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S iadem stopy antycznej 
O dkryto dla sceny współ· l czesnym, umiarkotca?tie uro- f no.fd, cłątqcei 11-ad jedno.!fką.l fluę !bogom, by IPTZJ11ali tDJI• 

czesne; a:ntyk. Najpierw- czvstym. W przekładzłe .,Ore- I klimat 1po~ecznego nad nią J:'Tawie trojańskiej. Agamem
·..Medea" UdU Slomczyńskiej. stei" pi.óra Stefa?ta Srebrnego sąd1L. Dramaty jednostek roz- nona zabija jego żona Klitai
Teraz - "Ore1teja" Skuszan- jest niewątpliwie sporo pięk- grywają się tu na oczach ca- me$tra. Za§ Klitatmestrę wraz 
ki i Krasowskiego. I antyk wy- nnśd - obrazowa konkret- łe, zbiorowości, którą repre- z kochankiem - ;e; wla.m11 
trz11fnuie pró'!>ę dzfsłejszei no§ć, brutalnoU, jakb11 pier• ?mtuje chór. Nie zaciszne Sllfl Orestes. Piramida trupów 
11>rażliwo§ci teatralne;, nawet wotność. Ale w sumie twó1' wnętrza domostw, lecz plac!! rośnie. Absurdem i grozą ciq· 
tej wyszukanej. A może prze- t? ;ęzvkowo dość. pokrętny, ar- publiczne aą miejscem akcji. gnie od dziejów Atrvdów. A 
de wszystkim wysrukanej. c'taizowan11 do upadłego, nibv Czyż Ot.DO wladztwo koniecz- tyłby i Orestes zgin.ql z ręki 

Wbrew wszystkiemu. Wt>re1o do Kochanowskiego nawiązu• ności i wszechpotężne okQ bc>giń zemstv rodowe;, (ldyb11 
temu, że b11wa chwilami nud· jący, a w iltocie po mlodopol- ztnorowe towarzyszące dzie- r.ie interwencja Ateny, bogini 
nawy: prawdy przezeń głoszo- sku ro.tbestwionv i poetyczny jom jednostki - nie towarzv- nowych praw, 1ctóra rozryw'l 

· ne bq<U są martwe, przynale- - w lekturze rozumian11 z pe- szy szcżególnie nam, ludziom zaczarowane ko{o zbrodni. Po
żne bezpowrotnie formacji, 1onym wysiłkiem. Odwagą jest XX wieku? Ram11 antyczne; sępnvm magicznym prawom 
której są dzielem - bądź ba- tiWwienie dziś takiego tekstu tragedii są jakby naczyniem, .zemsty rodowej przeciwstawia 
nal11-e, tak dalece wsiqkle w ze sceny. Także wbrew temu u• które przelać możemy sw6; .'!,schvlos prawo powszechne, 
kulturę europejską, że już nłe- tijschytos pról?ę wytrzymał... własny los. I wypić go do dna, nie działające ślepo, lecz z ?ta-
zauważalne. Wbrew temu, że zaprawiony starożytnymi ter- kazu sumienia i rozumu. Uka-

d "" Rzeczą zna711ienną jest, te 
nowożytna tra yc"'" dramatu, scenicznego odnowienia a?tty- mentami. zuje i"-kb11 przejście z eT1I bar· 

' z SzekBpira ·biorąca swój po~ ku dokonują nie ,reżyserzy li- Ramy tragedii. Bo nie szcze- tarzyńskiej niepraworządno-
czątek, nauczyła nas oczekłwa- teraccy, holdujący w teatrze qóly my§lowej argumentacji. ki dq ery prawoTzqdMici n'.l• 
-nia w teatrze naoczności dzła· Słowu, lecz imce?t!zatorzy, dla Skuszanka z Krasowskim prą- woczesnej ... 
łań, dramatyzmu ł psycholo- których tekst jest tvlko jed- gnęli uczynić z "Orestei" mo- Schemat zrozumiałv.. Lecz 
gli; pod tymi za§ względBmi nym z równorzędnych czvnni- ralitet o duchu praw, W11raźo- przestanki, argumentv, rozpra
jest dla nhs antvk prostoduł ków przedstawie?tta. Bo tvtko ny językiem intelektualnej dy. wy? Te nie mogą do nas prze. 
1111 ł zb1/t mało dynamiczny. oni mogą odkryć w tych sta-. .skus;i.: stq.d wielka dbałość ó mówić, zeszlll w grób wraz z 
P~zostawalabv poezja - cóż, rvch tekstach ich dynamikę słcw~; stąd k~ztalt. przeds~a- epoką Ajschylosa. Bo cóż nas 
ktedy •. antyk me ma u nas wewnętrz"ą, czysto teatraln·l, 1Ment!4 stan?unącv ,akbv &Ptę- obchodzą teologiczne racje 
.rzczęscta. do tłumac~y, tędf~C od jakiej odzwyczaił nas teatr t~zame logtCznvc~ argumen- .::brodni starożytnej, związane 
terenem ~ofeSC?rz:ema poeto•~ ~ramatycznej naoczności i psy- tuw,. by pod komec wybuch- z rywaLiz:acją pomiędzy róż
lub poez,owama pr~fesorów, cltologli Ponieważ zaś niedo- r..ąt 'atv1lym SJ?Orem są~owym. nymi grupami bóstw greckich? 
!akich stert .P!'etens,onalnośct mogi tl~maczeń stają na zawa- .ue faktura ctqgn!e wtt~a ~o A. też z decydującvm argu-
ł napu~zon~sct, górn~o~nych dzie w wydobyciu poetyckości lasu: powstal poemat ~zua~- mentern ApoUa - że mniej 
wycz~ow 3ę~ykowych ' ła- tekstu, nie ma innego wyjścia: ny. Inscenizatorz~ .. trafm~ Wll- waży zabójstWó kobiety niż 
mańcow rytm!.Cznyc~ nie przy- fJOettiCkość tę, jej równoważ- czul~ ~ !,Ores.tel możhwość mężczvzny, w związku z CZ11m 
sl?orzyła polszczyźnte produk- nik, stwarza się poprzez rytm li \<Ogolmenta, ktore ~s?wać bę- Orestes jest mniej winnv niż l 
c.1a przekładowa . z żadnego z~u,idowiskowe. Wynik: coś ID dz~e do wspólczesMsct. Na ro- IW.taimestra _ trud?tO się 50_ j 
3~zvk6w. A wszy.!tko przez Ti>dzaju poematu wi,rualnego. dne Atrydów ciąty kląt.wa lidaryzować choć męska część 
ntezdrową skłonność do archa nteprzerwanyclt zbrodni i o- w· d . ' . h h ba · 2 1 
izowania i wierności dźwtęko- A szansa treści? Wla§nie. Tu krucieństw. Założyciel rodu A~r~ ~a~'ca u lr~ m!1a-
wei. Pewną część swego suk- c..nt11k wykazuje swoją zaska- '!JJllgania brata, by później pod . . e . z • u ak- ' 
cesu zawdzięcza .,Medea" ł te- kującą żywotność. Nie w szcze- pozoTern ugody nakarmić O'> c,a tekstu sta,e ~ięc obok f 
mu, że tłumacz WI/TtDal się z IQ6iach, lecz w calości; nie w 'la uczcil mięsem jego wlas-l tów, w tragedh przedstaw;~· 
tfgo zaklętego kręgu, przekla- ~rormulo"'aniach, lecz w kU- tlych dzieci. Agamemnon ży· tł11Ch, a wvrnagających uza -
~~~;ąc onminal .1C%1Jkiem wspól- macie. Jest to klimat koniecz- .cie własnej córki oddaje M o- (Dokończenie nil str.- tl 



(Dokok.zenłc ze Itr. 3) 

dnień ł wartokłowa1\ tnnt~eh, 
11 U: 1tarol11tne. Dlatego t't 
cz~lć tekltu nte docler~a, 
~wlas.&cza. c:h.Óf'JI}., głoric~le 
nlłuk ł :tentencJI. Co nie Jest 
lctot:ttł4 %lego tb1/koMnła: te 
trdcł doc7to4zlt mogą do toł• 
ctza tvllco częlclowo, gdyż tłu· 
rnaczq faktv wedle krvter!6w 
JtQ ptQ.łhl Jut dla ,1fa~ niepo1~
t11ch. 1'r~tl!4~ ńę jed11nle tra-

1 gment11 na t11le ogólne, ~e 
przemówlt f1W!74 - nłe 'bu ' 
pomoc11 :szczególnej łnterprt· 
tacjł - bezpośrednio, pubił. 
cyttfiC%nłe. Tak przemawia r•· 
tac# posła o trudach wojen• 
n11ch, tak mowa Atenfl o no., 
tD1JCh prawach. Wokół fakt61DJ 
zd tworzq łnsce1tizatorz11 ra• 
c:zej k.limat trdcł, nit łch WJI• 
ratn11, intelektualni/ kon.tur. 
bo ten je~ł nie do osiqgnltcia. 
I ów ktima.t Je~t Ź1/WI/, wtpół· 
.:~e:nv. l jakb11 z pleprzlfkłem: 
!ę tcłlra.ton11 w ramłe 1przed 
aw6ch ł pól t11•i4ca. łat. 

Tak więc nad IJ'Of'em m11llo
wym górę błera:e poemot wizu
alnt~. Szczęściem, twórcy 
przedlta.wienła d111ponujCł ®· 
~tatee.tnq Uoścłq środków, b11 
:en rouew nie razll. G4aie 
!l!e obchodzq go powit'j.ZQnła lv
giczne tekdu, widz B11Cl si~; 
k4ifn4te,.. A ten U.2J11tka.n11 jest 
cizlęki jlclnoUtoścl ł .sile wizji 
scenłcznej. Czę1to mitwam o
parli wobec form wzniosll(ch 
w teatru. Tu jednak zastoto· 
1.1>ane one zostal11 tak konuk. 
wentnłe, świadomie ł na .thn· 
no, .ie chochUk ant11patet11czn11 
mUił lłę w człowieku zasępić. 
Tu groza Jełt grozą tztuczną, 
ko~truowaną, a namtętnolei 
przelane w kon.w~ncje, oszczęd
ne ł hłerat11czne. Jd11nłe Eu
menłdl/, cłekawłe .ztetztą J:O• 
m11§!ane, niepotrzebn.łe na 

••••••••• 
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w.r6r chochoła 1trauq publłez-, ' 
nc~: te formfl grotelkowe po. J 
ru.łujq liC· monumentalnie t J. 
móWią w nitkich rejetttach t 
jak 1trach11 w bOJkach dlll r 
z•vch d.r1~1. 11 

Spektllkl oczr1wUcłe nłe do 
pomu,lenła bez SzaJnlł, auto-
ra l(;e~raffł, któremu u~u
s;~ólna chwała Wd11 1łę .za: 1} 
kurt11~. będqc4 wlakłwie o.. 1 
braum tbsz1111'tOW1klm, z drłl
matvamem form, Jakbił polkła
donlich ze uczqtków rozbłte-

, r;o frlłzu greckiego, lwtetn!e 
wprawadzaJącą w aU1'~ trage
dłł; 2) .ta.ftolowanłe abltrak
dl nleloremnej do kostlum6w 
(l tle lłę nie mv!ę, po TIU 

• pierwszu ta. Pollce; 3) kwdu 
l pomotdowanlłch, pełne nłcsa-. 
MOtułtcJ ekłpredi; 4) potta"· 

• t:~wflnle Jwłata bogów z 41u
zjamł ko&tłumolD!Imł do roko
ka, ~o 1cojar~t~~ .f!ę z króle• 
stwem o8łemna•towłecznego 
r:o.tumu l Po1tępu, lekko jak• 
gct11l>v naiwnego w &we; uro
dzie. 

Na czoło ob&adv aktor~kłej 
tolJbi;a 1łę B. Ger~on-Dobro
wollka w ro!ł Klitalmeatru. 
Aktor~two JeJ patetvc:me -
zgodne ze •tvlem przed.ltaw!e~ 
nia - a bn wupnncanła be
łlechów_ oszczędne w lrodkach 
a bogate w dvnamłkę weumę
trznq, gorące ł zimne zara
zem. lV Kl!talmutrze Do
browollkiej ;elt ł kobieca ch11· 
troić, ł poczuci!! krZf/Wdl/ mat
czvnej, ł •amJczo§ć, ł tq(Ua 
władzJI, ł w chwilach upojenia 
n!epokó;, te cała ta impreza 
akończ11ć •ię mwi zgubnie ... 
A po1tać jakbił ukuta z Jednej 

' tn'11ł11, bu Pf11chologłzowanta, 
obcego ant11kowł. U Dobrowol'"'ei zwraca uwagę uczegól· 
na uroda w 1D'Jipow14danłu 

• t~kltu - budowa frazJI pelna 
jelt WJ1trawn11ch zakrętów ł 
wieloznacznlłch WJI.fmakowal\. 

Po raz płerw~&u w pełni 
przekonGla mnie A. Luto•law
lkG. Jej Ka•andra - to 1"ÓW- c 
nid kawał alUoreklei robot11. 
Oparta na oltTl/Ch kontraltach. 
tranaponujqca jakbll gimna~ 
nvcznie gwałtowne hlner:ucz
nc JJ0%11 w momentach włe«z
czuch untułe!\, ~kojna t zre
zvgnowana 1D chwilach poczu
talno§cł. Ruch ł słowo ukła
da 1łę tu w kofl&trukcie 
sztuczne, a pełne prawi11 ł 
pro&tot1f. Nłe bez •at118fakcjl 
nadmienię, lt awoJq Ka~andrq 
zbUta 8łę Luto&ławaka do stv-
lu aktor~twa, o jaki nteru 
&zarpał •Ił z tego mtejlca nł· 
t e' podpbanu. 

W całvm 2reutą pn~•ta
włenłu nie tn!Z ról złvch . 
Wsz11stkłc 1q dobre, nie ude
rzają jednak n!cz11m uczegól
?tl/m. Nłezw11klq 81/lwetkq, ~wq 
drobną rokokową kObiecością 
zaskakuje At"'a, bogłnł praw 
ł mqdrokł: ob&adzenle w te; 
roli K. Dubielówn11 bt1ło po-



l mvsłnJl arctlfortUft.ft.1(m. A. 
Hrvduwlcz Jelt aktorem nil 
petono zdolnvm: notę Jego O• 
tfltua o!młta Jednak stv! f11'11 
raczeJ róm4fttJIC.m11: .,namięt· 
nlf' ł .,ncur"J/'. 
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