
T
rzeci dzwonek. Powoli 
wygasają światła sall. 
Milknie gwar widow
ni. Zapala slę ram
pa sceniczna. Kurtyna 

idzie w górę. Ze Keny padają 
pierwsze..sława. w etosie akto
rów ledwo wyczuwalne drże
nie premierowej emocji. TrwR 
to krótko, aktorzy „wchodzą" 
w rolę, kwestie nabiecają poto
czystości, dialogi blyakaję jak 
klingi szermierzy. Spektakl 
przebiega już normalnie. 

W jednej z bocznych lóż ale
dzi zdenerwowany człowiek. 
Zaplata nerwowo palce, za
gryza wai-,i, porusza alę nie
spokojnie. Siedzi katdy ~h 
aktorów, wsłuchuje się w wy
powiadane kwestie, przetywa 
wszystkie syt~je sceriiczne. 
I jednoczełnie pilnie obserwu
.je reakcję widzów. Dopiero 
kiedy po raz ostatni opada 
kurtyna, a widownia nagradza • 
aktorów oklaskami. oddycha z 
Wgą. On, retyser, główny twór
ca przedstawienia, miał wtęk
szę tremę niż aktorxy. Każda 
premiera jest dla reiyse!'a 
egzaminem, sprawdzajęcym 
celowośt poszukiwań teatral
nych, jest zwycięstwem •albo 
porażką. 

Przeciętny widz oklaskuje 
aktorów. Nazwiska gwiazd naj
przedniej5Z7Ch lub tylko bar
dzo popularnych przyciągają 
do teatralnych sal co wieczór 
tysiące ludzi. Znikomy procent 
publiczności przychodzi na 
spektakle po to, aby zobaczyć 
nowe dzieło reżysera. 
Ten pozostaje najc7.ękiej oso
bą nieznani\. Nie ogląda się go 
przecież na scenie. A trud rea
li1atora potrafią ocenić tylko 

. ci, którzy znaJI\ teatr. 
Są w Polsce teatry, o któ

rych mówi się, nie. wymlenia
Jl\C ich oficjalnej nazwy, lecz 
naz.wisko kierownika artysty
cznego. P.rzyjel<> się Jut. że no
wohucki Teatr Ludowy to 
„Teatr Skuszanl«", warszawski 
Współczesny - „Teatr Axera", 
a fódzki .~owy" - „Teatr 
Dejmka". Ci trzej twórcy re
prezentuj!\ wybitne indywi
dualności. Ich teatry mają 
swoJI\ włuną apecyftke. 



Trudno wpl'08t uwierz)~. ie &a młoda. otromnle kobleea oaoba Jesł sna
nym. cenionym I szanowanym rełyserem, bal naweł d)'l'eldorem łeałnL 
Mówi el(bo I Jakb1 s ułenowanlem. W Jaki 1pos6b Połrafl 10ble &ak sna
komlcle radal~ • duiym zespołem. pososi&Je JeJ ł&jf'lnnłe.._ Skunanka de
btuto"·aJa jako reł)'ser w OPOiu w 1951 roku. Za lnscenlueJę nhlkl 8111-
·Błelocerko\nkłero ,.Sstorm" m)'Skała nasrodę pa6słwow.._ Był to chyba 
Jedyny \lypadek przyznania nacrody u debiut Od plęelu lał prowada.I 
wras ze sW)m mętem, reiyaerenL Jenym Krauowsklm, scenę nowo
huelut. Jej zeap61 wya~w,1 w pal')'"liklm Teałne Narodów I na festiwalu 
&1łuk Carlo Goldonlero w Wenecji, syakuMe nader poeblebne ret"ensje. 
Teałr Skuatanld oluełlaJll krytycy mianem łffłru wielkiej lmcenbaejl. 
uaqdowanqo w najbardziej tywe I :\kłualAe problt!lll7 nanyeh esuów. 



NlaDOIÓb .Odenłowd aię, Ue ma lał. l'ełeo prosto&y a bespośrednlolid 

I 
w rosmowłe. l'osoclny I dowelpDJ', Erwin Axer Jał w Jednej eHble d)'• 
rektorem łełłru, reł)'serem ł profeaorem PańałwoweJ W)'łueJ Sskol)' 
TeałraJneJ w Wansawle. Pierw•._ a.takę rei)'Hrowal w 111'7 roku w Pa6-
1łwowym lnał)'łucie Ssłukl Teatralnej w Wlll'Hawle. Od łet'o esuu pn)'• 
tołowal ninlleson• llOIW premier. Wychował wielu akłor6w o snanycb 
powatiebnle nuwt.kacb. Kałde nowe pnedsław~e Erwlpa A:icera •la· 
nowi wydanenle nie &1lko w iyełu łeałralDJ'lll stoUey, ale I ealeiro kraju. 
Wycboa.e s ulołeala, ie nuwa Jeso teatru - "W•PISlcsesD3'" - sobo
wi.mJe, wprowadsa na 1eenę ułwOl'J o akłll&lneJ łemałyee. Ollłałnia 
• premier Axera, pnedsławlenle nłukl Leona Krueskowaldep ~erw
ay dzień wo1JI06d•, s)'lkało enhut:Juł1~ opinię kr)'ł)1d I pabUcno6el. 
Erwin Ax• sostal w roku bl~m i.ureałelft UCł'04Y lu'>171d łeałnlDeJ, 



·Pr1y pierwszym · Śpołka
nlu robi wraienie człowie
ka nieufnego, oscblqo. Do
piero blltsze poznanie po
zwala odkrył w Dejmku · 
kOl'Oli zupełnie lnneco. Jesł 
pełen iyca.llwoścl wobee ko
lec6w s łeairu l ludzi ob
eyeb. Nie lubi Jednak ~ 
wił o IOble, odpowiada Dle
cb~nle. Kazlmleni Dejmek 
jesł dyrekłorem Teałru No
weco w l.odd, pierwszej 
po wojnie ICeJlł' pollłycuej. 
..BrnacJa szlłfiena Karba
na", ,,ZW)'dęsłwoH, .,Łał
nla", .,Noc Lła&opadowa„, 

,,Swięło Wlokelrieda", „Cie
mności kr7M ziemię"', .,Nle
boeka komedia" - oło po
r:1cJe reperłuarowe, które 
W)'SD&cZaJI\ linię Jel'o ka• 
łnL Kunszł rdysenkl Ka• 
zlmlena Dejmka Polec& na 
znakomicie opanowaa)'lll 
war111łaele tea&raln)'lll, bo
rałeJ, lecz sdyscypllnowaaeJ 
W)'obrdnl I wielkim PoCSU• 
cła aldualnoścl, kłóftma 
aawdslęcu celaość w uj
mowaniu skompllk~el 
oreblen-4w wsD61~..-el 



........ 
lowalem •I• do tea
łra wo)lkoweso w 
lbes.zowte. Tam wla
linłe PGlk....reaa łea
tnlneto balląla. 

Csęsto. Ale Die ._ to 
Slldall7 •••••n•ev. 

a) .,cleamo6d la7Jll 
alemlę" Andnejew
lklep. b) Na -.61 tak. 

T elewhJa e:qsło ••bda pnedsławle
ala łeałralne. Tele
wlura Die pos•adam, 

........... - 4alo. 
Kawa „ amlarbwa
DI& 


