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b wiat odbTł Włtbceeo w 
~~ wieku po jego śmiel"-

d. Dramaty jego, tłumaczo
ne aa wiele Mąków, grane ma na 
.-mach waqstkich kontynentów. 
SJl1IPOrJa, pahuięcooe jego twór
cmalci., jcjągają wJbi~ .-ty
stów I ~ Paradoksalne -
słllWę zdobTł j trafił do krwio
blca kuMul.7 me ~ tam& aa 
czym mu najbardziej zależało. Fi
lomlia, której pojwjędł ~ 
lat pney, oddziałała dotąd mini
malnie, i w głównie pokednio, po
prżez teorie estetymm i literatu
ry. 

GdT ~ 15 laty 1*-afa lię 
w USA dwutanowa edycja dra• 
matów Witkaoe.go (IW tbmwcpni11 
D. Genu.Ida i C. S. Durera) -mo- · 
ina było iJ!Wić nmbieję, ł.e ~o 
dnnaty weJdał do ftł)el"blaru ~
łrów ~ Nie weszły. 

.~ na tej póBruti c*a
zala aię IDDL Gmimz Witkacego 

~· -·- „Ano" ~ llimiecbaie· się pani 
Micli'i*a - IFPJeJD1' .. cud Wiłka-

· ~ tu na odb'Jde. · 

eecc> ••• ·' .. .. ,· .. > 

QwJlll śmtaldem, a raczej ry
ZJkanłem, jest LEONIDAS DU
DAREW-OSSBTYŃSKI, znany w . • 
świecie ~ i w6ród Po
lonii · ceżyser, aktor, ~ m
łożydel łaboratoi'yjnego studia -ak
tonddego w Holly:woodzie. Z jego · 
inicjatywy w wojennych latach 
powstał Jed1o7 w ty.m czasie za-

·\Tak na razie· studend ~
ndwmi le8endą osobawo&id Wit
k-=e&O parają Ilię jego aztukami w 
tealradl lłudenckidl, delonnując 
czę&to kh dlwnaturgię i gubiąc 
~ w teatrzykach zawodowych 
nie lepiej - pn;edstawieriia pę
kają od pomysłów i wieją pustą. 

Aktorzy amerykańscy dotycb
mm jeDcze nie strajkowali, jak 
ich polscy koledzy w między.wo
jennym 20-ł~ .przeciw wystę
póm · w sztuk.ach Witkacego, wy
chaw.U jednak w tzw. natunliz
mie, niechętnie padejmujlł się gra-

. nia w BZt1*adl. w-~ co
dzi~ pokazu.je się ·W . krzy
WJ'lll zwierciadle. 
Właiciciele · teatróW, mając . · na 

wZll1ędde zawarto6ć k.My, unikają 
jak ·~ ~ Ienesee, Becłr:etta 
na, i oczywiśde ich prekursora -
Wtlboego. 

w Polilee w roku 1925 Boy-że
lelaskł "octwaqł się" wystawić 
W'Mbrego w cało6cl i „bez wsty
dliwydl ~ o normalnej 

' 90ddnie i tyle 1'81ZY, ile ną pu
b~ z.apragnle, ze WBtępem. •• 
nawet dla iOłnierą L. akademi-
ków ..• ". 

Pól wieku później, w d8lekiej 
Kal.łfomi.i., zna1ad się podobny 
6miałek, który wbrew istniejącym 
<*oiicznolidom i niemal wbrew 
zdrowenlU rozsądkowi „odważył 
się" w najnonnalniejsąch godzi
nach. w zawodowjlll mnerykań
sldm teatrze WJStawić sztukę nie 
zmmego Ameryce i niełatwego w 
odbiorze polskiego autora, obsa
dzając w roli tytułowej polską 

. aktorkę, nie z.nającą ani •Iowa po 
. angielsku. 

. wodowy •w polski i dzięki nie
mu przed "6 laty na Off Broadway 

· w Nowym .Jodtu, w teatł'acll 
Phoenix i Mermaid, _pn.edstawia
no sztWti P<>l*ich autorów. Były 
to ~e i zarazem anglo
języczne premiery w retyserii 
09setyńlldego - PoHcja11d i Na 
peł1apł morn Sławcmira Mrożka 
orm: A1'lł.um Swinankiego Potor6t 
Aice.tv z Udią Próchnicką. spro
wadmną przez Osaetyńskiego z 
CMle. 
- W ~ wlaidwie _każdy.. 

kto ma mrowe neriwy j kogo nie 
przeraża ł"JZ,jka, moł.e zostać tea
traJnym producentem. Do jegc> 
obowiązków naiei3: wynajęcie 
teatru, sali na próby„ zadbanie o 
:n*łamę . ~ ulotki progra
my, .,Paż,~ kusUmoow, me
bli, rekwizytów, reflektorów, apa
ratury dźwiękowej, dostarczenie _ 
buduka na dekoracje, dobranie 
zeapołu tecłmicmeC<>, WJk,łócaDie 
się z akttlrami i 9t'Jłki innycll ma
łych, a d<*uczliwy~ czyalibQid, 
spędzających sen z powiek każ
dego producenta. 
Zapomniałem jeacze wymienić 

,,panmole", które producent musi 
dosł.al"czyć, ma to bowiem zastrze
żeloe. iw kODtrakcle ze związkiem 
aiktondd.m. Dlaezego 'parasole? 
Otóż w bogatej Ameryce wiele 
teatrów nie posiada ganlerób, po
niewad! jednak aktorzy muszą się 

~ ........ „.see
na zbiOl'OWa. W 
środku - J'ołm 
Boyel (Leon), za 
nim ~ Anastas
sła S1alds. z ty
lu - brablowle. 

Z prawej 
Anastusla Stalda 
(Zofta) ł Barba
ra Kratttówna 
(llatka) • 

Po nacrodzoni'm ~Wleniu ..JlatJd•• wizytę uspo
łowt złotył Telly savalas - Kojak, który pnelcUal 1ra
tuJacJe. Plenną_ Z p('&Wej - reQaer, -1..eo!ddu osset)'l\
skl. PlennQ z lewe,j - ~ Kojaka. Gdy Kratttówna 
powiedziała KoJak«;lwt, · te w „ Poi.ce J..,.. f'lmłeniem na
zwano llzakl - bardzo mtę 1.IC!llea71 I -łWQllł. łeby mu 
kilka przyalała. • ,. .. „ 

gdzieś . przebierać,~ prowiZ011yune 
ganl«Qby llkłada się im na po
czekaniu, w wynajętych sąsiednich 
biurach, łlkłepach lub fryzjer
.niadl.. Aby 4ostać się na ~ 
aktony musieli niekiedy obiegać 
dcdoła tealt'y i przeziębiali się 
podczas demczu. Zwhp;ek aktorski 
przystaje na to bieganie .w czasie 
deszczu, ale wyłącmie pod pm-a
solem. • 

J'eacze - jedna: dekawostka: · 
związek. aktorów ·W Nowym Jor
ku rozdaje aktorom dwa razy do · 
roku trzewiki, kupowane z fun
duszu zapisanego "" testamencie 
pmez bogatego dziwaka, zapewne 
niedoszłeeo aktora. Nie zdołałem 
się dowiedzieć, czy trzewiki te 
madą służyć aktorom podcms ich 
galopów Im scenie, czy też w co
dziennym wyśdgu w poszuJdwa-
niu róL. . . 
Pł"zygotowania do premiery w 

tzw. artystycmym teatrze, z wi
downią na 40 do 100 miejsc, ,po
chłaniają najmniej dwadzieścia 

tysięcy oolarów. Otwarcie. teatru 

na Broadwayu to już lrłJk et ty
· sięcy dolarów. W amlym roku na 
40„~ atuk .- 32 splaj
towały, ldlodqc z aa.a po jed
n,m lub dwódl · wiecmrach 
. PC7l.8 nielicznymi wyjątkami, w 

Ameryce stałego łeatnl ze sta
łym zespołem nie ma. &a przed

. stawienia, które stwarzają pozo-
. ry ··teatru. Jest ich spora ilość. 
~~z _j~ już acxzej. Sil jed
WIK ~er m-J ..... 
„mWlicałe", świetnie przygotowa
ne. Budynki teatrWne działają tu 
od pr.zedstawienia do :przedstawie
nia. Po zł:&lkrutowanym zespole 
na 9Cel'lę wchodzi inny zeap6l, tak
że ad hoc sklecony, i tak w ko
ło Macieju Uęci się to wl."ZelCio-
no. . 
Wl"ÓĆmy jednak do amerykań-

. aldej premiery Matki. Ossetyński 
pawziął decyzję, że jeżeli już zle
cieć z konia, to z fasonem. po 
kawałeryj*1J. Podszedł do tej 
karkołomnej inłrjatyWy poważnie 
i z miłcścią, nie ~c czasu 
i rwysiłku. Przygotowania z;Qęły 
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Na ......,. balmnle ~ pCNJ 
~ ewlo•ea• łeakalao-filmowece ty

pdnłb ,.Drama-Lope" (,,Sevenłla Annaal . 
Drama-Lepe CrłUm Awards r.. ~ 
AeldeYe•e•C. fa TbeMft„, ~ aa
INQ aa "* W7cla AcadeaQ' Awanls, ..,._ 
... 'ftł ............ łeałralQdl rolm uu w 
• tl-*•eJ ~ •> elekQlwwwww u „. lmlrcJI .(4Jlł/4). -U6n ....... ~ A....-. 
.Maa••hslpllęwtr9d..-..anad.-e ....... -~ „ ... elię6, ~-
~ w ...... ••t cwłacll. A to: .·O.. b:i-
81. ...... ja I ad»wla; 4.....-• 8łUl8 
I Ted 8clmlHł. ...... llkeja; Daaiel Genahł 
I C. 8. Dmw. :W.r a: ale; Barbara Krałfł6w-

8. 
" 

/ 

na, AnMłwta SUkts· ł Jella Be,.ie. • krea
cję ról llaW, 7Adil i Lemaa; Tomea Osiński. 
btlti111D7; Robin BiMiJd. ~; 
8inQ Slałer. maski. . . 
Uneąsłe wręesmie Qplem6w aagr6d na
~ 15 sąanla U8ł roku w VariełJ' Arł 
Center w '-~ w obeeno6eł pne11'1 
"8ilłC:a aldeńw. re:Qwńw ......... nMw. )11-
......,., adpMw j ~ ...... - -„ ... -~ - -~.jak: .Jlllle ._,_ 
rls. ....._.a.Ja. Jaek ,.,......, .1-. Veiał. 
Peter . Usłlaew. Q"rekłar Mark-Taper Pm 
Tlaeałft, Goima DaYid8ea i łaaL Prą wiei-
.... ....-- '[.emld• OaaełJńsld prąJłll 
~ tJnJom6w -- prodakcfę . 'Matki. w 
lriłtidl llowub podsl ...... 

~ 

~„ I klTąkom a Mladpnle ,,mi
senaeso ąw.ta•. Jatiece .....,_... akłorą w 
ąm kraja. W~ łaUe mile .-blwimie • 
poweda ~ W7DAI. te .._. na war
ałał a&akę pnkanora Ionesco, BeckeUa 
i . wsp61aemej ·drama&aqli. m.te jeaae w 
Sbnwlt Z,JedaaCSlllQ'eb niemanep l Dieła
twec• w ......_. • Mterq w sl6waeJ roli. 
która llie .... ~ l&Mlddewal dę 
raaej ~. T> em llMłułła Diespe+de• 
ka - _......,. I plerwsse mldree 1lńr6d tyla 
-efeb~ ~ w poładnioweJ Kallfer
nlL ~ ~ ~ .... „„ •. 

._... 

z lmnspoadeneJi .. 
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Les .ADaeles 

Ale, 
zjawt 
załah 
dość. 
OmetJ 
ny.di 
mi pe 
rzalfti 
biało
j „ 
lat" I 
idaku 

Poe 
b7łY 
miast 
-'4r I 
ni eon 
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