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Stary 1 piękny mit o milołaJ 
Eurydyki l Orfeusza fasc~'l!uje 
wyobraźnię twórców - powraca 
do nas przez lata ". coraz mneJ 
Wł'r ji, udowadnia silę miło~ci, 
której nie zdołała pokonat n.,. 
wet śmierć. 

Sztuka Jean Anoullh'a Jln!eno• 
si bohaterów mi tu w c1.a• v w~oół 
czesne, w otoczenie zwykle, ba· 
nalne, w kttlry n1 nic n1e proro
kuje wznios łości. A jerłnak tu 
właśnie, w przydworcowym bu• 
recie potykają się Orfeusz 
biedny wędrowny skrzypek i 
Eurydyka - aktoreczka podrzęd· 
nego teatru . Tu rodzi się to bez• 
graniczne uco:ucie. Choć znamy 
finał tej miłości l losy bohate
rów, sztuka potrafi chwilami 
wzruszać, sporo jest w niej poe• 
tyckiej aury, sporo prostoty, któ• 
ra zw y kle wywołuje ludzką życz• 
liwość. 

Przedstawlenie telewizyjne kul 
turalnie 1 o 7C"l:ędnie wyreżysero
wane przez Marię WIERCINSKĄ 
miało wiele scen ładnych, pre>:en 
tując prawdę o zwykłym życiu l 
niezwykłym uczuciu. Miało teł 
paru dobry ch wy konawców. W 
roli Eury rlyki wyst'loila Hanna 
STANKOWNA, w roll Orfeusza 
-Władysł aw KOWALSKI . llen• 
ry ka - postać symbolizującli wy 
rok losu zllgrał Edmund FET· 
TING. Ta trójka aktorów potrak· 
•towala swoje role bez cienia 
zbędnej afektarji. Orfeusz l Eury• 
dyka w tym spektaklu mleU nle• 
zbt:dny tu urok mlortości. pewne 
onieśmielenie, nie skatone nawet 
sporą dozą doświadczeń życio· 
wycb. (k) 
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NAPA 
llla6ł IDEW (JUDo Kl6ftlclt l'll8l6wł ,._. ....._ 
wodll,........_p~~ .. necl 
małF eiEn& W Otlłałal ~ Bolełlaw 111o 
......_ pftelbeawa - m.. .... ,._* Jlł. .Na• 
Jlllllll'\ o lhllile -. d71Wt11ml' tilł ~ wlelet 
te lwiebal', te Jlrawd&IWF, te ~ ......... G~ 
ftiK .. rwaw.rw I'Um6w Dvk111M~Ja w lltl'a. 
...... .,.llltJe lllf ałt, *• po-. wałenlld, kt6n J1lł 
Pl'lll' -.w1a111w teao flfma _...,. 'WYdobi'te, war 
ło swr'6c16 awacę IIII ło, łe fil.. daJt 11UD JlłiWJIIl 
Ol'leataeJt e Amel'f'ct, BeaJiaaton,. JIÓDnA JaJa. 
lteako, w ~ prodall:aoje alę napalm, pokunaJ, 
demOfaatneJ• la4110łel przeciw procląkelt tej •b'&· 
-.ej koal, a IIIU'l'II~Ję fUmoWił • WTdanen.iac;ll 
~taJ' -owaml a lacllmi e rMueJ wlenta· 
eJL l w 'ł)'la mieJsca J•t &o, co ~ IIII,JbardaleJ 
.ulro.,.lo - .__ wlękni116 rum6wc6w łl'ak 
t11le tlem-tneJt Jako wtdowbn, • ll:t6n ••• 
llf'ło popatne6, a mołe D&Wł!ł •bawl6 się k'oałem 
WT~e,.cla demonatraDł6w, ro eo my ...._ 
lJjiDf' cretci, pollł)'CZD!ł de~onałracJI, ło SUpeł• 

ale lcla nie lateresaJe. Z &,p chyba wYDika, te 
przec:lę&~ IPDerylylnlaa ale wleJe Interesuje po
Utyk&; J•t widowisko WTboreae - klaucae, Jest 
wldowłako przeciw aapaJmowł - klasane. My J•· 
·~ laG!. Nłlml kalłde ,rydarnale polltycsae 
wielkieJ miary '*'tn,sa, powoduje wnellle, •wal· 
łoWJIIl apro~Ja&t lltb nie liliilej ...... ltOWDY IPI'H• 
ehr, ~łep prawie nlpy Dle opasacumy dsłen• 
Iilka w :rv, A poDJewał dsle-lk jat" dawao prze. 
1111681 ,tł do Wle&aama, motem,. 1111 lldJ~Iach obaer 
wo-e l~ Jla1łl ••• Podłepae aapalmem obsury 
dłaGail Nit d8lwbllp •.lt ueuu., te Jelll w rv &ak 
wl-- W~m., ••rA ałoaaaek do wojny w Wie&· 
.._.. tit o~U. Uala ~aJn Iwiata l lacbi. 

Z ~CJI IIPftW w TV. warto Pl'Sl'POIDDie6 włdzo 
wl akoalrOatowat jeao poaJądy a wlaanymł o aztiJ 
et Jur'' ~Q,OUUhl, jaką O&lądaliśmy teJI'• 
w alek. W)'da'e mi alę, te było to 
pru ta 14lDle POJII'&Wne. Aktony ale robili aa t, 
nie Jl'&l Ile, ale Jallby bea nerwu, bellt ,:hqci do 
IP'Y, Ja'Jcby nte mreu wcale umiaru kr6owae po. 
atael.. stam,łdw Kuaaewaki m6włł pned apekłak· 
Iem o poezji tej aacułd, o JeJ apeejaJDym, nie DU· 
W&D)'Jił Wdlllęku. A my, patrząc na ekran. mieliś· 
my wrdenie1 te 1.o Dle czysta poezja do nas prze. 
mawia, a J.eJ atrapy, te to l~cja poezJI te to 
11ie .rclllce liramata aam łwłecl. Oglądało alę więc 
to pnedatawlenie, ale bez pnewłd&.ian)·ch wzraazef1. 
Przedlllawieaie retyserowata p. Wlercill.aka, a a ak 
&or6w oaJbanlaiel podo._ł mi ait Mllecld w roli 
ojca JJrR&ranelo harfiana. Ale 1 ta poaąe była 
wałęta 1JardateJ a Baa•lawakfqo nit a AnouilhA. 
Cali' llrt811&1ł QeJRakl pnypo•laał raczej atmosfe. 
rę nhlk $Anł&waldeco a jep dobromwym, troehę 
amęłD7JD -:rtieDlem. 
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