ZBRODNIA PRZY
ULltY LOURCINE
Teatr Telewizji (Wrocław). E. Labiche,:
„Zbrodnia pn:y ulicy Lourcipe". Przekla4
•
• - sk1tszanka.
Bclit1ocrafia _.. M.. Wencel. Opracowanie
muzyczne - M. Mentel. ~alizacJa tv B.. Oracz. Premiera 27.lll.1917 r.

.,.... Ir.

Znów nastręci.yła się okazja, 11by pio sprawach elementarnych. Aż
nudno tak ceterum cen~, ]ednak
trz.eba tak dlugo, póki się kogoś kompetentnego nie pri.eltona.
W programie. zapowiedziano farsę
E. Labiche'a. Bardw dobry pomysl w
nć

6wiąteci.ne. popołudnie ol:lkuri.yć · i. i.a-

pomniecia jedną spośród blisko dwustu llomedif autora ,,Słomkowego kapelusza"'..1 Ostateci.nie jeżeli w ubieg.:..
łym stulecJu bawił i śmiesi.ył miliony
widi.ów w całej Europ~ i nlfwet l.!lalazł się vl końcu w Akademii ·wśród
„nieśmi ertelnych"
(Francjo!
słodka
Francjo-!), to chyba coś i. tej gigantycznej produkcji pn.etrwało próbę
~i.asu. Może więc warto? Nie wk!m.
Wrocławski Teatr TV ro?.Stri.ygnął
ten. i;lylemat w sposób nieoci.ekiwany.
Tłumaci.
K. Wolicki dopisał · kilka
wcale i.grabnych piosenek kabaretowych, całkiem i.resi.tą · wspóliaesny-ch
(s1y.Q.P.1\&ny .nawet o atljm~ksiel), . do-dał postać . Czarnej Damy i. . typu femme fatale, każąc tern.u lsoc.J.akowi l>ei.-1en.sownię miauczeć, i tak o!imłodi.ony
tekst .oddał w ręce i.nakomit.ego r~ż.y
·•eta· K.· Skus•nkl. Ta i. kolei na kan.wie ·tak ąpreparowanej farsy i.abawiła
się w„., Bal Ale w co? Ci.y w polerni,kę z' cały~· teatrem nO\VOC?.eSl):'(.m ro.deip z Becketta, Witkacego i Mrożka?
;chyba. nie. Może tylko z "jego „ci.arnlł"
_odmianą typu Artaud? Ci.y może po
prostu i.e snobili_tyl'zną mo.dą. : która
każe di.iesiątkom młodych autorów powielać prawdziwie wielkie dzieła teatru absurdu? Szci.erze- wy«nam, że nie
i.rozumiałem
intencji tych reżyserskich igraszek.
·
·
Nie jestem im zresztą a; priori pri.eciwny. Reżyser tej miary. l'O Skusz.anka ma prawo do różnych.- eksperymentów, · więcej nawet, do wszelkiej zaba' wy, która _' jej sprawią pri.yjeQln*·
.Ale czy Teątr Telewizii z'. jego · d
sięciomllionową widownht jest tio ego właściwym miejsc~? Czy' ni na-
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le!y uprawiać takich ł.nteligentnycn
igraszek na· jakiejś scence kameralnej,
choćby
)aliimś studenckim ka·barecie, przed publicmością, kióra zdążyła już wehłGnąć całego Kafkę i zasmakować w ,,Królu Ubu"!? „Komu
ty jedziesz? Jadę k,siężycowi...". „Komu ty grasz? Gram sobie a muzom ... !".
Stąd banalny postulat, aoy pamiętać
o zróżnicowanym chJ.rakterze widowni
telewizyjnej, a zwłaszcza. o .jej masow!Uci. ~apewne, można a nawet trzeba od czasu do czasu oswajać widzów
telewizyjnych z deformacją, z absurdalną
groteską,
z rożnego rodźaju
eksperymentami dramatu~ic2mym! i
reżyserskimi.
Ale wtedy ·· absolutnie
niezbędny jes-t ws·tęp, który odpowiedałby na szkolne pytanie: co. autor i
reiyser chcą przez to powiedzieć? Be.z
tego nawet wielu dość wYI"obionyeh
widzów przestaje cokolwiek roi.umieć
i po prostu wyłącza telewh.or. Tak
zresztą uczynił<> kilku moich żnajomych po pa·ru minutach „Zbrodni przy
ulicy Lourcine~·. Chcieli ujrzeć francuską far'Sę bulwarową, a wbrew oczekiwaniu zapr<>ponowano im eksperyment zrozumiały tylko dla wtajemnic:ronych. Nawet cl, co słyszeli o scenografii Szajny i innych bliskich mu
stylem plastyków, nie sP®iiew
.. aiI się
widoku <>Qrzydljwy.c h t w~ók m~
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czącycłi płacht, sttomponowantc!i
dziwltt'zną sza.chownicę, ani tego stylu

gry aktorskiej. Dopiero pod 1coniec
spektaklu usłyszeliśmy wyjaśniajl!CY
komentarz: „Wystarczy. bowiem. ld:awisz. mocniej nacisnąć odpowie<inl, .uśmiechnięty Monsieur Labiche · tonie
w ttreszczykach zwykłej bredni".
A przecież wystarczyło przygotować
nas odpowiednim słowem ws.tępaym,
dać klucz do ręki i w ten sp()Sóą
wd14gnąć do zabawy zaara.nżow&nej
przez reiysera i aktorów. Inaczej patrzylibyśmy wtedy w . naSze ekrany.
Czy .bylibyśmy ubawieni - to kwe-"
stie indywidualnego gustu.
Ustalmy ~'ięc - . prostą zasadę, i&
„Zemsty" luh . ,,Skąpca" nie musimy
poprzedzać wstępem, ale wymagaj;\
tego zarówno . „Sonata widm" Strindberga jak „Wariat i zakonnice." ·Witkiewicz.a, zarówno „Łysa śpiewaczka„
Ionesco, jak „Indyk" Mrożka itp.
· Nazwiska wykcma.wc\)W' udało mi lię
ustalić drogą :i,rnudnego wywiadu p.r1.:
watnego, bo - jak to niestety często
bywa - plans:i:.e, z dość zre&'LUl vi~-::i
czytęlnyrni l~teraml, mignęły w tenip:.~
błrskawicznym. A więc Lenglu.me B .. Danielewski, Mistingue ·- W. ~1.;
kąsz, Potard P. Galla, Justyn ~
A. Mrozek, Noryna -:- J. Ztemłaas~,
.;e.ma Dama - K. Mikołajewska. ·,
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