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Eurydyka

na cze-

1

OrfeUsz byU
wręcz .niesympatyczni, a naleia·

ło oczekiwać, ie będ-., byl: rnoie, Itrudni do zaakceptowania 8%CZeg61nie na wstępie - ale z

bieeiem akc)f
iywlszą

wywołujący

rea-kcję

coraz

pozytywną.

Są

oni u Anoullha diwlgnięci w finale do wymiaru bobaterów
antyezn:yc:h. Opoi6w na.jmniej,
jeśli chodzi o absadę i mterpretację, budził Edmund Fetting,
który nawet małej roił umiał nadać piętno artyzmu l co więcej
był w niej bez wątplenta najblfiszy poetyckiej aurze aztukL
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l Orfeaaa

Takie dzieM:zyny mo:łJna spotkal: na dworcach całego śwdata
sp:ragn:lon.e prawdziwej, wielkiej
rniłośd C%ekające na uią z upar~ nadzieją, ie jednak, ie wreszcie... Takie dziewczyny-Eurydyki aatt z pioser*i!) :zznacmie
częłclej
.spotykają na
dwon:u
zwykłego podrywacza, mi Orfeusza. I IW'tedy wzniosłość zamienia się w pospolitość, a uczucia rozmienia się na dorywcze
doznania erotyczne. Tak daleko
we współczesoość me zabrnęli
jednak "bobaltieln:Jiw!ie AlnouUha.
Drogę do wulga~)i uczucia
~

!niebezpieczeństw

po-
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S.owabkl) na dworea

w.szedniości

zagrodz.iły
lm
siln!lejsze nli się na
wstępie zdawało, z jednym z
najbudziej ~kich mitbw
antyku. Mitu o uczuciu sUniejzwiązld,

~

mi

nierć.

Spotklati się więc .na ctwon:u.
Eurydyka .t <;>rfeuaz wymalil stobie m~. Odcięli się tym samym od codzlenno6cł, wysbartowaH do gwiazd. Ona, tzw.
cbiewczyna z przeszłością, podrzędna aktoreczka, a on grajek kaW!i.arni:any. Co dalej? Lą
dujlł w
podrzędnym hoteliku.
Jeszcze roją sZ~CZ.ę6cle. Ale jui
osa~ ich wulpma rzeczywi-
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Edmund Fehias, Mleeayaław MlleeJd, Władysław &owahkl

Na ich los 1"7l\ltują uwarunilmwania · iyolowe. Eurydyka
próbuje ucieczki - jest to niezamierzona uc.ieczXa w śmierć
~ samochodowa). Orfeusz - zgodnie ż miltern - po-

stość.

dążą

za

Jrilł.

.

Na tej kanwie rozgrywa się
egzystencjallstycmy dramat miłości i rozpaczy. Wprawdzie ta
poetyoka )ut z lekka myszką trą
ci, a .więc tym samym całe
pnedslęwzięcle staje Mę !'a'CZej
ryzykowne." Ryzyko, niewątpli
'W'le, warto podejmowal:, lecz
tn.eba 'lilię też lkzyć z ewentualnoAclą
niepow'Odzenia, czemu

mogłaby
ewentuaLnie zapobiec
clekawa koncepcja inseermacyjna i :~tałe ~ąz.anła telewizyjne. Te ostatnie wyruiły Silę,
niestety, szokującą w.ldza
oą planów (np. dworzec hotel)
oraz zaskakującymi kadrami c:::zy
szwenkami. Natomiast Inscenizacja była zbyt niejednolita .tyllstycm:ie" (np. teatralnie umowne dekoracje kaw\arenki dworcowej mające podkreślić dz.J.woość sytuacji.;
.znakomity, ale
banłzo ~1c:zzny, a nie telewizyjny. dlalog matki Eurydyki z
amantem), rozbita na elementy
pochodzące
z rótnych pUafil

Na zakOńczenie trudiDo powdltrzymal: lilię pned porównaniem tego spektaklu z wenją
sceniczną, któ.ra wyramie zacl.ą
iyła na jego m.sceni2aejL Tym
gonej dla wen)i telewizyjnej,
nłe

mogącej

usatysfakcjonowa.~

w.idzów, zasiadających
przed wlanym ekranem.
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