
' OD DAWNA j~~2liśm;r. 
na estradzie Filharmonu 
Narodowej tak wspaniałe

go zestawu amerykańskich • soli
.tów. Najpierw więc - .Je;;sye 
Norman. potężna • )(urzynka z: 

_Geolrgii (ostatnio zresztą reztdu
Mca w Londynie), jeden z naF,na
komi.tszych dziś sdpranów świa
ta - wysoko ceniony zar6woo na 
scenie operowej (La Scala, Covent 
Garden itp.) jak i na estradzie 
koncertowej; w Warszawie dala 
recital przyjęty wręcz owacyjnie! 
Potem przyjechali bracia Parato
re: Anthony i .Joseph - duet for
tepianoWY najwyższej światowej 
klasy. Kontakt z Filharmonią Na
rodową nawiązali przed a.terema 
laty- w Australii, ldecb- to pod
czas tournee FN byli solistami pa
ru jej koncertów, teraz: - zjawili 
się w Warszawie z Tecitalem: od 
Mozarta po Lutosławskiego.. z: 
"Obrazkami z WYstaWY", rozpisa
nymi na 2 fortepiany pośrodku. 
l wreszcie ostatnio - przypo
mniał nam się także Garrick 
Ohlsson, zwycięzca ~onkursu 
Chopinowskiego z roku 19'10; je
dynego jak dotychczas spośród 
tych konkursów, .kt6remu ton 
nadawali Amerykanie (i on, i 
.Jeffrey Swan). 
Minęło 13 lat, a Oblsson jakby 

nic nam się nie zmieniŁ Wysoki, 
pnystojny, grał z młodz:ieńczą 
werwą, z młodzieńczym uniesie
niem i młodzieńczym, silnym, 
~ cliwięcznym tonem. To 
mocne, zdecydowane uderzenie 
trochę odromantyzawało chopi
nowskie nokturny i Ballad· 
f-moll, banbo efstownie, wręcz 
orlrlestralnie, zabrzmiało w utwo
rach Skriąbina {Poemat Fis-dur, 
dwa tańD!, V Sonata Fis-dur), 
stylowo prukazało Sonatę Es-dur . 
op. %7 Beethovena- Był to jeden 
ze świetniejszych WYsłA:Pów pia
nistycznych tego sezonu; jeszcze 
jeden ·dowód, że laureaci war
szawskiego konkursu WYrastają 
na og6ł na wielkich artystów 
(hgerich, Pollini, z Polaltów -
Zimerman) i jeśli można cza
sem zciaszat pretensje do kon
kursowyrll jurorów, -to raczej o 
to, że kogoś nie docenili, niż o to, 
że kogoś pnecenili. 
~onaliśmy się również, że 

bynajmniej nie przeceniono w 
świecie sztuki Bernacda Pome
rance'a "Człowis-słoń". Sztuka 
zrobiła w świecie ogromną karie
rę: była s'Ukcesem scen londyń
skich, sukcesem na Broadwayu, 
wystawiono ją ogółem w 16 kra
jach, została sfilmowana, no i na 
koniec - trafila i do nas; polską 
prapremierę przygotował Teatr 
Współczesny. l podobnie jak 
wcześniej ,.Amadeusz", e:z.y 
"Equus" potlwierdzały, że jeśli coś 
staje się światowym przebojem, 
to coś . w tym musi przecież być, 
tak i teraz .,Czlowiek-słoń" oka
zał się sztuką nad wyraz atrak
cyiwt i dającą przy tym - jak 
się to mówi - do myślenia.. 

Pozonlie rzecz jest prosta, nie
mal dokumentarna, a nawet mo
te się WYdawać, na pierwszy rz:ut 
oka, niesmaczna Oparta na zda
rzeniu autentycznym (autentyczne 
są także nazwisq,.. głównych bo
haterów) opowiada o życiu czło-" 
wieka nieszczęśliwego, J:obna 
Menicka, zmarłego w londyń
skim szpitalu w roku 1890. Mer
rick chorowal na rzadką, ciężką 
i nieuleczalną wrodzoną chorobę, . 
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tzw. nerwiakowłókniakowatośf, po
wodpjącą / zniekształcenia kości i 
ciała. W jego wypadku objawy 
te wystApJwały ze sz.cz:ególnym, 
wręcz: niewiarygodnym, natęże
niem; cokładny opis jego WYglą
du, podany przez opiekującego 
się nim lekarza, dr. Trevesa, wart 
jest zacytowania cho&y w naj
Większym skrócie. 'r.reves pisze 
m. in. 

Nctbf&rdztej ...,._~ ceehc dło

rego b]lła ~ ~. o romak
rwelł r6tmq,cl& •aleJ wtęeeJ olnoodo· 
a "' pule .. clonNieQo .~11· 
z C%OCo łlkrc:Uia ".".__ łcoldd4 

-rołl .fU bulka ( ••• ) ałeMGUe pkr'JI-
-'4 jedao oko. z fl{witeJ -.cz:ę"i .eer-
C%Aiła .._ t.OtaUca au ·c ... , P~ecV ..,.: 
łtt .,,..._, ~ ~" z tdela 
at do połoWJI ad ~ -w łtt
_., et111a C-·' ..,._ ....aę ~ 
~ ( ... ) z pWrlt ~ UJ6r 
MVO -..cvo odah'ęc:zraJccego .uę.. 

z ~ttCII •rołłt *6rv dobv-
-' ... ~. łrud"'l do --
...... fełliJr C-) .~Mo. c:fałoJ*e _.._ 
1DII .._ - c:laorOłttl btodrcl, która uezv
tdla go - - Jnlia1IIJIM. w do
datku jeco mowa by.. belkotem 
:r:r~ tylko dla tycb, kt6n)' 

mieli Jut ale~ ~ ·- raaaa&. 
wacb •· lilia. ---~ co ....... 
~ na ja~. uy pwiedi 
mocaa nap~ Idę Da ~o 
~-.""._, jak oltreUaDo Kerri
clta w rel<lamowyc:b -dL ~eco 
wecetaeja b:pła .,..._ 1ldr$, DJm 
na 4 Oliłatnie lata Qda maJazł 

mDlej wtr:eeJ lpOkojny k4t l opiekę 

w loody61ddm apitalu; *:J'l • lat -
udu.lł co ·dl!!łar wa--j ~Jow:f'-

Autor .r-łe uznał, łe jakakolwiek 
IXbbol od~ wyglltdu Merrlcka 
byłaby .,_DZOWD:J'ID l abominaC)'j
D:J'ID odwnlcanłem uwact od w1Ud
W7dl ilńeaejl atukt; zccldDie • Je
co ~ AdMD P'I!RDC)', ereM
C)' ~-8łolda w waraawie, za

- jeCo kaJectwo w .,-,.. llto
.unkowo (jak na ocr- opłanyw:b 

wytej pM • "CŚIĆ) nJewteDd. a znielt
Rłalcenia IDOWJ' - na tyle, na Ue 
trzeba, by p6tnlej ~ aopmo-

, we polepmanie Idę jeCo dykcji, pi'Z:J' 
na~aniu. bllillz7Cb k011takt6w • 
ludtmi. 

Główny problem sztuki to -
jak sądzę - rozpaczliwe dążenie 
do zachowania własnej godności, 
wbrew wszelkim, zabijającym ją, 
e:z.ynnikom. Człowiek upokarzany, 
2nieważany, WYCZUCQny za spra
wą eboroby poza nawias normal
nego życia, walczy ze wszystkich 
sił o to, by jednak zachowa~ swo
je człowieczeństwo, odnaleU miej
sce wśród ludzi i odnale:U siebie 
pod grubą powłoką swych stra
sznych przypadłoścl A ludzie po
mapją mu w tym żmudnym 
dziele - każdy na swój sposób. 
l kaixly, starając się ukształtować 
go trocbę na własne podobień
stwo, z zadziwieniem odnajduje 
w nim jednoCześnie jakby swoje 
odbicie, swoją corszą(!) kopię_ 

Jest więc Człowiek-slo* także re
jestrem ludzkich pollłaW;, reje. 

· strem koncepcji życia i -r kon
c:epc;i uszczęśJiwialmr' .inn). ... Ja
ką każdy z nas nosi na ~. 
jest wresZICie przekrojem angkl
skiego 5P01eczeństwa epoki ~ ... 
toriańskiej - od nieroznmp ... 
~ poprzez "kadrę nauk.
wą"' i ,,artystyczną", ał po ary
stokrację i nawet - dom królew
ski- Sporo jak na jednał sztukę. 
A dodajmy do tego jeszae trzy 
wielkie, świetnie pomyłlane JO
le, jakie oferu~ zdolnym .akto
rom. Czego trzeba więcej! 
~taki we Współczes0111J -

interesująco, czysto, kameralale 
zrealizowany pr2leZ MareN Ko
cbańczyka (~ i sc:eaopa
fia) i ze znak'O"Ńtą m.~ Zn
munta Koniecznego, ma wybca• 
obsadę: Adam Ferency - ostro 
wybijający się aktor młocle&o po
kolenia - jako Merrid5:9 Krą- · 
sztof Kolberger - jako je&o opte.. 
ktal i lekarz, dr Treves. llaja JCo.. 
morowska - jako aktodul. Madile 
KendaL ~ satysfakcji 
dostan:zyła właśnie jej 'I'Oia" bo 

.. też rzadko - zbyt izadkof' ..
oglądamy Maję Komcn:ow• w 
kreacjach odpowiada~ ...._ 
kiej randze i wielkim 1boiliw8-
ściom jej talentu. ~tl - ~ 
w tałtich, jak właśDie pani Ke&. 
dal. -

A jeśli jui mowa o sat~ 
to z:nacznie mniej dostai'c:z!~ łll!\ 
pierwsze - pod nowtl d)'Rkejla -
premiery w Teatrze Naaodow)fiO 
i Teatrze Małym. Narodowy wy
startował do nowep _.da pozor
nie bardzo ambitnie,. da.Me pn
premierę (!) dramatU, eq ra
czej - jak określił to am a• 
tor - trłOIIOlOgii N'orwi4a .ZWO. 
LON. Co prawda w .tałałel 
chwili okazało ~ ~ dł.7łl7 
teatr . % Kalisza bodaj o pazę dlli 
wyprzedził szumnie ~ 
premierę warsza~ sobie ost.
tecznie- przypisuM-c za.~ _. 
krycia" utworu. nie jest to je4-
nak istotne. ~daje mi sit ..... 
wiem, że po prosłu- nie byiD o 
co . walczyt. 2e rację mielt pnede 
wszystkim ci, ~ przez Ul lał 
nie kwapili · s~ z ~ 
Zwotonego, ezy może racmej Z... 
1ona, pozostawiają.c co bistD.ry
kom lits-atury i ~ k~ 
chcieli z nim obcowal • zadam 
e:z.terech ścian domowep 41Jli
ska. Widz, który pełen dobrej 

woli przydaodzi do teatru -
jui zresztą raczej nie pn,Jeho-
dzi - w parę dni po premiene, . 

' widownia zajęta była w jelllr»f 
czwanej, moie Jednej Pillleł 
wet, a i to ~ęki dzieW<XJ:ółoiillt 
z intern;Wa, pnypro.......,. 
przez sympatycz:IUł zakolanicU.. 
otóż ten rzadki widz m6glby ..._ 
fałszywego wstydu pow~ ._ 
co napisał w roku 1851 o z .... 
IDaie Lui;Pln Si.emietati w 




