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Co pewien czas z okazji bardTJej dyskusyjnej premłery teatTU telewizji zaczyna się 'WJIDiana PQJtlądów na ·temat. jaki ten
teatr być powinien.
Premiera
przypowieści scenk:mej Włady
sława OrłOWikiego pt. S p r ..:
wiedliwość w Kioto (drukowanej w .;Diałotu" nr 4, 1961
r.) może stanowić tlowy punkt
wy~la w tej dywpucie, ~
nowi określoną propozycję kienmkową rozwoju dramatu telewizyjnego. Ponadto jest pierwszą
ud~mą pńJbą wapółdziałania tekstu CJOl:Skiego autora ze apecyf~ą
d:ramaQugii

telewizyjnej.

Niejalko ,.dzieonlkarSka" funk-

łelewtQl (przetplVA!de wseys1kfrn
w jednoc;zemoeci ,,d:timia się" i
odbioru) determin\Qe rówuleż w

cja

dz1ełUlo6ci

jawiająca

&tę

st~iu fonnę dramatu
telewizyjnąo. Ze 'W2Clędu na telO ~u uwarunkowanie, oajbardziej ~edntą formą tea-

pewnym

trałllą ~e się ari geDeris
dramat public~y. uklrzują
cy nie konftikty serc ludzk.lcb.
lecz o'kre:łlooe sniany zachodzące
w s1lrUidturze społec2Zlej crr.y mechanizm nąctzenia. Wniosek ten
popieraJII do6wiadczenia z dot)'!chczaeowy()b prób przeooszenia
do telewi2Jji klasyemej tracedii
(z lteałru) lub melodramatu (z
Jdna), które to ,.tranaplantacje'•
-ole zdały ·w pełni epaminu. ~
pierając się dodatkowo na uza.t.adnion)m powodzeniu drama·t6w Brechta czy DUrremnatta, a
przede wszy!idllttm na efekcie telewizyjnej adaptacji S h a o lt zkieg9 t bohatera narod.,_
w e c o motna przn>US2JCIZ8Ć. i!
przyszłc*lą dramatu telewizyjneeo -jest . dramat publicyat)'!czny.

S21tuka OJ'łowsk'ie10 staDowi
pl'Z1idad .publlcystycmej l'elaefi
·z tezą. Mimo eczatycmej i al'c:halcznej stylizacji, Zl'e82Stą r~
myłlnie

mało

suga;tywnej,

s p ł' a w i e d U w ość

jest "\1UIII)Ół

czeBDa. Jej akcja mole się rozlryw&ć w Kioto 1ub gdzie indziej,

III).

aa naszym a:zeblu

powiatowym, cz;yli wszędzie t.D,
gdzie ubieral'łChizowana si'bwa zamleaia
"
"
na dający się rwymierzyć móaetą obiegową lntere. 11Vłuay.

Trzech l')'baków, nie mocących
olbl"eymk:h poda1ków, po
skalfiskowaoiu im sieci i łodzi
pii'Z7bywa na dwór cesarza, ey
-tu szukać sprawiedliwo6cl. starania biEdalków sprzeczne są jed~ fZ inte;rt'slmli "posladac:z:J" doato)nittów dwor*idl, do ~~
eyoc:h zwracają się z prolłbą o pomoc:. Wcmwwdzie sami bezradiu
- ·przya)'IDiają się do zdemaslrowania machlny rząd2Slia, przespłacić

sącłzającej

ich ios. Ostatec1.nie
wymter;zono im sprawiedliwość,
lecz dlatąro t)olko, it stał! się mimowolnym na~em intrysl.
Ich perypetie, ubrane w forrnc:
moralitetu, zawierają w syntetycznej porcJi najaktualniejsze problemy ludz!lde.
Zwarty, wręcz .,aforyat;;.:my"
diałoc, tndlność uogólnienia peycboloetcmej obserwacji, a przede WUY'Błlldm likuplenie UWali
na działaniu mechanirzmu "aprawiedłLwo6ci", co pozrwałfło ekiepooować
monł, przesądziło o
walorach ltelewizyjnych tej atukl. Dla teatru wątek dramatyczn;r
Sprawiedliwości w Kiot o byłby chyba zbyt wątły w
~ie
dramaturen pellneao
spelataiClu, nałAmlla!Jt w tele.wizjl, gdzie wldowi*o t.dtaz)'IWane
jeat za poUednictwem IPOBZCzególnych kamer, takie ,.OIJ'Ilniozenle" jest wręcz WWkazaoe.
Wprawdzie pewną \litelttą ecenariusza był lm* stopniowania
n&~Pięcia, zaradził temu jednak

reżyser , przedstawtent•.

Siruszan-

ka ~areszcie w tv) prza n.tanie IW'idowlsku .szybkłeco tempa i
wybworzeokl oaetroju. w ~
"wszystko jest możliwe".
"Publłcystyc2ne" tworzywo w
temme telewizji dyktuje warUDkl realizatonskie, polepd-.ce na
prQPOrcjonalnym
~OIWaruu
tekstu l aktora, o czym ~
zapomlnacją realłzatony,
się w poszUkiwaniach

lUbiliC

fonnainych. Skuszanka rcodoie z tr...
dycjami prowadzonej przez siebie s:eny ('WJ'M)dząc,.uś się z
ekspresjonizmu) w Nowej Ructe
połotyła nad&k na _w,oobycle nastroju prza pointowaole tekstu '
środkami aktorskimi. Zakład8.1~.
te
podstawowym
elemelitem
przedstawienia telewizyjn~o }est
zespół aktorald, wprowadziła telamą d~ypllaę jednoliteco poziomu ery, tak że po~~ZCz,ecóliDP
role tworzyły jednoUtą ca!łlo6t z
opn~wą pl~ll l muzyczną.
Budowa azt1.*i, trzynajcle krótki-ch 11cen, ułatwiła n'lejałto re-

i)'ller'ię

telewizyjną.

Imponował

w cym pJ'21ed8tawieniu wyalłeit
wiOltony
przez reż,..era tv,
AndrzeJa Wasy1ewBitleeo, w wypraeawanie pMSzmetólnych ud~.
tak, te ~ląlał wręcz fllmową
PłYnnołć
przebtecu
obrazów.
SZkoda tylko, te niektóre zb:tiże..
nia były mate zbyt sta'tyeme, a
w ogóle było ich trochę a mAło. Ten maDk.iment
tuszowała
·
aeśtria retyserii Situ-..

zreal~any na

scenie teatru

brze wyposaionego

stu~a

spraWilał

wrarżenie

ernaji z

tv_.

d~
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