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Juliusz Słowacki: ..sea srebrll7' Salomei". Romans dra- letargicznej Salusi. Najmniej
matJnn:r. ftd7terla: Kr71ł7na 8l:aazaDka. seeooP"afla: wrażliwa wyobraźnia wzdryga
Marłan Garllckl. mozyka: J6tef Bok. Pneclltll.wlenle Te- alt: ~ to zestawienie. Rozua~na Ludoweco z .NeweJ. But7 lta seeole Teatru Polskle- miem, czemu stateczni historycy .literatury i. porywczy rero.
cenzenci dość zgodnie pomstoGościna
,.teat.ru Skuuankl" skladnlld JllOiłYby tylko przy- wali na ów "Sen". Bo krew
w Warszawie dobiegła kośca. czynić pópularno~ci dramatowi niełatwo
poarebr~tyć
sentyWidz - doić szeroki krąg ·~- l zachęcać do jego c~tego mentalizmem.
"Sen srebrny
Interesowanych teatrem wi- grywania fla a.cenach stałych i Salomei"
to utwór z ćałej
dzów wars.zawskich ...., miał wędrownych. Mlstycytm, kołu- twói'CZQścl dramatycznej Sło
motnołć
akonfroutowan._ q- mny duchów, przemieszanie wackiego do apercepowanla
dów, którymi występy teco te- snu l jawy, Towiański pod ra- przl'Z widza jedtn z. najoparatru poprzedzono, z rzeczywia- mi4• z antynrmatyzmem, nie- niejszych,
najtrudnlejszych.
tością,. jaką mu pokazaAo. :-łie oklełzanJ tantuja i znamlenny Jak · ,.Samuel Zborowskl".
teatT, jaki mógłby być - l Ja~ rozklad dyscypllJ,ty artystycznej? czy dlatego wybraJa go ~RY
ki .wyczarowywali przed jeao I tłkie elemcnta mogły tylko STYNA sKUSZANKA do poku:awycbratnią prxekorni wtajem- zacttęcać modernistów 1. sza. nla maaowemu wld:~o'lri w Nowej
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Hucie? Nie chcę byt do&Uwy, ale
n i c:r.e.n
.._ •..,, prze * ch)·ba
nie mylę al,, te zawile ako·
naprawdę. ,,Sen srebrny Salo- ciwnle zrażały. Czemu?
Jarzenia te 1 o ,.snu" byty nec,.y·
m.ei"
potwierdził .pod tym
.
.
wiłcle jednym • bodtców wyboru
wzgl-:dem UlllOCnlł spostrzeże.
N1e nalezy saukać odpowie- 1 decyzji skuazankl. Do&~. te a•
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,_ jawił aię w Teatrze Ludowym dla
przednićll widQwisk nowohuc.. ~raway .b.ędzie
wy -n1en... uczc.,enla Roku Stowackle&o. .lak
klt>go teatru.
. Pr.ostc. Teatry stawały .oazoło- al'l sprawd~il?
m1on~ ;NO~!:<; pomieszanlil konokadzone wszf'lklml możliwymi
~n sr
. ebrny Salomei" na- wenCJi, nawału skłócollych ty- pochwałami, przedstawlenie JP•t w
Jetal - na każdym etapie na- Wi~óW trdel 1 nastrojów. Mo- , litocie dotkliwą po ratką. Nie u·-go
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czyt e1n ik• łatwione
1 acenoplasł)"c•nym, pokazane jest
m•jrzadziej grywa·nych drama- nie poradzi sobie teatr. W lek- ·w ten 1poa6b, te widz, ole obea·
tów Słowackiego.
Ogłoszony tui'i.e &rotetka s"iadująca z . uany dokladaie ze ntuką, gubi alę
druklęm jui w 1844 roku, do- gr<nlt' ckliwy romans zeazyto- niebawem l pny naJlepszeJ woll
'--'- ł ·
1
d......!
•
D.lewlele jeat w atanie uo•umlel!.
L;....,..a s1ę praprem ~ry vtue- wy potnlelzany z. rebel'- u- Banito to przykre 1 znlechęca.J,ce ,
ro w roku 1900 (W Krakowie), kralń!kleh chłopów l wyrzy- do teatru ucaucle.
a pótnieJ nfe)latn)'Ch premier nanit'ln kh przez mściwą, sa- w dodatku aprawa aktontwal
dla hoporu domu (We Lwowie, d)•styczną n:lacbb: _ w lek- Ieieii atary Leszczyńakt powiadał,
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· te ,,Ma•epę" nalety cne z talenw Wars.zaw1e... . J.(l '" po.w
turze te i mne kontras\y mogą tem (albo tlle grać wcale) cót do·
tej wstn.emfętliwoici . być mu- uważnym. czytelnikom podsu- pler. 6w
.,sen •rebrny", prą
siał. Rozwichrzenie romaptycz- wać wiele myśli spostrzeteń którym prosly, realialyc:my ,,Jia'
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repa" jest jak cztery dalalania
!te. _ one za ~· ea po s l razwaza , a pomysłowym kry- ·arytmetyczne wobec równania o
nigdy nie ltronU od rotDll;llty- 1 tykpm dać pole do ·błyskotli- wielu nlewllłdoml'ch, Tyntczasem
cznego stylu,
romantyc~nego 1 wych pgpisów, jeśli nie erudy- aktorzy nle podolali zadaniu. Nie
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FRANCISZEK
'e
- lub<)wał łlG w konwencJi na\\-ezyel\, · W teatrze nie cltl.a PIECZKA, bezbarwnie recyto'll'all
antyracj=li~u.
Pokręcona na na~ey refleksji tam. llłP):'a- •we kweatie Leon ł Salomea, Paf•
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VltC, sny, w ę
rą ane ręce pa onegp NAND MATYSIK J•ko sawa 1
·trQ.P:t.. i iywe pochodni-, me- żywcem Semenki kojarzą się RYSZARD KOTAS ako semenko
lodra~t krwł!l ocltkajł\CY li bezpGśrednło ze splecionymi filleli łJ'lko chwile, w których
n!agarą r'lfn'IÓ\V
na W czulym
tliCiSkU
dłońmi ANNA
łeklł)' lodbarwlall
crll. - piękna
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Takie Kslętnlczkl l Sawy, Leona i Jtalę!D.Iczka - tym ruem &ubiJa
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tell:•t l elloc:Jat ~lodta cyjnycłr •le ł w zakamarkach
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lir~~ l
ato.em alepewnym.
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Zdaję sobte sprawę, te przy- W~eazc1e l SzaJna ~Ie za~sz~

wyltłemu do pochwał 1 pokło-j kroiowal w NoweJ Huc1e 1
nów zespołowi .Teatru Ludo- nlldZi~ nie jest powiedzian~.'
wego słowa powyższe mogą ~lę że ma mieć ltlonopol na swoJ
wydać gorzkie · 1 niesprawiedli- plastycmy antyteatr.
we. Ale uwa±*m, że należało
Skuszance i Kraeowsklemu
je powiedzieć. Właśnie dlate- systematycz.nie wyrządzali krzygo,
że Teatrowi Ludowemu wdę ci, którzy doszukiwali aię
przypisuje się jedno z prUidu- w ich teatrze rzeczy nieistniejących miejsc wśród teatrów j~cych, l którzy podtrzymywali
kraju i że spór o jego rolę to- ich
w ołędnym mniemaniu,
czył sie tak długo.
że właśnie taki teatr, jaki proSądzę, że' ów spór wejd:&ie wadzą. na1lepiej, i jedynie, naobecnie w nową fuę. Sądzę, J daje się dla Nowej Huty. To
że z tego spotkania
obecnego sprawa ludzka, że Skuszanka
Teatru Ludów.ego
z War- bardziej ufała i wierzyła poszawą
WYJlllrnąó
mogą
l»" chlebcom
nii obserwatora~
żyteczne sku.tJd. Wytnw.le beZiitronn)•m. Ale nie popadaJnie zniechęcany napaściami na my w Ól'\łP skrajność. Trzeba
siebie - wyrażałem pogląd, te obecnie
:żarliwym,
pełnym
taki teatr, jaki w Nowej Hu- szczerego umlł~wania sztuki
cle
prowadzą Skuszanka i kierownikom Teatru Ludowego
Krasowski, nie ttadaje się dla podać dłoń żyezllw.. Trzeba
tego miasta,
te miejsce dla lm dodał: otuchy, aktorów, dać
eksperymentów i pos-zukiwań warsztat pracy, odpowiadający
Skuszanki jest w inne1o typu ich upodobaniom. Ta inwestyśrodowlsku. Wydawało mi s1ę, cja może się wielokrotnie oże argumenty moje są nleocł- płacić. Trzeba oczywiście altuparte... a uderzałem o twardy te~ie nakierow~ć zaintemur oporów. Jeśli wiec obec- rei!IOWania zespołu ku teatronie tak wielu ludzi doszło do wi !\Ie tylko aluzji i polemiki.
analogicznych z moimi pogl14- i tn:~ba cie~lhvie tłumaczyć
dów - nie mam oeobistej lia- mu, ze mam~ą pseudoawantysfakcji. Bo nie ja przekona- gardowości daleko już nie załem wahających się lecz jad~t. Twierdzę' jednak z całym
dopiero sama Slmszanka.
przekonaniem, że Sku~zanka i
W 'dodatku jestem zdania, Kl'asOwllki mogą niejedno dać
że w ferworze nagłej krytrld teatrowi polsldemu.
niektóre głosy zabrzmiały zeyt
A Nowej Hucie trzeba jak
~grytliwie.
Ani aktOMko aie najprędzej teatru. który by roJest bowiem . teatr. Skuszanki zurrinle krzewił kulturę,, uczył
tak słaby,
lak Olląd:tOno na ludzi teatru jak najlepszego
podstawie ,,Oreatei", ani re- a bez dziwactw i elitarytfiu
pertuar jego ńie zawsze tra- który by rzec,ywlście' byl te~
fial w plot. Przedstawleń ta• atrem ludowym, teatrem powkich jak "Myszy i ludzie" czy szechnvm teatrem po prostu
,,Jakobowsky
f
pułkownik" komunika'tywnym 1 po. proatu
nie powstydziłby się żaden artystycznym. Tego życzę Noeatr. Była w nich l słuszna wej Hucie - a także obecne~yśl spoleema czy polityczna, mu kierownictwu Tełlku Ludobr~
na ogół aktorstwo. doweco, jako krytyk' lm grzyRóMtiez ,,Radość z odzyskane- jazny nie w dętych słowach
go . śmietnika" to spektakl nie lecz w szczerym pnekonaniu,
beS poważnych zalet, choć o- że obu stronom rozwód może
czYwiście adresowany do wł- wyjAć tylko na dobre. Obu
dza zorientowanego nie tylko 1 stronom·.
·
.JASZCZ
w kłębowisku intrYI presana-

