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zachowania". Wachlarż może niezbyt
jest miastem hasię półtora kilometra stąd, ;;:. ślady
W samo połuotchłani, przed której wejściem naobfity, ale z wyraźną a11).biGją róż
- dnie, w centrum up~łu;- - pis głosi .przewrotnie~ naffziej'ę .•.. , ·"'
nor6dnosci 'i ....:::. zh6w fo ~'oa'nali~o':il na placyku- nowej- dziel-- ~ Na-· -placyku s-toi-e- p-rzeszkleny,c netilcy drze 'się dorióśnie -woczesny i nowy · jak całe ti:r osiedle,
megafon
melodią młodzieżowego
dom kultury. Kilkanaście sal, ka-- wo - nowoczesności. Oświęcim chce
przeboju, w · sąsiedniej księgarni wiarnia, sala teatralna na blisko 700 być nowoczesny, chce być nowy. Nie
słychać adapter, fruwają w powiemiejsc. W jasnym westibulu pro- ma dziś zresztą miasta czy miatrzu krzesełka karuzeli. Muzyka ugram wypełniający majoy;e Dni 0- steczka w Polsce, które nie miałoby
palnego dnia, martwa cisza powieświaty Książki i Prasy: odczyty
i takich ambicji. Tutaj, w cieniu przetrza rozbita na tysiące drobinek hapogadanki. Tematy: teatr i film, ar- szlości, mają one szczególną wymohlsu. Jak gdyby ta dzielnica chCia- chitektura i moskiewska ·narada wę. Ambicje i żywa prawda kultuła żyć jak najgłośniej, ~ achłystując
partii komunistycznej, wreszcie frary ...
si ~1wilą, jak gdyby życie nerwopująco brzmiący tytuł „Wszystko
o
Tę żywą prawdę zobaczymy - za
w ó zacierało ślady tego, co rozciąga miłości" w cyklu „Niedostatecznie z chwilę. W ramach Dni Oświaty tarnowski Teatr im. Solskiego pokazuje tu dziś dwie inscenizacje: „Nad
Niemnem" w adaptacji i reżyserii
dyrektora teatru Kazimierza Barnasia i wieczorem „Don Juana~ Mo!
liera w reżyserii Lidii Zamkow. Jutro jeszcze adaptacja „Ojca Goriot"
także w reżyserii dyrektora tarnowskiej sceny i powtórka „Nad Niemświęcim

łaśliwym.
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głównie dla młodzieży'"'S'zkolnej.
atr jako przewodnik po literaturze,
czy teatr jako bryk? Inicjacja w
kanońy żywej s~tuki teatru czy popularyzacja literatury?
Młoda widownia
nie .zastanawia
się nad takimi kwestiami. Tuż obok
domu kultury wesoło kręci się karuzela. Dziewczęta, jakby przed
chwilą z niej sfrunęły, wnoszą na
salę radość, która od czasu do czasu
wybucha w skupionej ciszy, z jaką
oglądają przedstawienie, fajerwerkami ~miechlł.. ~awią się prosto, naturalnie, ś w ·1 ez o. Sledzą losy bohaterów. Co o nich myślą? W przerwie zagaduję dwie uczennice II klasy liceum ogó'lnokształcącego: czytałyście „:N"ad Niemnem"?
Jeszcze
nie, ale nasza ·koleżanka, która czytała książkę, mówi; że aktorzy ''są źle
dobrani - w książce Janek Bohatyrowicz był blondynem, a ten jest
czarny. Czy po t ym przedstawieniu
będą czytały powie ść? Tak, będą chcą wied z ieć więcej, niż może im
dać z konieczności uszczuplona adaptacja utworu. O lekcji te1atru nie
może tu być jeszcze mowy~ ale jest
lekcja poszukiwania prawdy . artystycznej, pobuc;lzanie. pasji poznawczej. I jest propozycja, z którą przy_.
chodzi teatr: propozycja nawiązania
trwałego
kontaktu y;, z najlepszymi
tradycjami i warto ś ciami
naszej
kultury. Teatr, nie tylko ten przecież,

ma.że

wyłącznie

proponować„.

A sam "ótrzyma tu lekcję świeżości
odbioru.
świeżość
w kulturze, szczerosc
zachowań_„ Kiedy w przerwie mi

„

Molier: „Don Juan". J. Kapczyński (Sganarel), J. Polacze_k (Don :Juan),
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spekitakl em wied żam y małą grupKon z€nt z ion sl ą ger Auschwitz,
skupieni, zai , uchani w tę s traszną
mel odi ę
pr ' szło ści; uświadamiam
sobie nagle, · e nasza powaga, nasz
patos, nasz oburzenie na: „niestosowno ść" n
is ów wewnątrz bloków: „Nie
l' p apierosów - może s z
spowodow a poża r", jest stereotypem - w
lon ie .nie w ypada „„ na
cmenta rzu ' ie w ypada„ „ ze to jakiś
żał os n"y k o ' ks zac h owa ń nie wytrzymuje p 'by ze tkn i ęcia się z ' tą
okrutną p r
' dą d zie jów, które nie
były „stos o. ne '', a którym usiłuje
my sprosta ' :z n as zego miejsca, z nai:;zego dziś
stosow nie dramatyzując twarze,
siłujemy wkraść się w
skamienieli · historii. I przypomii:iają mi się ' ło wa malarza aresztowanego w „ zeirwonej kawiarni plastyków", kt ry zginął właśnie tu:
„To jeszcze · ie p.owód, ab ym nie wypił ostatniej wódki".
Wieczore ;i „Don Juan'" Moliera.
w reżyserii 1·' Zatnkow. Szlachetne,
proste prze tawienie. Bohater tytułowy (Jacel . Polaczek) nie pretendujący do g ębi , jak ie w tej postaci
dostrzegła 1 teratura, zwłaszcza na„
szych czasó 1 , mianując go symbo•
lem ·absurd ~Jp. ościf sw.iata: JV •jedna'k
Dun Juan ~s pólczesny ~ bez programu igrcUjący ze światem, żyje
chwilą, ciei°zy się własną urodą,
własnymi z~. obyczami i bluźnierczą
postawą. Ja ~ piękny motyl. Groźny
w swoj ej !"\'Is zc ząc ej bezmyślności,
w swoim n ą rc .v zmie. Powinien być
blisk i te j vvfa owni tzw. doros ł ej, nie
młodzi~ ż ow ..
4~ i3 a prze cież młodej. Tej
młodzieży, ~ttór a ż y je pociobnie, cieszą ją łatwEV szyb.kie r::ido ści -.... bigbeat, koloro we c1uszk11 ł a twe podboje. A Jednak„. Niedwuznaczne
ką

korrtę ntarze sypią się

w scenach ewybucha
w t ych komentarzach grubych, że
teatr waży - się pokazyw,ać to najintymniejsze. I wreszcie - szeroki,
dóbry śmiech po kwestiach Sganarę la, potwierdzający, ze kontakt na
linii sc ena - widownia istnieje nar o ty Ć'zri y ch,

prawdę.

Jak
r ość,

zaż e nowanie

1

opanowa'ć 'tę niedobrą

szcze-

nau c zyć innego zażenowa
ni a, utrzymując przy tym rzecz naj cenniejszEi - świeżość odbioru? S ą

jak

to p ytania, od których zależy sprawa szersza: właściwe upowszechnienie kultury. Są to pytania skła
niające · do
refleksji ' właśnie w
Dniach O światy Książki i Prasy. I
p y tania, z którymi musi się liczyć ·

te ~1·, szczególnie objazdowy, pracując . p rzecież głównie dla taki~j• 1v ",,

do nip jak oświęcimska, _ ochÓcieJ
ale '1i niesfornej. Teatr ~arnowski
wy dho dzi jej naprzeciw wł a śnie tak irtji przedsta w ieniami jak „Nad
Niem nem" czy „Don Juan".
le 1 poza t y rn może jednak trzeba
u czyć
savoir vivre'u, wpajać kode~~y, zachowań? Może w 4jedne] z
p ięk n y ch sal o św i ę cim s kiego domu
kul ~u ty w cyklu „Niedostatecznie z
zao i~o wania", moż ę właśnie w
odczycie „Wszystko o miłości" trzeba
by 'bdwiedzieć o miłości w sztuce i
sposobach jej przedstawiania, a · w
inn(fj pogadance ~ o kulturze odbiorl\u?
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Orzeszkowa: „Nad Niemnem". Aktorzy :
PióT_kowski, J. Polacze k,

Br zez tński,

• Zg1Ld - Bikart.

Z. Sluzar,

J.

