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Z YCIE nie skąpi 
pam odkry~. odnaj
dujemy zjawiska 
autentycznie nowe, 

em po prostu natrafia
my na świeże, fascynujlłc• 
treści w n.et"zach PQ • 
wszechnie znanych. Najsil . 
niej procesy takie daje sie 
zauważyć w · dziedzin!~ 
sztuki: spadają z piedesta
łów uznane gwiazdy, rodu 
się nowe, zapomniane ta· 
lenty oowracają triumfal· 
nie na artystycu.e forulJ' 
Przygoda taka spotkali 
również Augusta Strind
berga. Kiedyś, w czasacl> 
mu współczesnych, na 
przełomie XIX i XX wie
ku, był legendą życia lite
tackiego w Europie, pisa
rzem, o którego toczyły się 
użarte boje, Jt"go książki 
wywoływały skandale, 
pneciwstawiały się bowiem 
utartym ooiniom i DOida
dom, 

1 elewizyjny raptularz" 

Ojcowie i dzieci 
Najwięcej wrzawy. wy-

woływał obsesyjnie drę
.:zący pisarza problem 
walki płci, przyrodzonej 
rzekomo nienawiści mę!
czyzny i kobiety, problem 
wynikający z osobistych 
doświadc:z:.e~ Strindberga, z 
jego nieudanych mał
żeństw. Wyolbrzymiona w . 
dramatach obseaja, w 
krańcowy sposób przedsta
wiona w ,.Ojcu", była 
głównym oowodem sprze
ciwów l sporów, chociał 
pisarz tworzył takł.e dzieła 
o treściach Innych: poli
t.ycznych, histor · ' 7.n ych, fi 
l~zoficznycb. Po ~ier~ 

spuścizna autora ,,Panny 
Julii" przechodziła różne 
koleje, sztuki grywano 
rzadko, w pewnych okr.
sech wcale. 

I oto w latach sześć· 
dziesiątych tego wieku 
Strindoorg pneżywa praw
dziwy renesans. Coraz czę
ściej mówi się o złożoności 
twórczości Strindberga. 
przeaiąkniętej e:ementami 
ekspresjonizmu, nadrealiz
mu, naturalizmu, co wię
cej. odkrywa się w niej ce
chy właś<:iwe niektórym 
prądom sztuki ~ow zes-
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nej. WYBtawictna w War 
azawle .,Soa.ta widm" 
pęckiła w koz.l ~ niejad 
11110 awanpl'd.l·.vqo d 
~natQraa. 

W hlll711l hrietle uk 
Je •ł• nam r6"'1! łd ,, 
citc", najpopularniej 
utwar SIW8da. 'l'eatr 
..n.)~ lłWJaJiło po dr 
dołtonał dobrqa 'WY 
,S,.tuka oprócz zachowu 
eeJ Jenese aktual 
warstw7 fabularnej ad 
wia MI zaletaaU kQft.ltruk 
e)'jnymi, pębh' apojrMni 
~7Chololicznuo. skomplii 
kewal)ynt ey•lł!llliem po.ł 
1taei. NadJ.WJOzaj uda 
była realizacja tzt\łki. 
IJU)ru nleaturt jamych 
~eQ.cwwanyeh in.scenlza 
CJach panied'J.!ałt 
łeatru, "Ojoa" strindber 
ta ocl11dałem a prawdal 
.. tyalalt<:jlł. Pr~eQe wazy1t 
kim d"ł!ęki A'Q~rJejowl U 
plckiemu, który atworę-ł 
ttleupomnlaną kreację ja~ 
ko RotmlatB. t.~kl po· 
tra.tow~ł bobatera ckam•· 
tu nie tylko jake ofiare 
pr~emyłl.rlyeh iDłl'1J topy. 
llt jako ~owltka na
pawdę ale pn.fi\OSilwane-
18 do małże 'A1twa, dcl 
JłQdPeao wagółłl' et.. ' nai· 
blits&Ymi. Tul• pr~sunie
rle akcentów bYło na pt>W
no caym6 nowym w dzie
jach kolejn1ob UlKiiiUitł&CH 
•~łuki. · Równie świttn• 
per\JaeriJ• J,apleki•o Qka
zala sl~t Zofia Mrowwska. 
l\łłYMria Marił Wierelfl• 
sklej trzymała ipektakl w 
ryaoracn kame;alnego Ql'a
llla\u psychoJoJica.ne10. 

Z pqnmów widowlallo-
'W)'ch naleq odnetowa~ 
czwartkową ,.Kobrq" 
u\vtór ROlla ,.ĄnQabeUa". 
ba 8kempllkowvaj ... ad
~~. ~zlłła'IIC7 r~' na 
tnwc:l• nłł ~a llłllJił. 
Pruds\awien'- miaro dobrll 

·~ (Ewa Kraanod~tb· 
ak-. "VJn<la Łu=z;ycka, Hanna Zembcz;una, Aucu•t 
Kowalcz;yk) f pomys.łową 
retyserlę. Nlepokollf mnie · 
tylko młodociąpi ąJttorzy 
WJ~ePUj,cy w \7Ja ltrJa~l
nale. Gatunek t.o nieodpo
wiedni <Sla dziect ani do 
ocllłd•nla, an\ do czynneeo 

· UCZ48tnic:z.omW.. '9'1~ pc> co 
.,.!\nn•~l~" analuła lit ." 
repertuarze! 

iobotnlJ ąqdxcja rm· 
rywkPwłl a Katowic »>d 
tytułem "Czy to lrilł podo
ba'' na~trOljała JMtii11XIi•tyet.
'Qie. zaatoaow~ ltar'7' 
wYłaftY oomyll widowlska 
•tradow•«o o JM'&JIOtoWJ· 
Tl&nlu widowiska. Coł w 
tym rociuaju; artyłci ja"" 
poeiuiem do Katowic 1 w 
esasie podr6ły ubąwiają 
ale unprowi&OWillfem pr6-
bJ, donuuJ,c od ewu do 
czasil niew~łe refieuje 
ftll temat elętlr:ieJ doU arty
lt6w estradownh. Fabu· 
laryzowłlnle 'ypoweJ alda
danld, bo mltllł!ny do CIQ· 
nlln\la _. dep\tleft1 pę~
dynczych, clow~l!lle ck)~r~-



ftJC'h ft~rów, ftle W)'llzłO 
•udyejl M dobre. Mimo 
wytrawnyeh 1101l1tów (Irena 
Safttor, Alina Janowska) 
prorramu ftW rftcltna sali· 
~ć do lł"anyell. 

Znów odnow11i~1 m•· 
Jorność r. .,Sr.kliP14 Aie
dl':iel;f'. In~~JOwan1 t•· 
lieton Stefanii Gr~~
llklej dł\110 \lt"y~j• alę 
w 6w1etnej formie. Oby 
lak nlljdłuiej. Notuj~tmY 
cl&fle nowe pomyały, &PQ
bkamy nowYch bohaterów. 
W niedzltole a~lP.na l"CI<W
QQ cxlwie<h.1ła ~posia -
it'~.t. W'Zilf PQCPO~)' 4omo
wtj, lłtlslaj jui rzadlw 
spotykanej. Udany tekst 
i 010ba bey Kwiatkow
skiej wystarczyły, by po
wstała przeurocza rola roz. 
rywkowa. prawie gotowa 
kreacja do polaklej kOłJle
dU. 
Redłkcja tilO'Iowa za.~

z.nwwała kilka nowy<:łt 
trtuł6w po~lt1cłt l obe,ch. 
Zwraq~~ł uwa.gę telewizyJpy 
film "Ojdec" wedhtg sce
narh~a&l Ryazard11 Pietrua. 
Atieco i Jtr&e80 lioffmana, 
Pt&7C&Ynek do dylkuiiH o 
młodym pokoleniu l nie. 
.beJ~~iecseńltwaah tak zwa
nej ślepoj miłości rodli• 
c6w. ~robny obrau:)( oatro 
~łtakOwł!ł niektóre prQ .. 
blerny wychowawca:e l "' 
Qióle układ stoawnków oby .. 
c~Jowych W pewn,)'Qh kf'IT 
flldl ąpołeq,e(la\wa, Film 
~robiono zręc~ie, kilka ..Ol 
wYbijało aie wyra"nle po 
~ad &tereotyp !łktQrs~we 
lłlmoweio. a T~deuu. -;n 
~wsld w rQlJ • ~rz.ybraneio 
~ca rnoże ro6w1<; o d~t)'BI 
,uk~ie irt.;vaty~utym, · 
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