·'z

dobyty
horyzont",
w14ow'isko
opracowane przez Lldlę zamkow
na _.podsta wie powieści Gustawa
Morc!nka ;_ „Mat (.urt Kraus", · miał
by ć
poetycką
ópowieścią o pamiętny c h i trudnych laJ;ach pows'tań śląskich i plebiscytu, Zaloże.
.
niem p o wieści było ukazanie tych
w ielkich spraw ·przez pryzmat losów jednego z ich u czestnikó,w , co można by w synt etyczny
m skrócie o kreślić jako: „Kurta
' '
Krausa
droga ku Polsce". .O tym mówi powi eść i to cl}yba powinno być ukazane w
telewidowisku, mającym upamiętnić dzieje
t wielko ść wspaniałego ludowego zrywu
polsk o ś c i, jakim
były
śląskie
powstania.
Niestety, adaptat~ra i reżysera poniosła nie
t v le fa nta.?:.ia emoc.jon1'.lna czy histQryrzna,
tle teatr alna. Jalk nMn sugeruje „Ra.dió l
Telewizja " _ ' (n r 18, z dn. 1. 5. ·br;:) Lidia

Z krakowskich wykonawców tego śląskie
go. spektaklu wybił się niewątpliwie Leszek
Herdegen w roli tytułowej. Ale co z · tego?
Scenografia Wiesia wa I,angego, opracowanie
muzyczn~ Wojciecha Ziętarskiego.
'7 m " Ja u.frzeliśmy program rozrywkowy
• cyklu „PTzy · sof><>.cłe po robocie" dedykowa .•y hutnikom w dniu ich święta. Reżyse
rował
Czesław
Szpakowie~.
który też był
wsp,ółautorem .scenariusza. z Jerzym Piskorem, oraz opracował· scenogra.fię tej audycji. ltiero'11-'nictwo muzyczne Janusza Men-

·""-... ~'Z""1łmk-ow "'"t;1~y- ·po~vlc'ś'Ci •rozsźorzyta "'pr:t~

slęgnięcle do. tekstów poetyckich.•• I -_doku:
mentów hist orycznych". w·· dalszym ciąg.u.
czy tamy : ,;Zdobyty horyzont" operuje bo-~
it"atym i. r ó żnorodnymi środkami wyrazu peł
nymi ek spresji i siły. Jest poetycką opowi ~§.cri ą stwor z oną „Naszemu Sląskowi k ' po~wie niu" . zgodnle ze słowami znaJd\IJa\cej
s'tę-- na początku widowiska pieśni".
Niestety „Odzyskany· horyzont" był wszy·
lltkim: p opisem epickich ciągot reży!$era (z
brechtowsklllii songami ilustrującymi wydarzenia), seria, realistycznych Obrazkó'\v
prz ery waną - co chwila impresjanil symbolicznymi w typi e „Marśylianki" Rude'a jednym słowem . wszystkim, tylko nie ,~po
e tY,ck ą opowi e ścią stworzoną naszemu Slą
spowi k ' podziwieniu". Powód: p.o prostu;
patetyczna sy mbolika widowiskowa - nie
r '·zyst a.1e do szorstkiego, surowego w wyra·
zre, ale przecież rozświetloneg.o o~ ~nę
ti:za nłomienną potrzebą serca, olbrzymim
ła dunkiem żarliwości i
wiary w słusznoś~ .
spra\vy - zry wu polskiego patrloty~mu, jakim . były śląskJe . powstania. Tego ża~u zabrakło w
aktorskim geście, nie było ęo
w wygła s zanych tyradach ł wierszach, prze- "p a dł ze szczętem w kunsztownych, scenicz- nie budow anych obrazach, .których tr~śeią
b ~ł 11r z ecież bunt f krzydwa. Były l Cntbfllze · ·
potkn ięcia, jak nie wiadomo czemu · sht~ą
ce · przesuwania naiwnych a~rapel! parowozów po mapie plastycznej rpkam.J Judzkimi,
co m i ało prawdopodQbnie organizow<i~ prze·
strzeń t · czas. Za~ubiono doszczi:tiUe kolory 5 lokalny wydarzeń.
r'

tła.

W audycji tej ujrzeliśmy m . in. MaI Kazimierza Krukowskiego (w
ujrzeliśmy
natomiast Andrzeja
Wv~r-?:vnskiei:-o, ktprego d <'brze znamy i za
któregc . podstawiooto - s bliżej nieznanych
p1·zyczyn zupełnie inną osobę. Nat omi!}it
Innego pisarza, Jana Brzozę · obejrzeliśflTy
t:v1n rt•(z\' m vv. auteµtycznej postaci, w audycji zatytułowanej „Majowe święto kultury''•
Tym " razem Brzoza w~stąpil z dow'Cipnyml
wsnomnieniami o pierwszych obchodach.
Dnf . ~ultury na Sląsku„
Poza tym . na antenie TV ·W · ostatnich
dniach wszechwładnie ·panuje sport. Oczywiście sprawozdania z przebiegu XIX
Wyścigu Pokoju i, ostatnio z finału rozgrywek o Puchar Klubowych Mistrzów EurQPY
w piłce nożnej. zn3cznie więcej emocji., nit
w audyc,j ach artystyc7nych. Ale liczymy na
to, że w przyszłości sza„qe się · znow11 wyrównaj~
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