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an6w, po "Dwojru na hu·
Glbsona Anna Pe·
lony wyrdyserowala dwu·
obową utukę i zarrała w nieJ
ów 1 Jf'raym Radziwiłłowi•
elł'pt, Tym ra&em 11łuka napl·
1ana Je•ł prua Athola Furaru
l Jako produki łlteratut:y afryluuurskll'j (to maeey pochod•~t·
cPt 1 Rfopubłlkl PoludnloweJ
Afryki ałP napisanej prn1 bla·
łr·ro) jest ctoś6 dziwacznym wy•
darnnlf'm na aeenłe nanPro ły·
t~la
kulłuratnere. Choelat nie
tak bardzo ... Willi!. ftleclaW•
11ym laureatem Nobla 101tal
Australijczyk Patrick Wbite,
wl~ csemu nie posłueha6 . blaa·
ł•ro .)łlsana z RPA (pluę o rłl'•
Ile, bo to u nich sprawa nieste•
ty wailla).
Zanim Jednak powiemy o czym
jts~ . ta SlltUJta, opowledlmy e
.,rll'ds.tawiPnlu. Panl Anna Po•
lony ukasała slfl w nim ctwoJa·
ke - jako retyser l jako aktor•
ka. Powiedzmy wpierw o aktor•
tłwie. Dynamlam, arresywność,
f'klprtda, wsnloslość, piękno,
wdzh:k,
brutalnoić,
prawda,
waru!l.nnlt. Wnystko to zawar•
te 111•tało w rell Ruter sarra·
nd· JlfUI Annę Połony. Reiter
jl'st star~z~t alo5łr~t, kt6ra wraea
po · ltilkuna~tu lałaeh tło cłom u,
rłl!i~ mlfl~złta jf'J młodszy brat.
8ln5ł~a prowadziła się w tyciu
,.tlf'", to znarsy była prosłyłutks. Trru wraca do domu, teby
r~ ulllł'U, cei Ollnukać, toł
oc!z~·~~~6. Pezoraie •Ił to pitnl~t•
4ze, kt6re jflj ojclf'«"·k•ł•ka acho·
"''ał w .laklmś pudłP 111 •taryml
nfftaml. e" t" .. meu ale .l en·
śławcf'"

,

Z teatru

Dzltń dobru 1do widztoto
pnydać". W Idocle chce ou
odnaiPtć co lnnero, ale o tym
nlłej. W domu lastaje brata,
mlodero chłopca na aranicy s1a·

cze

leństwa. .Jero rł6wnym moty•
Wl'm Jest ~traeh prae·ct samotno•
acllł, ojciee•kaleka właśnie był
umarł, l niemniność wypt"łnienla
tycia csymkolwll'k. .Jero Istnie·
l<! sP.rowadu 1lę do czystero '
trwania między prsedmlotaml;
wratenla cll\lle te sami' powta·
naJI\ się 1 · jednostajnoścl~t hi p.
'aotyzu.fl\l'lł l doprowadzając'\ do
ilaleństwa
r6wnóczdnle. Re•
daeństwo apotyka 1lę po wielu
latacJl, ale · konfrontacja Jest
pełna wroroicł. .Jeny Badał•
wlłłowlca miał do sarranla rolfl
trudQleJnlł nit Anna Polony,
rctył nie było w nltJ tylu ulał•
wle6, tylu dobrych powiedzeń,
tylu poel!łraj~teych l awracaJI\·
eyrh vw&rfl widza spraw, eo w
roll Hester. llola Badslwlłłowl·
era była tnłna, rdył o Ile w
samtj ntun - tak jak Jłł Anna
Polo11y wyrdynrewała, te sna·
ery aresumiała - Jest metywa·
cJa dla :aachewania 1ię H•sttr,
e tyle w wlsjl rdyaerakld pani
Połany nie bardzo wlb~, ee łty·
łeby refoln:rm rruntem, po kt6·
rym m6rlby atoa6 Jeray lla·
clr.lwllłewlt~l. Nie twaczy to J•ll·
nak. łeb,. llallalwlłłewles aacrał

renej a Aua Polony lepieJ,
Znaesy to tylke tyło, te oboje
aarrałl co lnllero nit Jest 11apl•
Nane w ••tuce Furarda a to .,co
lnnero" było bardsld aroaumla•
łe w prr.ypadku 'roll kobiecej a
mniej zrozumiałe w praypadku
roll męskieJ.
Teras więc o rell Anny Po·
lony Jako retytera tero •pektll·
klu: Oleił wydajo mi st•, h
ntukfl Fu1arda nosumiałem de•
plero w konfrontacji 1 napll&•
nym tekKłem znanym nam 1
"Dialoru". W por6wnanlu 1 nim
przedstawlenie jelł subołone o
cały ssercr motyw6w. Furaret
robi łwldow~t karlerę jako dra·
maturr nil' dlatero, te pl•se do•
bn p1ycholerleenr dramaty 1
debryml rolami l dobrymi •Y·
tuacjami scenie~~nyml, ale robi
J~t. rctył Jrro 11tukl maJ~t saer·
1ze snaesrnlr. nlł p•yeholerioz·
no·erayltencjalna etiuda 1 Te·
atru Kameralnere. Znaczenia
tero Anna Polony jake rełyur
nie pr1ekuała, choeld Jelłł'm
prs•konsny, lr jako akterka
•twonyła'by w tym spektaklu
wl~lklł krraej4 (jtazeae wl•kl•~t
nit stwersena ebrenle) rłl:rby
1dr nły~Prewała 11mtj •1•111•.
filtuka Furarb ma snaesf'ł\le
takli' l
· .. J••teiele biali, jułeMłe le»ał.

jelłeicle lepsi od osaraycłl, J•·
steicie narodem wybranym, Je•
1łdcle cayki, ezarnl to brudni
podludsie. Sprawujecle nad nimi
włallzę l rn4blele Ich. Z praw
waszej republiki uczynlllielc
prawa obosu konoentracyJIIere,
ltt6rero Je•tdeie stratnlkami.
Keraystacle 1 ws1ysłkłch pny·
wlleJów 1tratnlk6w wlęsien
nyeh. Mołeeil' wyływać 1ię na
IWoich więźniach. Macie 1woJe
racje, aby uanawać 1leble •a·
mych za dobrych; macie awoj~t
rellri4, macie swojl\ Bi'bll•, jelte6ele nawet miłosierni - ale ...
Ne włdnie, ale1

Gdy przejawiacle wllallam,
11łę l to, co w was biolorlsnr,
rd.y je1teielr dynamiczni l o•
twarcl, fdy prsekraczacie nor·
my, rdy odnucaele merałno•ć,
rdy rewolucjonilujecie •woje
dusae, staJecle •lfl łylko pr"t7•
ł11tkaml 1'buntowanyml przeelw·
ke martwemu kocleklewi mo•
ralnełel kościelneJ. •
1)

2) Gdy jesteścle pokoml, rdy
jetteśel• kechaj,ey. rłlr Je•te·
łeie
mlleder•l, rtly Jeltełelt
pnepthtlf'ltl mllości~t l pehrlę·
etnl•m - ataJteie •l• tylk~t 'bta·
Włllnyml. łtueelewyml kaleka·
mi moralłlyml, wleklłetmi 114
e kulaell bel eeła po dredz

ezuu 1woJero łycła. Plerw11y
pnypadek te alłltra - IIrart
pnypadek te brat". Tak m6trl
Furard w swejej 11tuee.
A morał
moralności

bnml: - .,Nie ma
l niemoralnoiel, nłe
ma rraechu l aasłurl w wl••l•·
lllu. Więtnłowle l stratnicy to
ludale, kt6rych los pokarał po·
dobnym !esem. Stan praemeey
l stan niłlprawle4llwoiel ae
wuyatklero robi to samo - 1t01
imlecl rodnyeh porarlly. W atanie 11lewoll 11le ma plflkneJ ntukl, llll' ma pl,kneJ muaykl, ftle
ma m~tłrej filozofii, ale ma he·
rolamu, nie ma edwarl, nie m:'
nie. Wasystko to imleole. W no•
ey wszystkie koty 11\ curae, w
Wlflllt.nlu WIIYICY 11\ wlęłala•
mi - od dynktora de akazaiea
1 t!ell łmlercl, ll6łlllee · 11\ tylko
Jakoielowe"•
Tero j•dnak aa •cenie nie wl·
Wlda6 plęka.e, debrze role•
rrane akłor1ko l)tuaeje, elek·
towne l dosk.o nale "sroblone"
puea 'ar~ łwletnych akłer6w.
Nie wicia~ Jednak powedu teJ
aabaw:r w praemoe, eho6 widać
Jd opłakane skutki - l to na
łych, łd6ray pnemocy nie ale·
ra.lll. le111 JeJ •'• tylllo pnnl~t·
daj,.
dał.
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