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m

ztuka Amly Swi:rsmzyńskiej "Orfeusz" cieszyła się dutym powodrzeniem tuż po wyzwoleniu; wystawło
no ją wielokrotnie, a autorka - wspornitnała o tym sama l)ned kamerą TV modyfikowała nłektóre jej partie na uży
tek .lrulcen:i2:atoów. Te ·modyfikacje świad
czą 2ln!SZtA najlepiej o niegdysiejszej 7$wutnośd utwCII'U, doSkonale przyjmowanego przez widowlnię .i iklrytykę. Myślę,
że nietrudino doszukać się przyczyn tego
sukcesu. Mit o bohaterze, który nie ulękł
się śmierei i odbył 'W)"Pl'awę do krainy
umarłych, aby odzyskać l p-zywrócić ży

ciu

swoją ion.ę, Eurydykę, korespondował

z

doświadczeniami
Oni także jeszcze

i l)l"2etydami widzów.
lnieda'W'no pogrążeni w

ołc.upaey}nej

nocy, p:-zeciwstawiali się pooni także starali się wyswych bli&kich spod władzy śmiem.

tędze zagłady,

rwać

Pertraktacje Orfeusza z

Persefoną,

ginią piekieł, mogły nasuwać

bo-

skojm-z.enla

pragn~ wydodla siebie istoty spoza drutó~ obozu kwlcentnlcyjnego.

z wysilikarni tych, którzy

być najdroższe
Można

tu

przytoczyć

~

przykłady:

,.Mąż doskonały" Zawieyskiego, opowiadający dzieje biblijnego Hioba, także był w
tamtyoo latach odbiet""any ~ widownię lat powojennych jako aluzja do me-

dawnych

cierpień całego

aluzyjność

rowi,

zapewniła

narodu;

życie

właśnie

utwo-

temu

dziś już ~letnie

martwemu.
Dodajmy jencze jedno: ,.Orfeusz" świr

S'lJCZyńskiej

nie tylko

współbrzmiał

z nie-

dostygłymi je&7JC'Ze wspomnieniami widza,
ale także nawiązywał do mitologicznego,

alegocycznego nurtu rw dramaturgil zachodnioeuropejskiej, zwłaszcza twórczości

Jeana Ginudoox.

MYślę,

że pisząc

"Or-

feusza" Anna Swir.rz.czyóska dała dowód szczególnego 'ZIIlysłu aktualności.
l otóż 1l'zeba W}"ZZl8Ć z żalem, że sztuka
ta potężnie się :zestarzała. Takie w każ
dym razie odniosłem wrażenie, ogląda
jąc :IJnscenizację

"Orfeusza" we

wrocław

ekim teatrzJe TV. Mechanłzm oku,pacyjnych asocjacji, o którym wspomniałem na
początku. pr2eS'tał już działać; trudno dziś
odnosić "Orfeusza" do bolesnych doświad
czeń ·histxrycznych sprzed trzydziestu lal
Trzeba by znaleźć do tej sztuki jakiś nowy klucz. l chyba właśnie go nie zna-

leziono;

1rochę

to

211'eSZtą

zaskakujące

stwierdzenie, gdyż Krystyna Skuszanka
celuje właśnie w aktualizacjł utworów,
które bierze na warsztat.
Czy powinniśmy widzieć w Orfeuszu
po proetu artystę, który swoją sztuką podejmuje ustawiczny spór z pnemijaniem,
ze śmiercią? Probuje nią uzdrawiać i ocalać od ?.agłady i ostatecznie ponosi
klęskę,

choć

klęskę

połowiczną:

jego

twórcze działanie uzdrawia jednak t ocala w jakimś stopniu przed nicością. Może
o to

chodziło,

ale przedstawienie wronie wydobyło te-go rysu Orfeusrr.a, któly był raczej pogodnym rezonerem niż muzykiem, ujarmllającym siłą
swych tanów ocean. lNie wiadomo docławskie

brze czego włakiwie P1'8łlnlłł dowieU,
dlaczego :znowu pojawił się przed nami
W· str'oju, jaki noszą dzisiaj młodzi męt
czy1mi T To, co mówił brzmiało, niestety,
dość pretensjonalnie; :leeo mowa była
przetykana paradobami czy raczej bon-

motami, które dilwięczały głucho; tutaj
także dal o sobie znać .upływ czasu: dzisiaj Już nie mówi się w ten sposób na
acenie. Dodajmy takie, że minęła moda
na uwspółcześniony mit w teatn.e; .sztukii Giraudoux, powiedzmy to otwa.:de,
także się mocno zestaxzaly.
,.Orfeusz" ŚWl'l'S2JCZ)'ńskiej we Wll'Oclaw-.
skim teatrze TV porrostal dla mnie nleodc:zytanym szyfrem. Były w tym pnedstawieniu momenty, w których .puls dnmatu 'bił iywiej; w parl;iad1 z Eurydyką, w rozmowie Orfeusza z Penefoną.
Ale to tylko momenty, cał<Mć. niestety,
zupełnie aie miała wyrazu. Piszę to z
peWIIlY'm 7Jdziwienlem, gdył prace tea1nl-

ne Skl.lSZalllki

cechowała

uwsze

·asna

myśl

interpretacyjna. Może jednak "Orfeusz" nie był po prostu dobrym 'bworzywem?
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