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W różnych tonacjach 
J 

EDNĄ z najwybltn!ejayeb lnacenlu
cji ostatn.ego okresu bYlo mewątpll
w.e wystawienie dtrama-tu Aug\IISta 
Strlndberga !)t.: "Ojciec". Mote, IUI 

wstępie, .parę słów o autor:rJe, który nie 
jest zbyt znany naszej wsP(Jiczesnej pu
b1icznoścl. Str.nd/Derg urodz.ł it: w roku 
1&49, szczyt jego twóre20ki pt'ZY'Padl na 
barwny, beztrO&k.l okres (in de siecle'u; 
okres bez wojen, okres szybkiego boga
blni.a ~;-:, skandali obyczajowych.. zawi
~.Ych Intryg polltYJ!Z!!ycb, afer gospodlllr
t:zych w wlel.k.m sty-Juii okres kankanai 
11 }ed1'1ocześn!e ptlłder , pur;vtattlZłlJ u 
1\e<fzy. · Strihdber~C .xokował współc-zes
nych n:e tylko twórczością, lec-z równiet 
swoim łyc.em osobl~ym, które dla Jego 
~byczajnych rodaków nwedz.ltlch było 
Jednym wlełk:m sk-ałlC.alem, ~isal l!ra
!n.aty l pow~. Wśr64 tych p1erW6zyeh 
łllawę u~runoowaly .,Sonata widm", 
,,Panna JuJ:a" l "Eryok XIV'', Dramat 
,Ojd~" uchodzi za szczytowe oslaJIU!e

tie pisarza. Wśr6d powieści najwll;kSZII 
PO<%ytnotić Zdobyło ,.Infecno". 

StrlndbeTg Jest pisanem trudnym. zro
zu-mlenie jego twórczości wymaga po
watnego wysiłku in.tetektuaJnego. Jedno
czeen.e Jednak zmwąa widza do reflek
~jl, do wycląganiJ wniosków, do ura
bran!.ł pewnej postawy tyclowej. Twór
czojć Strindberga nie należy równlet do 
twórczo8ci pogodnej. Jego utwory prze
pojone &ą melancholią. pesymizmem, pe
netrowan.em skrYtych za.kam.wrków du
szy luaz.klej. Jest równlet w utworaeh 
Strindberga j~ - pow .ecnlalbym -
chorobliwa n..ewlana. w szlachetność l 
uczciwość (W n.ajw.l!rszym tego słowa 
znaczeniu) człowieka. Zwyeięza z reguły 
zło - dObroo l .sz1achetność pi"Zej{ry
waJII• 

"Ojciec" Jest utwocem bardzo repre
zen.tllllywnym dla Strindberga. Tresci11 
dcamatu jest waloka kobiety l mętczy-wy 
- :iiQny i Iru~ta - o d%:eeko. Kobieta 
choe trzymet dziecko pny sob.e. 
czyzn chce zapewnić temu d · 
uk~:, sz!oo§ć - nazwiJ 

apektywa ". Nie d 

bollct:nji:h zgOła zdolności lntryeancldch 
swojej tony. WaLka kończy sle j~o cał
kowitą kleskfl, łącznie z fizycznym um
cest>wienlem. 

Dobrze się fłało, ~ telew~ja udostęp
lilia na~iększemu polSoldemu audyto
rium tea·tralnemu twól'CZOŚĆ wiatkiego 
szwedzkiego dTamaturl(a. Być mot~:. Ił 
dz.s..aj patrzymy inaczej na te lronfll..'ay, 
które były treicia s.ztuk Strlndberl(a. Dzi
siaj te.l!(o rodzaj-u "wałka o dziecko", a 
przynajmniej walka.. prowtwuxma pny po. 
mocy taJt.lch metod l z tak:m finał-=, 
jakle przedstawił Strtndberg, byłaby 
czymś mało prawdo-podobnym. N;e u
mn:ejsza to jedrul.k walarów sztuki. S!e
dz!liśmy z na.plęclem razwól a·kcjl. 

Do sukcesu sztuki walnie przyczyniła 
sie obsada a.ktorska, w pierwszym nt:-
d'Zie Zofia Mro:wwska w roll tony. Tą 
było na.prawde znakomlc!e zagrll!le l Mro
llO'Wska un:knęla licznych raf. czyhają
cych na odtwórczyn~ę tej wl.aśrlle roll. 
Była diabol!czn.a nie w jaklej4 afek.tacjJ.. 
lecz w zl.mnym, bez.lltosnym wyrachowa• 
nlu. O&acza.la swe11o nleszczesneJ(o męta 
w sposób kunsztowny, a jednocześnie 
skutecmy. Ta.ka lnterpretacla byla naj• 
bardziej" przekcmywająca. Ka<tda przesa
da, każde przerysowan:e · teJ roli dopro
wadzić by muslało do osła·blestl.l llily ale• 
tonsk:ego wynzu. 

W roll ·Rotmistrza ujrzelillmy Andrzeja 
t.aplckiego. Chwilami był porywajacy,c 
chwiltarni n'ep.rzekolnywaJIICY· W katdym 
razie zabrakło w tej ro-li kon.sekwenejl. 
t.apicki zagrał, oczywiście, dobrze. Ina
ozel nie potrafi. Ala była to «;ra tylko 
poprawna. 

w pcn;ostabcb rolach uwagę zwneaU 
Re~tryk Blłk i Jerzy Kallszewski. Rety
ser:a - Marii Wiercifisklej - bardzv do
bfa, SC:enO«H>fia Otto Axera znakorn.ta . 
Ja·kie to •I>Ct!ę8ale. lt w tym \l>las:-~ie 
wypadku nie powterzoato scenografii ja
kiemuł ek&perymentatorowl, który - za
miHt mieszczańskiego wnętrza z końca 
XIX w.eku - zademonstrowałby n;~m ja
kieł kotary w abstrakcyjne wzory, lub 
eo6 w tym rodzaju •.• 

D RUGĄ l)rentler11 godn11 uwagi (cha-: 
ct.t reprezenwjącą :r;upełnle od• 
mienny ~nre) był wypróbowany, 
n:.ez&wodny .,Zolnierz króloweJ Ma

dagaskaru". ,,ZoiLillerza" wldzleUśmy kil
kakrotnie (W Innej WAeLako obsadz:e l 
retyserli) w telewizji, wld21elilmy na 
deskach teatrelrlych, w~lelllmy w lrl
n.le. Ta tarsa zdobyła sob:e o~omną pu
ptrLarrność. Na.p:&al lll przed 88 Laty sta
nisław Dobrzań&ki, człowiek znający zna
komide tea.tr, aut« <ttojć licznych fars 
l komedU. Przed 31 laty do "tółl'llerza" 
zabrał się Jullan Tl.rwlm. Nie tylko ,,o
trz,epał z kurzu" t-: - tr11cącą Już mysz
kil -, farsę, lecz rozwtn111 oewne "'atki, 
dop:SSI k!Uą. acen. opracował dlaloRi 1 
dodał piosenki. "Zolnlerz" świetnie wy
nedł na tej kuTacli odmlad:zalacej. Po
wstała właściwie nowa fa.rsa. ktOra po 
dziś d.z'eń cleuy sle nlesła«mącym powo
dzleniem, choclet rótne ty-py z .,Zołn i e
rza" zniknely jui bezpowrotnie z nas:rJe
go tycia. Miarą J)(llpularnoicl "Zoln!e
na" móte być choćby fll.kt, it rozpae1:ll
wy Okrzyk boha-tera farsy: .,Ma.zurk.ie
wtd, bój sl.• ,ll<>~ta t" przelłZedł do eo
óa:ecbY1:h pow~ek. A powtaTzający 

to powiedzonko nie zawsze w!~Zfl, J(dzl• 
aię narodziło. 

.,Zolnierz królDwaJ Mac~Agaslllarru" ma 
wspaniałe tradycje axtors!Ue. Grała w 
"żołnierzu" Mira Zl~, grał nie
zrównany Ludwl.k Sempol.(lald, grała ca
la plejada polsk.!ch a.ktorów l a.ktorek. 
Osta·tn:a lnseeniz.acja nie PQIZOStala w ty., 
le. ~czyliśmy doskonałych wykonaw
c6w, a wśród n ich przedoe wszyst.kim Gu
stawa Lll'tklewleza w roił ra-domski•lfO 
adwak.ata oraz Barbarę Krafftównę jako 
Ka-mll:lę. W 11wn.e była to doskonala, 
bezpretensjonallla zabawa w śwletń,Ym 
wykonaniu. 

Za doorą rozrywkę uznać motna rów
n.ie:t ~ta~nlą "Kobrę". Zobaczyliśmy wl-. 
óowi&.ro A. l W. ROll* pt.: "Annabella", 
Autorzy pokaza.JI w tym widowisku rze
tel- rzemio&ło. Potraflll nadólć - watlul
k ·e.t IXYZOrnle - fabUle wszystkie cechy 
dobrego widowiska •ensac:yjoego. 

N A zakończenie chciałbym omówić 
jeszCZE . jedne POzycje, która zatlu· 
g!wala na uwagę. Chodzi mi o sztukę 
Ernsta Tollera pt.: .,Wyzwołente Wo

tana". Autor jest nlewątpUwi.e postacią 
lnteresujiiCII i tragxzną. Był on przed
•tawlQielem teco kl~unku artystycznego 
lotbry znaJazi w Niemczech najwyb.t~ 
nlejsrego kontynua·tora w osob e Bcrt~l
da Brechta. W sensie artystycznym da-

• leko jednak TOllerowl do Brechta. w 
jego sztukach razi współczesnego wt
dza ,eg~altacja l patos, ratą sformu
łowania tywcem przypominające grom
kle slogany. Njemnlej jednak .,W:y
zwol~" IJ!a pewien walor, ktO. 

ry z nawlązkll wyrównuJe bra-ki torrna!
ne. Treścią sztuki są przygody pewnesił 
skromnego fryzJera, który postam•wl41 
zostać wod?:em. Jel(o credo polityczne 
.test nader proste: POI(a·rda d!l.a kultury, 
kult siły l telamej dysc)'pl!ny. Wotan 
zamierF! emip-ować do Amer:y~i pol~ 
n lqwel l tam stwonyć nowe ~ze~'#< 
atwo, oparte na prymityWUyeh . dogm...
tach mep·~ańak:ego fryzjera. Nie j~ · 
to J)(}trzebne. znaJduJe boWiem J.lc:me za
ltler>Y f~UUłycznych .zwolenników na mte}
.cu, w Niemczech. w ten 9pOSÓb skrom
ny tryr;j« przeradu llię w fUhrera... . 

l na tym właśnie polega maczen:ff 
aztuld. Na.plsal je bowiem Tilller w roku 
1923, a w;~ w o.kre.ie, k ' edy przys:d~ 
tym razem au.tentycZily fGhrer, był 
szcze krzy;kllwym. prowinc.!onalnym .d 
m&~~:ociem, bardzleJ śmiesznym n iiC 11r 
nym, wywrzaskującym swóJ pr()f!ram ~ 
lityczny w monach.jskich ~lwiartllli~~~ 
TOI!er 11e zdumiewajacą. polltycma lP"' 

tuis:ja przepawledział przyszl~ Niemleil, 
Jego w izja sprawdziła sic - nJeaet:r 
z straszliwą naw:azką. 

TO!ler był nie tylko populamym " 
l&tach d.,.,ud'ziestych plsanem, lecz rów
ni« wybltłnYm d%iałaczem po.titycznyDli 
wiezionym w okre&le revub!lld weima.t~ 
sk:~. W roku ł9!13 emi,!{t'O'Wal. W Nil 
lat pótnlej popełnił samobójstlwO. Ił 
Inscenlzację "Wyzwolen t. W~ 

prr.yl(ot<l'Wał katowicki ~tr 'r'V. ~$11. tli* 
ka zo&tala bardzo sprawnie POPn>W 
na ~ysecsko (przez J. Wyszomirsklel( • 
Rola Wotana znalazła do'brego odtwórdf 
w osobie s. Brudnego. 
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