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Teatru Lud J;aJna, m~IZY a. Joll.eł Bok. Przedstawlenie
skiego
owego s
owej Buty na scenie Teatru Pol•
Mieliśmy u nas w Warsza- oczidem w· głowie tak przy
wie dość niedawno dwa spot- innych okazjach surowej i
kania z komedią grecką (Ary- wymagajłlcej krytyki!
sto!anes), żadnego natom•iast,
od lat, , z grecką tragedią. z
Dobry tego sprawdzian mat'ym w1ększym zaintcresowa- my
w
sprawie
..orestei",
ruem powitało pewnie wielu pochwały większośal krytyków
,warszawskich
teatromanów nie znajdują bowiem potwier,.Oresteję", drugie widowisko dzenia w przywiezionym nam
poka~ne nam przez ekspery- do Warszawy przedstawieniu.
mentu]ący teatr nowohucki, Spek~kl _tragedii antycznej,
nazwany, pewnie dla niepo- by me nuzył, zbudowany być
znaki, Teatrem .Ludowym.
musi na wielkim aktorstw1e.
Spektakl poprzedziła fama Tego w .,Orestei" nowohuckiej
wybitnego sukcesu. Krytycy zabrakło, jakkolwiek z chlubkrakowscy sięgnęli skwaph- nymi wyjątkami. Nagość, powie do mieszka pochwał u sągowość tragedii antycznej _
nłeoceniony Lud*ilt .lo'la~zen zwłaszcza Ajschylosa - obnanie omieszkał wskazać palcem ża bezlitośnie secesyjne s*że '!inscenizatouy trafme wy: katerie, podrabiane nowinki
czuh w Orestei motliwość 4- fałszywe udziwnienia. 'fych
ogóinienla, które pal>owac bę- w ,.Orestei" nowohuckiej nie
d~ie do współczesności". w brakow~o. Mieliśmy niedawno
ptsmach literackich ton poc~ możność obejrzenia sztuki 0
wał był ni.emniej wyra~y ..- fabule z mit~ Atrydów, nap!acz obwarowany pewnymi z~- sanej. w mamerze XVIII wiestrzeżeniami - Stefan Treu• ku. I co powiecie: pseudokla1utt w ..Przesiądzie Kultural- syczna transkrypcja losów Iflnym" oświadczył. że .,świetny genU i Orestesa okazaZa al~ 0
zespół Skuszanki" "z adanie wiele bardzlej klasyczna niż
które przed sobą po&tawil: najantyc:r:niejsza z antycznych
..rozw~zał w wielkim stylu, trylogia Ajschylosa. I w dorozwiązał pomyślnie". Zd~ datku
o wiele bardziej
niem Treugutta ,.awangardo- współ..czesnym teatrem niż scewy za~ieg oczyścił atmosfer~, niczne wygibasy d pomysły
wyzwoiił emocjonalną prost()- Szajny.
tę i ~~ trace<!ii''. Zdaniem Od nich zaczynam, gdyż nie• Treugutta .,ud~rza. też w oczy stety wysuwa]·" 51.., one narosnąca s
'ć
k
"
...
.. prawnos
a torska trętnie na plan pierwszy. Jó~~społu .
Uznajmy fakt o- zefa Szajnę uważają w Kraektywny: jak to milo być kowle za scenocrafic;me obja-

l

huckim teatrem. Cr.ękiej się
on jednakże objawia w dZii.wactwfe niż w piękilie. Tym
razem Szajna poubierał A&amemnona i Orestesa w WłiSkle
spodnie, eryniom nuadził na
głowy topce kamieni, kobie.cość Af'"eny oznaczył dwoma
czarnymi cu:ticzkami na plersiach i w ogóle podziwaczył,
popstrzył plamami tło co al~
zowie. Siedziałem o!Jolt btPrd7JO znane1o pisana,. który
gorłiCO przyklasnął taoszystowsklm elementom dekoracji. Ale
ich funkcjonalności w widowisku uzasadnić nie umiał. I
uzasadnić by nie zdołał. Dekoy
racje Sujny crają bowiem
same dla !il.ebie. JeUl nawet
są ,;piękne" - to abetrakcyjn.
pl,~nościłl. A można· by tne•
czeJ: muzyka Józefa Boka da·
je przykład. Na nowoozMnoś
ci jej nie :cbywa, a przecież
stanowi
integralną
część
przedstawienia. Gdy Szajna ustawia A żelazną kurtyną loże, które odsłania tylko w
chwilach po dokonaniu ro..
dzinnych morderstw .:.- tkwi
wewnĄtrz ram widowiska i
jest
PI'JiłkOill'WlJIICY.
AJe
pn.eważnie on ~·a ono so...
bie.
Potęine konflikty, który~
przeniknięta. . jest ,.Oreltejar
Ulalazły w teatrze nowohuckim nierównomierny wyraz.
Jak wiadomo - zwłaar.cz.a od
czasu IdY czytelnikowi polskiemu udost,pniono funda·
mentalne dzieło Thompaona
,.Ajschylos l Ateny'' _
je.t
.,Oresteja" wielką
tra&edh'

.nam.iętnolci

ale zarazem odbiciem konfliktów pradawnej
mo.ralnoic:i plemiennej. z nowo kształtu~clt się iwtadomośclą społeczną gtecJdcl\ mlf st
- państw, J. Atenami" na c~le. Stare prawa; oqyCZiłje,
wierzeni'a mUIZil uetąpić no-.
wym, wprowadzanym pr~z
two~cą allfl demokracjlfl atensk,, ·ó w lud ._dzący. na Akr~polu. Temu z.llustrowaniu nąJwiększego problemu triumfowi nowego por~dku morałno-społecznego miała słutyt trz.ecia częić Ajacbylowego cyklu, ,.i:umenidy", w spaniała publicystyka, wielka Uteratura zaanJaźowana. l ta
właśnie częłe 1.upelnie nie
wyszła. Także l. winy aktorów, bolelnie tutaj słabych l
niedorosłych do tekstu: młodmutka Atena przyp~tała aię
z dansinłu a nie Zlti&Pi~ z
niebioa, Apollo lśnił tylko kostiumem, sąd drzemał. '

o wlelo lo,leJ wy,adł &oa&r olollbt)'ch
naml,łaoecl,
Pr.ed•
dsl,kl
draaatyuaej
e ...._..reaJl dwo11a kollol•&. 8.11.0NlSLAWA
GERliON
DOIIftO'WOLlUI·A. w lfooołl wyaoee •••••tyw·
11y a teatralllie uyaty ut<aula
mrona11 dun, Klkajmea,ry, Mor·
derexyul męia i •u•arr ayDOW•
oki•J
pomo&y
riHłoweJ;
umiała
11ac llfl pd•'y<:doa, a lłea afektacji, l prnrazaJ111~11
pne4om.er,uet~o
opol.._la
a
oyDcm
aaboJcll aa1rala • ,raoalkUWII
,rootOłlł, Była to lllallepaaa acena
pn:eoblawienla, WlkazuJ11ea drOifl
dla całości. Sakoda, io rety•erzy
okonyllall 1 DleJ tylko Ulll&ko·
wo. ANNA
LU '.l'OSł.AWSKA
W
roll Kaeaadr)', 1inllcej 1111 po·
"pnym dwone w Ar101, Jlle ~o
fBflla •l• pned uż)'ciom hodko~·
tradycyJDOlO ,.1ułu wle~&eskl"; l
&o wta1nle było dollore, właściwe,
aa mlej.ełl, W11:runało 1 wel111alo
wldsa.
Mnie •••lł"cle doU al, po4obal
Oreo,el ANDRZKIA RRYDZEWl ·
CZ.t., o dolłrae ustawiODYM lło
liO, 'Wyra11rneJ ma~ee · 1 ·w••ll4trsaym •kuplealu. P,rąJm»J•
teł
PJIWflleJę, IUtoloWaBII dO AJCI·
atoaał doić nikły w
tym wypadku teka& Ajaehylooa ale snalazl
JedJÓak wamocniPnla w wykoDaulu
aktorskim. TADEUSZ SZANIECKI
Wl*)'lłklm

ae•••

••••malał, to Atamellllloa pochodllłl •• łrodka Grecji a 11le • JeJ

ktOIÓW,

Co do dramatyzacji teks~u;
znakomicie się udała w .,Al-=memnonie', uwiodła w ,;Eumenidach", a w ,.Otiarnicadt''
dopuściła
do spadku uwagi at po scenlfl, w kLórej Orestes porwał ai~ do swego
krwawego czynu. Ale nie za•
pominajmy z jak olbrzymimi
trudnościami mieli w tym wypadku Skuszanka i Krasowski
do
c:zynienia.
Strukturalnie
,.Oresteja" to przecież po najdawnlej11zemu przewaga li•
ryczneco 1 refleksyjnego chóJ'U 1 dopiero druid aktor d~: ,
dany samotnemu protagomscie. Otóż ten chór przestal byc
utrapieniem widza 1 ciężką
próblł wytreymałości jego uwqi. Zwłaszcza chór męsld,
który bierze udział w akcji,
wiedziony
pewnym
głosem
l'raaebska PleczkL

Prey wszystkich swoich wadach właśnde z Ich przyjest "Oresteja"
cz.yny podobnie jak .,Radość z odzyskanego śmietnika" wi- ,
dowiskiem dla określonego ty-,
pu widzów, widowiskiem eli- ·
tarnym,
trudne
problemy
kompllkuj11cym
wyszukaną .
fonną.
Dyskusja o Teatrzof
Ludowym w Nowej Hucie wiedziałem o tym od paru
lat, teraz może przekonali sit;
1 inni - toczy się w wąskim
kr~cu
IJnaków l
gustów.
którym
widz ludowy jest
obcy. Cenilfl niezmiernie Teatr
Współczesny,
Teatr Dramatyczny. Ale co byścle powiedzieli, &dyby lm właśnie kazano odgrywać rolę Teatru Ziemi Mazowieckiej (który także
cenię),
teatru
lu~owego!
Kraina naszych teatrow jest
uroczym krajem paradoksu.
JASZCZ

