
Sztuka hebrajska w Nowej Hucie*) 
Teatr Ludowy w Nowej Hucie ma już uśmierzył zbuntowanych, a Jerawem u- .tł.ole bohatera sztuki Jerewama, grał A. 

swoje tral'Aycje. KaMa jego premiera to ciekając przed niechybną śmiercią schro- Hryniewicz. Trudna ta rola. Ale trzeba 
wydarzenie artystyczne. Teatr ten wypra- nil się do Egiptu. prsyznat, te Hryniewicz stworzył poa
cował sobie swój samodzielny styl. W W dzieai~ lat potem Salomon umiera. tst ujmująCił i bardzo przekonywaJił~ 

: konsekwentnym dążeniu do wzbogacenia Władzę obejmuje syn jego Rechawam, Doskonały był zwłaszcza w scenie z Re
~ swego repertuaru sięgnął równiet do dra- i<Jłcy w ślady ojca. Okres ten stanowi Uo chawamem, kiedy w uniesieniu odpowiada 
ł maturgil Izraela. Trzeba przyznać, te re- sztuki. awym przeciwnikom na rzuconą obeln. 
t :tyser Skuszanka i kierownik literacki Aloni utył tła hiatorycżnego tylko jako Awfetna równiet była M:aacha, któl'lł kre· 
ł Broszkiewlcz znale:tli w sztuce młodego pretekstu dla rozprawienia aię z dztaiej- owala A. Lutosławska. DIIIIUUl 1 ambit
t pisarza izraelskiego Nlslrn Alollłego dos- szą rzeczywiatcMicflł. Opowieść biblijna jest ną matkę - zagrała B. Geraon-Dął»row
i konały materiał dla realizacji swoich za- dla niego jakby negatywem, z którego ska. Była w niej wynioało6t 1 godnoAć 
t mierzel'i. artystycznych. Sztuka Aloniego wybitny jego talent stworzył obraz o sil- matrony judejskiej. Doakonaly, pełen fi· 
l jest ciekawa z d'\YÓCh aspektów: artya- nym, zdecydowanym konturze i mbtelnym nezyjnych gierek, był E. Rączkoweki w 
ł tycznego i hiatoryczno-społecznego. poetyckim napięciu dramatycznym. roll pisarza-kronikarza królewskiego. 
ł Przeniealenie odcinka historii na deski w dynamice narastaj4eycb dialogów, Wainym elementem inscenizacji była 
i teatru to rzecz nie łatwa. Nie wystarczy rozładowuj4 się zagadnienia o wielkich scenografia. Rozwipania dekoracyjne do
i dać kronikę w obrazach. Trzeba sztukę sprawach ludzkich. Aloni podwata mit skonale hannonlzowały z całościlł sztuki. 
r naayclć indywidualnymi przetyciaml, zas- o sławnych bohateraeh narodowych, glo- w azczeg61nołcl trafne było ustawienie 
, tąpić suche notatki dxnamlką uczuć. ryftkowanych przez biblię i historyków płaszczyzny, która zaleinie od sytuacji 
: Historia króla judzkiego Salomona jest jako "rycerzy bez skazy'. Przez l28ta Je- była łożem królewskim, tronem, fotelem 
' powszechnie znana z biblU. Mądrość i bo- rowama, rzecznika interesów ucUkanych, lub tapczanem. Płuzczyzna ta pokryta 
: gactwo tego władcy małego pal'i.atewka demukuje i odbJ'IłZ&wia proroków 1 mę- barwJUł tkanin.Q. przy 1'6mlych oświetla
: stały się przysłowiowe. Opisane w biblU tów świętobliwych. Rozpra.wia się z azo- niacb, była świetną. ilustracjłł jak skr6-
: bogactwo zaćmiewało jednak prawcl&iwY winizmem 1 rellJ'ilł, elementami tak bar- taml form, molma zaBt4p1ć muę prsed
• obraz stoaunków społeczno-ekonomicz- dzo cechujlłcymi dzisiejszą rzeczywiato4ć miotów. Zaś oddzielenie głębi sceny pflł-
1 nych kraju judejskiego. Izraela. taninq. drutów, dało w chwili wyprowa-
1 Salomon był dobrym dyplomatą. Wiele Przedstawienie nowohuckie przygoto- dzenia z więsienia matki Jerowama Gnay 
r jego żon, to kobiety obce, spoza Judei, z wane zostało bardzo starannie. Rełyaeria - niezwykłe wrdenie. 
i którymi się tenił dla umocnienia granic wykazała duże wyczucie przy powi!łZaniU Kostiumy poetael scenicznych były u
• swego pal'i.atwa. Lecz wśród beztrosklego egzotyki biblijnej z tera:mtejtlzoścl4, wy- trzymane w kollllekwentnej prostocie. 
f zachłystywania się władq, pa6stwo Sa- dobywajfłC momenty zazębiaJące o wap6ł- Kostium Maachy dopełniał .:tywtołowo.łci 
Iłomona zostało podminowane. To lud, gnę- CZe&Jllł. problematykę. poctacl. Gra świateł sprawiała, ie barwna 
ł błony i doprowadzony do ostateczności, Najciekawej pokazana została postać szata, w któ!'lł ubrany by.ł Rechawam,, 
i dręczony w więzieniach i lochach podnióał Rechawama, w wykonaniu przedwczeante lśniła czasem jak złotem przetykany strój : 

bunt, na czele którego stluułł młody Je- zmarłego aktora Horackiego. Aktor atwo- królewald. Dla kontraatu Efraimici mieli ' 
trawam ben Nwat. Salomon jednak w porę rzyt sylwetkę małego człowieka, któremu na sobie kostiumy biedaków. Muzyka or- 1 

ł powiadomiony 0 planowanym powstaniu los naznaczył rolę króla. Sceny trawiącej ganowa stwarzała jakiś kontemplacyjny l 
1 go zazdrości o żonę M:aachę, k~ kocha, na.strój. l 
•> Teatr Ludowy w Nowej Hucie (Kra- w połą.czeniu z jego wa1k.ą o utrzymante W ko6cu podkre6lić naleiy, te prsek·l 

l ków): Nisim Aloni - "Ponad wszystko się przy władzy, oddał z sugestywną ~- ład z hebrajskiego j~ doskonały. Jed- i 
najoknatniejszy jest król". Przekład .Ą.n- łą. Ciekawa 1 nawskroś nowatorsko po- nym słowem, przedata~ nowobuckle i 
ny Dresner, ~tyseria K. Skuazanki, ace- traktowana została poatat zdrajcy Sza- na1ety uznać za d\lte ·tWpięeie teat-1 
nograffa M:. Gadlicldego, muzyka J. Boka. maja, zagrana przez R. Kotua.. ralne. ~ 


