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,.Eurydyka". lleł)'aeria M. 
Wlerciilllka. Sceoocrefi& . o. 
Axer. Retyseria tv - l. Wlł
aiewaka. Premiera ł III Uli r. 
Wyczytałem gdzii."Ś, te Anoullh 

dzlełt lNie sztuki na ,.czarne" l 
"rótowe.t•, na "błyszczące" 1 
,.skrzypiące", podobnie jak G. B. 
Shaw dzielił swe komąile na 
,.przyjemne•• 1 ,.niepreyjemne". 
Nie wiem, do której kategorii 
zaliczyi Anouilh swą ,,EurydyJ 
kę", by~ mo te uwatał J• . za 
.,błyszczącą", ale jetell nie 
zmieściła się w :Ładnej z jego 
przegródek, naletałoby stworzy~ 
jeszcze Jedną, z etykietką "zręcz
ne". Bo chyba najbardziej trze
ba podziwia~ zręczność autora, 
który - jak w przysiowiow~ 
zupie z gwotch:ia - z przerół
nych ingrediencji przyrządzU po
trawę smaczną, ch~ niezbyt 
esencjOIUllną. Wzl~ piękny sta
ry mit o miłości, dodał szczyptę 
tajemniczości l grozy, trochę re
kwizytów WBpółc:r.esnej obyczajo-

• 

' wo6ci t zupa, a mołe raczej <!e
lier, cotowy. Spoty.wa się to z 
?.aclekawlenlero, ale wstajemy ocl 
stołu niezbyt nasyceni, z wyraź
nym poczuciem jakiegoś braku. 
POdzlwlallimy Iście prestidigita
torską zręcznoj~ autora, ale w 
gruncie rzeczy nie zaspokoiliśmy 
swego głodu prawdziwych prze
t~ dramatycznych. 

"Eurydyka" jest dramatem poe
tyckim o bardZo pesymistycznym 
wydtwlęku. Tezą Anoullha jest, 
te w naszych zlecnsidch warun
kach szczęście Jest rzec%4 złud
dQ4 1 nawet najwięll:riza milość 
nie jest w stanie przezwyclętyć 
naporu otaczajllCego ją brudu. 
Obrzydliwy Jest świat, który 
wspomnieniami przeszłości wcis
ka się w tycie dwojga młOdych 
l zatruwa ~ Ich marzenia o 
wielkiej l czystej miłości. Obrzyd
liwe są te mieszczańskie l płas
kie wspomnienia, które łączą 
matkę Eurydyki z jej amantem, 

. i które oboje uwałają za mlloś~. 
Obrzydłlwy 'jest ojclec Orfeusza, 

nledołętny, pozbawlony talentu 
grajek, .Jttóry takie nie rozumie 
świata prawdZiwych uczuć. Ob
reydliwy :fest wykorzystujący 
swe stanowisko chutliwy im,pre
sarlo. Od teco świata nie ~a 1 
się t ·u. na tej ziemi .uwdlftlć, l 
trzeba zdec:ydowa~ się na rozst.a.. 1 nie z olm, aby móc b~ bilpraw
dę szczęśliwym. 

Wystawienie "Eurydyki" jest 
zawsze przedsięwzięciem trud
nym. Nawet w teatrze, gdrle li
teracka aluzyjność tekstu :lest 
chyba lepiej odbierana przez 
widzów, tłU: to je.st mołllwe w 
przypadku wlelkfej widowni te
lewlzy:fnej, Ta mieszanka llkład
nlkóW', 11: jednej strony mltycz
ny~h, apelujących do naszej zna
Jomości !Pierwowzoru, rz; d-rugiej 
zaczerpniętych ze w~czesnej 
francuskiej sztuki obyczajowej, 
musi by~ bardZo precyzyjnie wy
watona, aby szwy spajające te 
dwie tak odmlenne sprawy nie 
były widoczne. Obawlam slę, te 
nawet w !~Prawnych rękach M. 
WlerciJ\aldej nie całkiem się to 
udało, ~e sztuce Anouilha za
brakło t~o ładunku poetycznoś
ci, który mógłby sprawi~, iż 
smutna historia mllośct dwojga 
dzlsiejszy~h Francuzów, rozgry
wająca się w banalnej scenerii 
bufetu dworcowego l podejrzane
ICO hoteliku, sięgałaby jednak WY
tyn antycznego mitu. Między 
reali!rłyczną sztuką o nieudanej, 
zatrutej przez świat miłości dwoj
ga marzycieli, a najpięknieJSZAł 
chyba legendą o miłości, zabrakło 
jaktegc.ś pomostu, mote nastroju 
tajemniczości 1 zagadkowości, któ
•·y Annullh mocniej wypunktowu
je w sztuce. ch~by pr7.ez takie 
nazy.ry, jak "Enfervllle", "Hotel 
Hermes" itd. 

J'deli przedstawlenie JIPI'awlło 
ml pewien zawód, winę mogę 
przyplsa~ tylko autorowi. Nie 
jestem dla nieco ta:.11: BUrowy, 
jak · nlekt6rey krytycy, Jdórey 
widzleli w .,Eurydyce" ,,Intelek
tualizm wtórnej próby" l ,,zręcz
nie podrobioną prawdę UCZlić" 
(Treu«utt) a w innym wypadku 
z.najdowall w twórcmśct tego auto
ra nawet .,kicz" malarski, oprawto
llY w bardzo ładne l gustowne ram.. 
Id" (Grodzlckl), ale o Ueł ciekaw
szy wydał ··ml alę np. jego .,Sko
wronek'' - sztuka o J'oannle 
d'Arc. 

J'ak ~le, w naszym war
szawskim Teatrze 'TV o wyko-

5 
nanlu aktor.aktm motna pisać 
tylko z uznaniem. B. Staall.6w
ID&, o szczupłej, wyrazlstej .twa
rzy, wleikich, :pełnych ekspresji 
oczach, 1 W. &owaliki, bardzlej 
naiwny, ufny, mniej przez tycie 
doświadczony, tworzyll bardzo 
prawdziwą i ·bardzo współczesną 
parę kochanków. Po obv. prota
gonistach ·wyrótnlć chyba trzeba 
przfde wszystkim E. Fettmca. 
Jego pan Henryk - uosobienie 
śmierci - znakomiele łączył po
wagę l zacadkowość z mądrością 
l clepł~t tyczllwością dla swoich 
,.podopiecznych". Wierzyło się, 
:te tam, >po drugiej stronie, cze
ka Ich rzeczywiste szczęście l 
ukojenie. Bardzo wyrazistą ~ 
ta~ wyranterowanej akorki-kabo
tynkl stworeyła B. K-budzka, 
jej part•nerem był l, Pieradd. 
M. MU~! doskonale odtworeył 
smutną postać ojca Orfeusza, a 
w. Bąk cyniemego impresaria. 
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