
AKTOR i \Vidz, dwa r azy w dzie
jach teatru powsitali w wyniku 
rozpadu hybrydy, którą stano-

--wlli ludzie tworzący, a zarazem 
' odbierający widowisko w początkach 

l 

teatru sta.rożytnego i n. owożytnego. 
Dziś jedyne dwa składniki, bez któ-
rych nie może istnieć _tea tr. pwaj 
bracia: - prŹ\r czym aktor niedobry 
lub źle grający, czy ~e obsadzcmy, 

\..przypomina biblijnego "Kaina. " · 

W~---gffre~1F ot5smfzuny> '~=-6sitl:ft'-
nich' latach na małych i dużych 
ekranach, a także w teatrze obser
wujem y pomyłek takich cpraz wię
cej. Tzw. vox popµli tłumaczy je za 
zwycza j zakulisowymi przetargami. 
układami towarzyskimi czy wręcz 

upodobaniami erotycznymi .tych, któ
rzy mają coś do powiedzenia. Oczy
wiscie, t ego czynnika wyklucz'yć nie 
można. Istniał on zaw1sze, .shoć był 
hamowany przez koinieczność osią

gania jak największych zysków. 
Błędy obsadowe wy~atnie je zmniej
szały, • szc.zegó~nie w okresie „teatru 
aktora". Dziś zysk' w ' ku1turze nie 
jest na planie pierwszym~ co ma 
swoje bardzo _dobre. ale t_eż i u}em-
ne strony . - · 

Można jednak domniemy'faĆ, że 

spora część bfędów obsadowych ma 
·swoje, więcej mające ze sztuką 

wspólnego uwarunkowania. 

Niektóre są złem ubocznym tak 
;popularnych ~ieszcze niedawno ~mo
deli „teatru reżysera czy sc,enogra
fa" . Siła oddzia_ływania twórczego 
tych dw u ludzi miała być tak wiel
k:a. że właśdwie drugorzędną sprawą 
było ,_ kto gra rolę. 

Inne znowu należy wiązać z szer
szymi zjawiskami - W sztuce ·naszych 
czasów. W1adomo, że regułą współ-
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c~esnej sztuki · jest bra~ rę_gul , spra- lach ludz·i walczących , ba, przywód-
wi~ to i:ur,t . ~efo~ma~J1, obecny-' we ców arystokracji i r ewolucji. Ef~kt 
wszystkich J€J dz1edzmach. Ale ak- . . . 
tor jest dziecięciem natury, deforma- Jest - mezwykle zalosny, w pod-
cji opiera się więc najskuteczniej. wójnym sensie . Jako efek t osta-

Nie należy też zapominać\o. zmia- t eczny i jako widoczna męczar-
nach społecznych na widowni. Jej nia aktorów, którzy muszą grać po-
demokratyzacja spowodowała, że stacie do nich nie pasujące; wypo-
cz~ściowo upadł podzial na aman- wiadać słów.a, których nie potrafią 
tów i aktor~w charakterystycznych wypowiedzieć. Ich niewiara W SWO-

- zaczęio się od filmu. • je- sceniczne wcielenia jest rozkła-

Mimo -wszy~tko ~-nie jetśt prawdą, dająca " Widać, jak Fetting , boi · się 
że .aktor, choćby - na jlepszy·, może za- i wstydzi Hrabiego Henryka/ Herde-
grać każdą rolę. Przypoininam. ~ so- gen zaś bezskutecznie szuka w sob ie 
bie, jak Mada Kuncewiczow a opo- siły i zapału Pankr acego. Szczytem 

~ia.d_~ła" ~i s~e[2~~~2i0EU.O_ _ ~~ensu jest kulm!nac!jny ~o~ent) 
w ach toczonyd1 we 'Franc Jl' na temait }e'd~acl--a--pnclem;ę~re ., a -~ le:;i '*- -, ~. ~ .,__..,! 

Sztuka wyboru 
ekranizacji „Gaju oliwnego". Jean 
Gabin stwierdził wówczas; że nie po
trafiłb>; -,,,zagrać starca. k f:ó ry z abija 
dziecko. Pomijam tu ewerl~tualne do
datkowe motywacje uboczne. „ 

W W ar sza wie najlepiej moiina' się 
przekonać, co to napra~·dę znaczy 
pomyłka obsadowa, wybr-awszy ~~ . 
na ostatnią premierę J.'ejl tru Pow:" 
szecnnego - „Nie-Boską . Komedię" 

Zygmunta Krasińskiego ~w reżyserH 
Lid1i ZamkQW. Główne role grają 

dwaj znakomici aktorzy ; Edmund 
Fetting - Hrabiego · Henryka i Le
szek Herdegen - Pankra:c-ego. Obaj 
reprezentują. zbliżony typ ,aktorstwa 
- gra z dystansu, umiejętność' ope
rowania chłodem, wygrywanie int~ 
lektualnych n iuansów t~l~

1

tu, reflek
sji. Są raczej zimni n,iż ·-gorący- -
szczególnie Fetting · - jeśli uży ć 

terminologii ewangelicznej_. I ci wła
śnie aktorzy zostali obsad~eni w ro-

Vi_cisti". Herdegen ~o;,iada t.e slo- '.„ __ ""~~-w, 
wa z kamienną twarzci za':Vodowego 
cynika. Niezamierzony efekt humo
rystyczny jest niezrównany, chociaż 
chyba po równi tałosny. 

Te dwie 'pomyłki obsadowe dawa-
ły się we znaki szczególnie mocno 
ze względu na koncepcję widowiska. 
Otóż Zamkow zmagając -się z tek
stem Krasii'lskiego, wsitydząc się w 
sposób widoczny jego 1;omantyczno
ś ci , postanowiła „N1e-Boską ... " prze
robić na .. bryk " o rewolucji. Stąd 

przekomponowan ie budQ\~Y sztuki , 
wycięcie scen itp. Zamiar szczegól
nie zadziwiający , jeśli się zważy ka
me.ralne w arunki Teatru Powszech
neg_o. 

„Nie-Boska Komedia" wymaga ,zde· 
cydowanie ' dużej sceny, teatru mniej 
lub więcej monumentalnego. Ogra-
11iczenie się do wątku rewolucy jne
go zwiększyło przecież te wymogi 
dodatkowo. a więc w sposób odwrot
nie proporcjonalny do warunków 
Teatru Powszechnego. Stąd stłoczo• 

ny śmieszr:iy tłum zapustowy·ch prze
bierańców, obraz rewolucji przemie
niający się w farsę. 
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