
~RONIJ!.'.:A 

słów, pieśni c~y Tuchru ;'-:~odinfe z ~fr1tencją -się tych mm, _- j ,eślL" wpro~a~imy '_ do ~" 
-autora lub !kompo~ytoqł. ' --- ' - . , ®ela pierwtias:te}r- Jud'z:ki, gwia?'doris!wo, _.'., 

Reżyser,- ia!Jdor, SOOilQgl'af, _ -fuchnik -.:_ . .ÓŚóibi;.ste -_intooawiścł - i miłości',.,. - cyc1ł1łQ; ZO'- ~- _ 
to instrumenty, czasem_ c,e;rnne i1111si:Jrumecr:1:- . . rientujemy .c-się, „że .. ~iew-aniy"- ,,:,ina nie-:-,--""-~ 
ty. Na~zym iz;adaniem 0jesł w_yrazi(w pełm włąś·ę,i_wą _ n_utę. "' -.. "'3-- .... _ . --". -- _ ·: 
to,- 'C'9 miał na- myśli aut;Q1r; Na tym; p olega - -J.a!ko ))cenograf wystęipu·ję w · · oibmnie· 
~za praca. Jeżeli n1ie ·będziemy trzymać wolności i pro~tot:r - ckończy Sean Kenny. 

HAROLD CLURMAN O TEATRACH WARSZA\~SKICH 

·Znakomity reżyser amerykański :Ha~old , zany został w,. ten sposób . . Co ą.fę ;zaś- ty- · 
Cli:lrman, współtwórca (w -1931 r;) słyn- cz'y aktorstwa --.: nie goniła· ono ~ z.a efek- ~-
nego Group - Theatre, - spędził niedawno tarni, ani za ·_ 1popis.owośCią;-'-~ 
parę dni -w Warszawie i pisze o tym, co - „Przedstawi·enie· w ""ĆałośCi przypomina' 
widzia~ w teatr~ach (The Nation, 27.VII. gohelin utkany· z wzaj,emnych .powiązarf ' 
1-963) :' , ltid~ich, zazri!aczan;Y';ch głównie . poprrzez, , 

Milioń.ów,a Warszawa ma dwadzieś ci a sposób, ; w' foki pQsta_Ci sł h 1c h .a ją '· .-sYe-~ 
te~t·rów: Ich repertuar jest bardźie j uraz- bi_e nę.wzajeµi i. j ,a~ na _sieb_ie p a t f -z ą: 
maicony niż -repertuar · scen radzieckich _ Za~n3:. z posta: 1. -me ~~_JmuJe c~ntralnęJ 
(Clurma·n bawił uprzednio w Związku Ra- · .., P_ozycJ1 w r9_~W.OJU 3;kCJi; wszyst~ie_ ~i::le- _ 
dzieckim -~ .p rzyp. - red.). w- pi~rwśzym c~on~ -są ~ -J~dną_, Je~]',!lą ~_tkanmę- -~~zu: --·· 

· teatrze, do którego zajrzałem - niewiel- cia .i zna~zeońia, . ~y.ra~me: '"(!zyteln~ !izc1ękL. 
}d budynek, z -salą · na 409. miejs:c -'-:: _ o~bieraner przez widza ~rz~ oczu. Po:zor
przekonał:~ ~ ~ię, _q_gl~d~jąc '"' zdj:~ci.~ - ,z "" n~e _d~u~opl~n?we post~ci, Jak ~o~o_~X· są ~ 
przedstawien, ze sztukv Beckt;tta;- '·Pmtę- . r,awme ?.Yw_e i ~ec~duJące dla. całosc1, co 
ra~ \Yildel:a, -~nouiffi_a, o·~asiY.a, BT~-chfa~ -_ ~~e~~_ta.\ Jes·:<!O.)-akł_?y : połąc~me <<psyc;h~- „ 
~n:anra:- Greeneoa-- T ffineusktegcf···-ar~ -::J.Gg-lzn:i.u~)....-&;;-aru-s-ł?ł~{sl~~{~ą-w-łł~7f:!}~2~.,~-"" 
matopisarza awangardowego Schehade Brechtowską ob1ekty1w1zacJą. 
były tu już grane w -ciągu minionych „Scena rozpaczY, doktor-a Cz~ebtityki-
dwóch czy t·rzech sezonów. · na - w której stary lekarz wyz·naje,- że 

,-,w następnych - numerach _ . będę miał na niczyi:n s_i~ ;nie_ -z~~-( ~ s~oją i~ńo_ra.ricją · 
' ptzypuszczalnie okazję omówić kilka ·przy,,cz!n}ł się ą,o - S~!e~c.i > p.~ł-CJen~h ".'.__._ .. 
polskich · sztuk współczesnych (niektóre l~_okazywana-- za~zwycza3~ Jak9 rndząJ Ęour 
wykazują wpływ teatru absurdu), bowiem de force , e,mocJ~~alnego ~kt?~stwa~ była 
pięć z nich ukazało się w prze:kładiie- - tu zagra_na .ta~ .mimoc,hodem~~\prawie : qu-
francuskim W warszawskim periodyku te- ID?r~sty~z_n~e), ze k~?S,. _kto -me ~.zna pol-

- . - . - ;- - . · -~_,,k1eg_o, _ mog~by sądz1c, iz została wypusz-
atralnym . L!ialog, _ . . ktor~ pod . ~~el~m_a czonaP A przecież poruszyła widownię; -
względami J ~s.t naJl~pszym ,peno9y~.J.e~ podobnie fak całe iprzeds:tawienie, podob
teatralny!_ll w Eu:i;opie, a byc t :rp.oze- 1 na ·nie- jak po.rusz.a: ją w in,ny.cJ;i ,przedstawie:. 
świecie. Na razie o_graniczę się do sztuk ni ach, gdzie grana ' je~t . z ' emocjona}ną 
dobrze -mi znanyĆh.-. Pierwszą z nich było - pąsją. _ · - ,.,-
nie:~ykle o.ryginalne przedst awienie ,,Najwięc~j bar~ miało w ' tym przed-
Tr?ech sióstr, w reżyserii Erwina Axe- stawieniu aktorstwó Tadeusza Łomnickie-- · 

· ra, _dyrektora . Teatru Współczesnego, któ-. go, je~neg.o . z czołowych · aktorów -:war-
rego zasługą jest szeroki wachlarz reper- ~·zaws-~ich, k:tór~. grał _ rolę. Solone~o. ~.w '· 
tuarowy it-ej sceny. · Je!?o mte.rpret~c?1 ·Solony J_est utaJonym 

D . ·b d · ._ d - . •c_ 
1
_ zb11rem, Jadow1c1e - zakochanym -chamem, 

" wa naJ ar z1eJ. u erzaJące„ e ementy kryjącym swą chorą . duszę pod -maską ~ 
t~~-~ spektakl~, to ~ednorodnosc ?~kora- wody kolońskiej, _ miętowek i «byrorlicz- .'-'-
CJ1 i pr.zytłum~ony ton gry .aktprsk1eJ. De- nych»· wierszy~ 
kor~~ja : -utrzymana w odcieni_u . be~ow~m, „Para starych sJ~żcic;ych, Anfisa i Fie~. -

/ z deh~at~ym .wz.ore_~ w ks~tałc1e 11.stkow, rapont'·(małe role), była wśparniale· praw-" 
·- s_prawia wrazeme azuroweJ. Nawet ple- dziwa; powiedziano mi 1później, ''-Że'· akta:: · 

nero z brzoza~i w a·~de -cz.wartym ~ozwią.:. rzy- girający)e po:;;taci ~ą <(<(gwiaz~ami>->- :ze-
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społu. Bardzo · ni:Jody .._Tuzenbach był god
ny podziwu w swojej subtelności i wrażli
wości, choć p_r~oczona została koril.ic'zna 
nieudolność tej pootacL Spośród, sióstr,. 
wybijała się · jedynie Masm. Kuo/gin 
był wprawazie raczej blady i z polska 
subtelny · niż . z gruntu rosyJski, niem
niej - wzruszający. Wie,rszynin - był za
ledwie poprawny. Sceny miłosne były~ dy
skTetne i leklkie jak ,piórko, a patos sztu
ki ledwie żaznaczony. świat Czechowa 
był już ty]ko wjSjpomnie:niem ·smutnej 
przeszłości, ale ciągle · je~zcze przejmują
cym w miacr.-ę jak zanika. 
„Pod~iwiałem raczej takie odczytanie / 

sztuki niż .zapailiłem s:ię doń, aile nie .za- • 
pomn'ę tego spektlaiklu. ' ~ 

„Kariera Artura Ui Brechta to drugie 
przedstawienie Erwina Axera, powtqrzo- ~ 
ne ostatnio w"' Leningradzie. Oglądałem 
sztukę (jest to -<<historia» dojśda ~ Hitlerra 
do władzy, pokazana alegorycznie jako 
histmia gangstera z «Chicago») w Berli
ńer Ensemble, gdzie była grana w stylu 
groteskowej komedii. W Warszawie był 
to brutalny, :K!afkówski kosz.mar, w de
koracjach jakby z ołowiu i stali. 

„Łomn_icki, Solony z Trzech sióstr, był 
tutaj Di-Hitlerem. Zagrał tę rolę z gwał
toWiilie stylizowaną szorstkością, bardziej 
przeraża3ąco ni* śmiesmie. Kiedy wy
-gtasza "'swojF:lfu'flccrwe ~ .Prz""'eni'oW:rerrre-= w
paroksyzrinie straszliwej energii · .. """ ·· ~prŹy 
czym wznosi -się na niebotyczne wyżyny 
wokalnego .wkt.uo:zostwa - wydawało mi 
się, że idzie tu o efekt świadomie farso
wy - ale nikt, ku mojej chwilowej kon
sternacji, nie śmiał 1się. I wtedy zro.zumia
łem, dlaczego: ' dla .Polaków Hitler nigdy 
nie był śmieszny. Był potworną rzeczy
wistością, której ,wspomnienie mogło bu
dzić tylko trwogę. Podczas ,okupacji hi
tlerowskiej ". każdy, kogo schwytano z 
książką w języku angielskim lub kto 
ośmielił c~się grać Chopina, był niezwłocz
nie rozstrzel!iwany. 

„W Teatrze Narodowym (w Polsce 
wszystkie teatry są państwowe) ogląda-

MROŻEK PO Wł.OSKU 

Wydawnietwo Lerici w Mediolanie .opu
blikowało w dwóch . tomach (po 1000 li
rów) przekłady sztuk Sławomira Mrożka. 
Tom pierwszy zawiera przedmowę _ auto-
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łem Brytanika . Racine'a. Obawiałem się, 
że -to"' będzie plła. Tymczasem -spektakl 
był baTdziej ipteresujący niż w Komedii 
Francuskiej. Dekoracje, wykonane jakby 
z :oas·tosowaniern taszystowskiej techniki 
malarskiej~ były barbarzyńsko majesta
tyczne i ffayćznie niepokojące;_ kostiumy, 
podobnie jak charalkteryzacja, były utrzy
mane w _odcieniach złotym, rpomarańczo
w:Ym i ciemnobrązowym, co dodawało. im 

1 
niesamowite~'° uroiĘu. 

-._,,!·rena Eichlerówna (warszawska matka 
ColJ["age) grała· Agr-ypinę. Ta na3wybit
niejsza polska aktorka jest potężną ~n
dywidualnością sceniczną i rozporządza 
głosem o wyjątkowym brzmieniu, operu
jąc nim z cabkowitą swobodą. Wokół 
niej, młodzi aktorzy - Neron, Brytanik, 
Narcyz - byli przysto jni, żarliwi i natu- -
ra1ni. PrzedSitawienie ni~ było deklama
cją Racine'a, ani zabytkiem muzealnył_ll. 
Miało ono właściwy kaliber, jako bezcza
sowe wyeksponowanie konfliktu między 
wolą '(ciy polityką) a namilętnoŚcią. 

„Jedynym moim rozczarowaniem w 
Warszawie było przygotowane prze·z Teatr 
Współczesny przedstawienie ·s·ztuKi Ione
sco Król umiera, które .oglądałem na 
próbie generalnej. DekoraCje f kostiumy 
były niesłychanie wymyślne L w konćep- · 
(!.cj.Gz-~pe-ł:I'Fię- 4;}ie-„;:00pe-wiada~-=te-j =s-z t u-ce ; -
(Takie dekoracje .i kostiumy byłyby z z a-.. 
chwytem przyjęte ,:przez r ecenzentów no-
woj-orskićh.) Również aktorstwo. było nie
odpowiednie i n"ie na poziomie, za .·co wi
nę ponosi chyba rnczej reżyser niż zespół. 

„Muszę dodać, że oryginalny - tekst 
Ionesco, który przeczytałem „,tu po raz 
pierwszy {przedstawienie s ztuki ogląda
łem w Paryżu i pisałem o nim w The 
N ation ubiegłej zimy) należy do najwy-:- " 
bitniej.szych utworów tego autora: jest 
zarówno dowcipny, - jak - Wz·ruszający. 
Sztuka ~ nie jest, jak początkowo. są
dziłem, oaą ' d-0 śmierci, ale hymr:em ' d~ 
z ycia, wyłaniającym się z: mętneJ głębi 
egzystencjalneg.o niepokoju." 
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