
NA ANTENIE 

TlłiS: s:zc:zę§cie 

- znaczy walka 
KROT TMS tłuma·· 

S CZ11 ·· li(; radiotV11 
Teatr Młodego Słucha. 
cza. Ostatnio p.rzed· 
atawił on ,,Spotkanie 

o zmroku" Ew11 Szum4ń.skiej, 
.sluchowllko Ol'tlginatne, no.pi· 
lllłfte dłcl- a.N•nll, .zwrC1.C4i(łCI od 
razK uwagę ńazwitkiem reali· 
z.atora - ..Kt:Jl!tUwL Sku~ 
Jeat ona bOll'tem. ~ kie: 
rownikiem art111t11CZn11m , tea
tru nowohuc~iego, jednego z 
najbardZiej inttreiUjących i 
W11bł1n11ch w na.s%'1/m lcrajt.e 
"Spotkanie o zmroku" jest rów
nież nie· tutko ciekawurn ahi
~howłskiem, ale nie · waham się 
powiedzie~: w MSZ11m repi!r
tuarze radtow11m - U111bitn11m! 

Troje ludzi u ichylku Wcia 
wuwOluje w•pomnienia młodo
lei. ·Ws,pominajq. on& bal aprzed 
ta tu. ktdr11 odmienil ich . żucio
we zamłe~zmia t drogi. 

Pomual to 'łO pewno· nie no
u;,11, przeciwnie, idawalob11 a\e, 
jut zbańa!ł;owan11 t.Ó .sztuce, .te 
wspomnę cho~f>ll popularny' lfie. 
gdui franctuki fjlm ,,Jej P.ierw
~~u bal", Wapomincnn zręsztq nie 
bez celu, bo tum mial powod;ze. 
nie, zrobionu bill poprawnie, 
lecz próżno by ałę trudził ten, 
kto bu pragnął znaleźć w nim 
~ębnq ·tr'dć mfl&wą. PomJial 
otworzył tam pole dla . me~d-ra
m•tu, aen~umentC~J.izmu i pu-

•(ego w gruncie p.seudopsycho· 
logizmu. Te 11ame niebe:zpie ... 
czeńatwa grozili/' "Spotkaniu o 
zmroku". Wydaje się ~dnak, że 
w aluchow'iaku nie znalazltl po· 
la do popitu. 

C> T AŁO aię tak zarówno 
0 dri~ł tetn~ że autorka 

wiediiala có 'pragnie po
wiedzie~. jak i dzięki koncepcji 
twórczej t realizacyjnej. Sztu
ka ta ma awój ttyl, 1wojq kon· 
wencję - pewną umownolć, 
nie pragnie ukazać tulko ż11cio-
1J!ego obrazka. Dzięki temu 
,.Spotkanie o zmroku" wzbogaca 
aię inttlek1ualnie i jednoczdnie 
unika flłe~zpteczeń*fw np. 
melodramatu. Dzięki temu 
trójka bohaterów może nosłć 
bułona Romea, Julit i Pa..ry:w., 
i nie jest to sumbolłttn, lecz 
tulko intelektuatne odwołanłe 
się do naszej kultury, do na
azej wiecłzu o 01»1/C~ posta
ciach. Dzięki temu bohaterouiie 
mogą BPOtlikit.ć się f rozmawia~ 
z obrazem ivlasnej mlodo.§ci, 
co oczyw.ikie podług Żl/ciowego 
prawdopodobieństwa byłobu 
nlemo~liwe. 

Przenolnia taka ffl4 zresztą 
w radiu· •Jpecialnie dobre wa• 
runki, gduż w · teatrze widowi
akqw11m mogłaby, mimo 
waztJitko, rQZić nas zbytniq 
umownością czy 'sztucznością. 
Przfljęcie takłej koncepcji wa· 
runku;e· wru.zcie ttyl gTfl ak· 

torakiej. Aktorz11 z jednej atro
nu kreują żywe postocie ludz
kie, które mają wzruszać i prze
mawia~ do odczuć słuchacza, z 
drugiej atrony - postacie te aq 
wyrazicielami fłlozoficznt~ch 
refleklji f rozwa.iań.. Dlatego 
aktorzy traktują 11»1/Ch borut
terów jakby z pewnego dya1an
su. Zgodnie z koncepcją autor· 
ki grają bez patosu, bez prze
sadnej uczuciowoici, choć dają 
jej wyraz, nie wiem czy po
trzebnie, w zakończeniu. 
Jl..ł OZNA by w takim razie ( r ..1. 1qd.dć, że słuchowisko 
· jest suche, a przede 
wazyttkim trudne do przyjęcia 
i zrozumienia szczególnie przez 
młodego widza, do którego jest 
adresowane, Ale myślę, że tak 
nie jest. Sens moralnv i ideowy 
"Spotkania o zmroku" r1Jsuje 
się zupelnie jasno, twórcy wie
le do tego przuloż11li uwagi. 

Gd11 sięgniemy znowu do po· 
równania prz'\lpominajqc "łej 
pierwszy bal" przekonamy rię, 
że nowa koncepcja twórcza 
starego schematu apotkanja 
czlowieka z jego własną przesz. 
lo.fcią posłUŻlila także nOWS/ffl 
trdcjom. 

Jeden z trojga bohaterów, 
•tary już człowiek wSJ>omina
jqc swojq mlodzieńczq dewizę 
"my aami tworzJim.!l nasz loll" 
powiada z żalem: ,,Przekona~ 
lem się, że nie zawsze tak b11-

tca". 1 pod koniec ·żucia doko
nuje .smutnego bilansu nieapel
nionej milo.fci i zaprzepaszczo
nych marzeń. Zal zamyka bi· 
lans ż11ciowu wszyatkich trojga 
bohaterów, żal tym bardziej 
gorzki, że wbrew ich slQI.Vom 
młodzieńcza dewiza "m11 ~mi 
tworzymy nasz los'' znajduje 
rehabilitację. znajdu;e ject
nqlo potwierdznie. Pf'Z!1WOłane 
m~odzieńcze sobowt6Tfl bohate·, 
ró-w ukazujq tm, że tylko ich 
włosny brak pasji i ehęci wal
ki o własne idealy szczęścia, 
ich rezygrwzcja lub postępki po
wodowane sentymentem a nie 
przemy§!anym uczuciem 
spowodoWGlv ~q przegra
ną. W kOftf'/'ontacjt tej zwycię
ża uczciwa, żarliwa i bezkom
promilowo wcsl.4zqci o swą 
przynlo§ć i .szczęści~ - mło
doJć . . ZW11cię4 elew~: szczę
ście daje walka. .,Koncepcja 
szczęścia'? - walczilć" - tak 
powiedział nie kto . innv, ale 
Karot Marks. 

S1 POTKAN1E o zmroku" 
zainteresować ywże każ

" d.ego, bez rÓŻ'nriC11 wieku, 
Na cz11m . polega jego mlodzi~ 
żowość? Na tum, 719 c~ po
lega ona w najleJ)szych pozy
cjach repert·uaru TMS', w ta
kich Btuchowiskach, jak np. 
"Krzlfaztol'• ~,Piotr", czy "Gość 
o zmier~chu". Leży ona w 
chęci i odwadze poruszania 
wspólczemej problematyki 1r.•?· 
ralnej, bez omiJania spr.aw 
drażliwuch.._., t poważnie, bez 
programowej pedagogicznej 
~,młodzieżowości". 

Dzłęki takim sztukom Teatr 
Młodego Słuchacza ma w ra
diowym teatrze swo;e - chyba 
1.liyBokie - miejsce. Takich slu
chowllk poszukujqcych, majq
rych coś do pOwiedzenia praw. 
dziwie wapólczesnych - po
trzeba nam ;ak najtQięce;. · 
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