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miłości do Eurydyki nieJednokrotnie pobudzał tw6r
czośt pisarzy, plastyk6w, muzyk6w. Jean Anouilh w ta·
mym środku okupacy.Jnej no·
cy napisał sztukę, w kt6rej
przeni6sł akcję a legendarneJ
Grecji w czasy sobie wap61czuoe. Sztukę, kt6rej bohaterowie stracili wprawdzie wiele
ze twych mitycznych atrybut6w, ale stali się za to bliżsi
l chyba &łębsi .••
Orfeusz Jest u Anoullha mło
dym skrzypkiem, przemierza·
Jącym wraz z ojcem, marnym
harfistll, Francję ..._ Eurydyka
kt6ra użyczyła IWel'o Imienia
aztuce, jest aktoreczki\_ objazdowej trupy teatralneJ. Wielkie uczucie tych dwojra rodzi
się narle, wbrew rozs11dkowi,
wbrew wcześniejszym powią
zaniom i obowiązkom. Jak w
miele przecina je śmier~. Nie
ona jednak jest najatraszniejsza: rorszy jest clętar prze·
szloścr l nleufąości.
Reżyser
Maria Wierciilska
wybornie
wydobyła
poezJę
dzieła Anouilha, atworzyla su•
gestywną
atmosferę, kilkoma
pocią&nięclami nakreśliła sylwetki młodych, zagubionych
ku
P

e

Dla rea
lizacJI awe&o umyalu tnteeniz~torskie&o

rozporządzała

plerwazym camitnram aktor·
tkim: ur6wno Hanna Stan·
k6wna (rola tytułowa). Władysław
Kowalski (Orfeusz) jak
H. Kossobudzka, J. Pieracki
CzY Edmund Fettln& (wyałannik łmierci) stworzyli wyrazi-

Le11ka HerdeiJtna, nalety za·
pisat na konto retyserki Lidii
Zamkow,, kt6reJ manierę lnsce
nlzatorskll nietrudno było roz·
pozna~.

Miellimy takte oka..JP. oghl·
da~ dwuseryjny film produkcJi NRD pt. "SAMOTNA WAL
KA", o kt6rym ani nic tpe·
cjalnie złeiJO ani dubreiJO po•
wiedzie~ nie mo:tna• .Jak ło sl~
czę1to Edarza tzw. pozytywna
trełt llle IS!a nleneły w parze
z walorami dramatur1icznyml,
a l rysunek post,ci tudzlet IY·
tuacji poao,tawlal wiele d()
łyc•enla.

ste, znakomicie wywatone po·
stacle. Słowem - kolejny tuk
ce1 Teatru TV.
Od zachwyt6w teatralnych
przejdim y do teatralnych za·
ttrzeżeń, •powodowanych pol•
1k11 tztuką wsp6łczesną St.
Stanucha "W LESIE". Dziwne
to było przedstawienie. Skle·
Jone -z dw6cb abaołutnie nie·
przystających części, nad miarę udziwnione i zdemonizowane, budziło w swej pierwszej
(tej zbędnej!) części rozbawienie, w druriej niejakie znudze.
nie ,.znacz~cyn1" i srodze eele
browanym dialoriem. Myłlę,
te winę za to, jak l sa złą IJrę

Do niezmiennie clekawy~h
audycji należy ma1aayn "BU_.
REKA", kt6re,:o autorzy potra
fili stale wynuka~ coś interesuj~ce&o a pOnadto umieją
m6wl~ w 1po16b prolty i Jr.o;·
ny o najbar.,zieJ nawet akom·
pllkowaDych problemach. Tym
r.aaem "Eureka" przyniosła
rozmowę • &eosrafem doc. lła•
tajskim na temat pr6b ujed·
nollcenla nazewnictwa &eorra·
flczneiJo na świecie. Pomlmo
ar1ument6w naukowca osobi§·
cie nie wierzę by te szlachet·
ne WklldJnad usiłowania dopro·
wadziły do Jakichś sodnych
uwa&i rezultat6w. Już bowiem
sprawa transkrypcji
będzie
pierwsz~ opoka na kt6rej roz·
bijll się wnelkie usiłowania.
No, ale spr6bowa~ pr:'ł';,r~
można...
~
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