rOlle, dO'bTe tempo, wywaz·one słowwwa dubeltówka (symlbou. tra- cztery osoby z towarzystwa zakupu-

f:
r .prQiporoje . !komi:mnu i patosu (czasem dycy.jne:j df!aimaturgii, przy,g·O!tOWU- jąc€ koronki. Przysłuchiwał się ich 

~ dotść :żalo•sneg.o, 1ak to u Rittnera) jącej wydarz·enia scenkzne od e'ks- rozmowie , i ~zrok jego z~ a wał. się 
• ~.t.. • ' • '? A ··) · t H- ł · · wskazywac ze zaglądał Im az w 

~ 
- cze1go ~~~a 1,;1.11'Cl~C ,w.!ęCeJ: pozy·c.J•l rrue Y_'.cKO narzuca ~ .s1ę Wl- głąb duszy, aby dostrzec to, czego 
do teg.o m1ellismy moznosć olbe. Jrze- ·dzow1 natrętme , lecz rówmez st'l'·Ze- nie mo'wią ... Jest to człowiek nie-

' nia :wiellk:iej !rioil:i sa~me,go świder- Jała bez przenvy, nie zabijając ni- b~zpieczny: . . by;vaj':l ludzie, . którzy 

~ 
.skde!g•o I(SZJamlbeilm). Wer·s.ja teatral- ko.go. M·atka jest czarnym chaTaik- me rusz.ą się ~Igdzie b~z S?J~nc~ rą~, 

- · · . .. • ale o mm mozna powiedziec, ze n1e 
na byla meco dłuZJsza, ze wz.gU.ęd.u terem z k1eps:lnego melodramatu, ruszy się nigdzie bez swoich oczu 
II1a rSICe!Ilę w.irzyty Plfezesa, aile je'j snuje swo,je .gruJbym·i nićmi snute i swoich uszu ... " 
wydęcie wy.s·zł·o ·spektak.low.i tele- intrygi n;i:cźym· potworny pa:ją1k; ~iezwykła. zdolność obserwacji wy-

.,... · · d b d B ł d· t ,k ł ,b , c1snęła p1ętno na obyczajowych ·J.J ~YJnemu na 1 ol re. Bog an . ae'l' m o szy. syn ma . a s a ą W;0•.1ę, k omediach Moliera. za jedną z naj-
""'~ tym .razenn Z:ajpTez·ent•ow.ał 'Slę z że to az n.udne; o1b1e młode koib1ety l{>pszych uważa się "Szkołę ~on". 

'\ ./ dobrej strony jako Teofil; Kry- o-bTzyrdl!iwo,ści za!koe:han Mamy tu właściwie trad~cyjną hi-.. ~ r~ · tyna Bo-rawicz - jak za'W- dz ie'ln nowoczesne itd. W'SZYS'CY story)kę: stary zazdrośmk zos~je 
· ~ · --·· _ . . . . - ' . . . , wyprowadzony w pole przez koble-

e ~ -rea1Iizowała---..s,ta-r.an - wyko·nawcy •s1;arah ISlę cos wydo'być tę. Ale z tej starej fabuły wyłania 
~. ~y.ślaną koncepcję roł•i; Joan- z- pus1ki utworu. Antonina Gord-on- się już nowoc~esna ~omedia oby-

na JęciTyka stworzyła pełną p:rraw- GóTecka pokazała .00 może zrobić czajowa, kornedla reallstyczna ... Ak-
.J' :'\: · · ,' · · . ' cja jest prosta do ostatecznych gra-
~ dzarwą sylwetkę. Ha:n1, w kto~etJ ml:- zna,korrn1ta a~kto~a nawet ze złe.~o nic: aui pro quo płynie n~turalnie 

f ~~ ~ lość .!Pf1Z€1Plata s1ę z k~kruia;}ą, chęć tekstu. ~Ie ~z! me szkoda t<;go wys1ł- z ambicJi Mvofla i paplamny Ho-l ~ zrr01b1ema 'k-arn.eTy 1 lffiSCl,VV:OSC z peł- NaJ-lepleJ na,p tsana Je'St :acego .. Przy tYJ?. z~zwyczaj kocha-
~~-IIlą wdlZt~u- śwt~·cią; ~ndrz-ej :rsze,go syna, f Oz-dar . Jaca się p~ra s1_11 s1e: ~Y oszukać 

1 Seweryn dcfurze 1&0b1e poraJdz'lł z ro- czuciem do matki i miłością do żony , przez naiwność. Horacy przez m o-

} ~ Ją Jalkuba, grorżącą sto,czeniem się dlate,go też Piotr Franczewski miał dzieńczą nieop.atrzność ~owiadamiaja 

~ 
ł .ł-11.· ł ·· d · · · d · W · Arnofla o kazdym swo1m kroku. I . t p y,~·rul mora. . . na]W Z lęczmeJS~e ~a anle. sumJe m imo to Arnolf wiedząc wszystko, 

~ 
N o i· znowu wra!Cam do · ŚiW.ldeT- całe p r zedstawlenie był? prz~kła- nie .potrafi niczemu . zapobiec, j€st 

kie.go. Pasjami lulbię ·tzw. prawdę d em zmarnowane.g·o wys:łku aktor- bez~1lny wobec praw z y c! a ... 
zydo·wą a lciedy ktoś rdlra n~~~"~Taw- skieg-o i dlate<f!o żal mi .Sef!d znie ~?her pr~ekra.cza tu gramce korne-

' · dę ŚWl~'tme" w1e.rzę, ze ~en. p~n .to 0 , m głó e~. ~raz JeJ łoby - iak zresztą w wielu. innych 
właśnie Sza:mbe[an - ,gaJllCYJS'kl Z'le- oartnerow: arty LJ.JpmskleJ, . Ireny jego sztukach - być pesymistyczne. ~ 

• ' .. • . • ~· ~.t- { , • • dn. Rozw1ązan1e naturalne musia-

~) mian-in. - 1s'knera, ·starze:c tęskniący Szczurowskie.j , Andrzeja NarideUe-go Dlatego w c.hwili. kiedv dopro~~dza 

~ 
- · · · · · · · · · · p· t - F ludzka nam1etność, ludzka złosć za . ~ do . tego •Jedynego w :swomm zy.Cla 1 wsp~mn1ane,go JUZ 10 ra ' ron- daleko _ woła nagle: Hola! za-

głulpstwa, zakochalny tyran .domowy, czewsk:ego. puścić kurtynę! r ten sztuczny optv-
ipełen nienaw-1ści do świa~a, u:s'iłu- Rozu miem· że w reoertuarze mu- mi~ za~ończenia jest tak fantazyj-
. ,. ·' olb' d Jil- • • , ' • • • , , nv, ze az zakrawa na celową paro-
Jący ~·up1c s , 1e ~ ro'u.mę. u~zu~r1a. s i byc zachowana Jakas :rozma1tosc. die. 

'J ~To wszys1!ko wydaJe m1 &ę OaiolmŚ NCe jestem pr.zeciwko graniu sztuk Powodzen ie .,Szkoły żon" w namlet-
~ '"~ V przekształceniem O'&obowości, dop.i.e- p isarzy amerykańs!kkh . Tyłko dla- nym roku 1664 .Przeszło w.szelkie do-
' f'~ t ..::~ · · · · t . . . tychczasowe tnumfy Mol1era. Przez \ ~ ro w euy '!llam wra'Zeme, ~e ]es em czego mamy og.ladać adarotacJe k1ep- szere~ ·miesiecy sztuka utrzymywała 

' w IPrawdzawym 1eatrze. N1e delek- ski e i prozy i drugorzędną drama- się na afiszu w Par~żu. · nie· liczac 

~
UJję .się "dystan'Sem" ~ mTuganiem turg1ę z lat trzydziesty~c:h , jeżeH ty- przeds~awień trupy M~liera w Wer-
o p!U'bilkz.no-śd. Znaikom·itego aktora lu dolbrych dramatów jeszcze nie salu 1 .na" ma~nacJnch dw~rach. 
'd ' 'd b : ·, ' · . . , . Szkoła zon stała s1e przedmiOtem 

Wl ac w na1J TO n1e]szym gesc~e. w ystawwno? Na co na·m pseudo- dvskusji we wszystkich salonach, 
roszę sobie 'przYJPomnieć gładzenie romantyzm w nudnym sos•ie i źle mówiorw o niej. pisano, wreszcie 

' !\ wąsów, kiedy Hania mówi o mał- podany banał o-bsesji, 0 których sam Molier napisał nov;,ą komedie 
· 't · ~b óż · ·b· . . d nt. ..Krytyka Szkoły 2on . ukazujac zen s w1e,. a'.11 ? r mce w spo's? 1e kazdy tyle· . ·s 1 ę naczytał? A co . o świat pa.ryski dyskutujący 0 'tej 

., nachylama s1ę :nad stołem, ].{'1edy kla.s~ki . - . myślę , że repertuaT me właśnie komedii. 
' Sz.amlbe[,an ~ra w domino na P.o- musi ·s· i ę OJbracać w kręgu kiJku Lektma uzupełniająca: 
(~ czą~u sztuk1 i ~ ezwartym . a'k1Cle. nazw:isik i utworów . o ·charakteTze M"lie r - "Szkoła żon". Komedie. 
}'-.,. Cały traktat mozna by :nap1.sać o k<lmedii obyczajowej· a takie ten- P~W 1966 . 

S'Po·sobl'e sta·w1· an1· a ~o' n o ws·t·awa d . . . . ~ d dł . M11·hał Bułhakow - "2yc1e i twór-

\ 
. ' · ~~ '.t'' • .- .encJe rysuJą s1ę '}UZ O· uzs-ze,go cześć Moliera". PIW 1968 

mu z .kll'~esła. O~daJmy, spr,awledh- czasu. I proszę mi nie mówić, że 
wość ·l R1ttnero~1, u ~torego wszy- teatr te:lewiZJji jest w swojej istocie 
st'k<l :roZJg~ry.wa S:lę w •Cla•snym kręgu, . 
WIŚród małych i uwarU'nlkowanych kameraJr:y, a w1ęc wykil.ucza aut~~ 
.przemijającymi . układami spraw maty~zr:ne . pewne tJ!?Y d:raima~r.gn. 
międzyludzkich, ale za to - ja:ka Pr~e.~lez ·Cląg~e ~ów1my. o ~om~c~-
precyz.ja ·oibserwacji, co rza śwdetny no·sc1 ~oszu~1wan w teJ . dz1edz1me, 
rdiałog! Z de.go teatru wieje smu- a kręcrmy s1ę w kółk·o, Jak kot za 
tek pr~y'k:rej; codz·iennej szalinotan~- własnym ogonem. 
ny ludzkiej; może właśn.ie dlatego 
jest zawsze bHslk:i wrozowi, mim.o 

( . ( ~ 
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Elektra 
,Te<~n Gi,rauiłoux 
Peżyo::eria: Ludwik Ren~ 
W rolach trłówPvch: Zofia Mrozow
~l{a (Klitl\.imnestra), Stanisława Ce
Pńska (Elektra). 
Premiera 10 kwietnia W" Teatrze · Po• 
niedzialkowym. 

Spektakl omawialiśmy w 
poprzednim .,Sceny". 
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