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T eatr Telewizji (Krak6w): G.
Ande rs: ,,No more Hiroshima". ReżYseria-L. Za.mkow.
S cenografia - M. Chwedczuk.
Premiera 2Z Ili 15'7 r ;
Problem
odpowiedzialności
m oralnej lotnika amerykań
sk iego,
który
zrzuciwszy
pierwszą bom~ę a tomową na
· Hiroszimę
wziął
czynny udział w tym masowym mor :
d zie, ~dokonanym na cywilneJ
ludności tego mias~, _pasjon ował Od daw-na pisarzy. W
Polsce napisał sztukę _osnutą
wokół tej problematyki Krzys ztof Gruszczyński. Nazywała się „Klucz od p~zepaści".
W N RD Rolf Schneider poc;tjął ·ów temat
w „ Proceste
Ry szarda Waverly" .
O be. ·
L 1·dta Zamkow po.
•
c~e zrezygnowa
stanow ił a
c przy
opracowani u tego tematu z
wszelkiej f ikcji literackiej i
.
,
~budowała ~a kanwie faJ:tto~
l
dokumentow przedstaw1en1e
pt. „No more Hiroshima",
którego bohaterami są lotnik
amerykański Claude Eathel"ly
i
austriacki moralista prof.
G „nth
Anders
Prowadzili
~
er
. ·
res
00
1.

nrzez długie Jata

pon-denclę,
a
przeciwstaw.iał

pro.L

ko
A~ders

się w listach
skier.owanych do .prezydenta
Stanów Zjednoczonych o.raz
mnych wysokich urzędników
, .
. .
~ef?'k3?-~ego w~nuaru spraw1ed.bwosc1, a ł8:1de do l~.rzy· amerykańskich - Ppmu,
te ~c.ie winy Eatherly' ego ma · charakter patologiczny, że cierpi on na chorobę
· psychiczną i nie ~a~a
za swoje czyny, kiedy nawołuje do
zakazu ·pr<><;tukcji i
użycia broni atomowej,
najwi~kszego
niebezpieczeństwa
dla
współczesnego
świata ,
gro~cego
ludzkośc;l zagładą.
:Materiałem
dla
przed.stawienia są przede _ wszystkim
listy Andersa i Eatherly'ego.
Interpr-eto\\o'ali je bardzo spokojnie.
lecz
przekonująco
dwaj bardzo dobrzy akt<>-

rzy k r akowscy :

Leszek Her-

degen (zdj. 1 i 2) i Tadeusz
Malak (zdj. 2 i 3). · Szczególnie Her degen (zdj. l) wzn iósł

się na wyżyny
p r aw d ziwego
patos u, .kiedy wygł a<;_Jzal tekst
listu prof. Andersa 7 d o prezydenta Kennedy'eg~Ł Narratorem była Lidia ''· Zamk:0;w
(zdj.
4),
zarazem<..,, reżyser
przedstawienia.

„No more Hiroshima" J jest
spektaklem, który -,.;. wywiera
duże wrażenie. Przygotowany
był początkowo dla wykonywania na estradzie<' Krakowscy aktorzy grali ,,..g o z powodzeniem w riiejednYJlll klubie, domu kUltury i świetlicy. Jest to typowy·J :eatr f,akt~ .
tak
dziś
itfter.es:ujący
wielu widzów ja~o
forma
poszukiwań

artystycżnych

w

dziedzinie
teatru - _zaangażowanego, teatru politycznego~
·
In?a _s prawa,. ciy h~órcy
reallzacji telewizyjnej z~al~
źli
dla tego przeS,!staw1erua
adekwatną formę ha małym
ekranie.
Tu nie ~ wszystko
przedstawiało-

się

c

najl~j.

Kamery . nie były dostat'ecz..;
nie ~chli~e. nie ypliały ~Y:
~amizowac
sw~ .
ujęci~~~
dramatyzmu ~cj.1, :_podkreslic
tego, co . najwaznu:~_l sze. W~
dzie~1e t ego typu mscemzacje telewizyjne Adama Ha.n uszkiewicza
wydawały · mi
się znacznie· lepsze, by przypomi:iieć . tylko .„M~aliony"
N~kow:sk1~j.
Rezyseria telewizyjna DUała tu za mało wyobraźńi, za mało c-• pomysłów,
potraktowała cały
spektakl
zbyt
teatralnie, zbyt statycznie.

..,,,.

Mimo to przedstawienie „No
more Hiroshima" pozostaje w
naszej pamięci ze względu na
ważką
szyło,

tematy.kę,

jaką

poru-

i

bardzo dobrą grę
I..eszka Herdegena, który vryróżnil
się
Zdecydowanie zaróWno swym pięlm.ym gło
sem, jak i ż8rliwą interpretacją roli pre)~. -A!1dersa.
ROMAN SzYDŁOW_SKl
Zdjęciar

z. Rybka
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