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T eatry Zachodniego Wybrze
ża USA naldz:iej sięga1ją po 
reper.tuar klasyczny i 

~półczetsny eurqpejLSki niż No
wy Jorik. stąd dio sztuk niemal 

_ tuta'j !nie :znanych ail1bo grywa
nych niezmiernie TZadko należą 
ciągle jeszcze: dramart:wig-ia Ge
neta i Ionet.sco, !Ibsena (Wróg 
ludu miał swpiją prapremierę w 
osta'tinicll ity,godlniach). a ita.kże 
dramaty autor:6w polslkich. Te
matyfk·a ipolslka pqjawiqa się 
wtprra'w.dzie na lkiró'iiko w dwu no-

. wycll szJtUkach o Solildarnoś'ci, 
pdkazanych w !Los Angeles jesie
nią 1982 roku, ale jlJŻ prapremie
ra Emigrantów Mro-żJRa (w Thea
tre Theater. Stage 'l'wo, reż. Jody 
Mcaulriff e), ·grana :przez cztery 
tyigo'dnie 'w czerwcu i li.jpcu 83, 
w maleńkiej salce w Hollywood, 
miała baro'ro niikły :rezonans, 
Ty.m większa satyisfakcja z su'k- . 
cesu Matki, która w;prowadz.ił.a 
naziWisko Wi'tkacego na scenę 
.profesdd:talną w Los Angeles. 

Prizygotowania do tej premie
ry trwały wiele miesięcy i wy
magały 1pokohania niemalyieh 
trudnośd. Pomylsł i·nscenizdwa
nia Matki w Los Alngeles zro
dz'ił się WJPrawdzie w lokalnym 
The .Ossetynski Actors' Laborato
ry, ale sk·romnemu w zasoby ti
nainsowe gronu jego u<!'zestni
ikó'w (a nade wszyistko dyrektoro
wi i reż~erowi zarazem) zama
rzyło się, aby tyfułdwą rolę za
g.rała Barbara Kra.fftóW'na ! Ma
rzenie uid.ało się .zrealizować. 
Krafftówna prayjechała tutaj, 
zaiproszona SpelCjalnie do tej ro-

Re:tyser Leonł.das ·v_ . .,. ... Y~·"' j ...,._ 

li, . ze swego rodzimego itea.t.ni w 
Wanszawie. O tynn, . jak trudne 
(!p()mijają'C problemy finainsowe 
związane z QP.łaceniem lotu„ w 
czym pomogło Towarzytstwo „Po
lonia") i ryzyUmwne było to 

·prz·edsięwzięcie, wiedzą wszyrsicy . 
znający mechanizm produkcji 
teatralinycih na ZachodlZie. 
Niełatwo znaleźć producenta · 

dla sztuki nie znanej, nie S!Praw
dzonej kaisowo, a naide wszystko 
w syt;uacji, gdy wiodącą rolę ma 
zagrać Polika, ucząca się tekstu 
fonetycznie! Trzeba bowiem 
wyjaśnić, że Barbara K1rafftów
·na pdd.aęla się zadania granilczą
cego z n'ie lada wyczyine.:n, bo 
nie znając amgiels.kiego, wyuczy
ła się trolli Matki w przekładzie 
Geroulida i Dutera. Kraflfttówna 
~gaciła swój wa.r'sz.tait o jesz
cze jedno (niebagatelne!) do
świadczelllie, ~ł!niając zadanie 
z perfekcją wielkiej akitork.i. 
Aby zaś rwy.cze.ripać temat finan
sów: pien'iąldze na 1n.scenizac]ę 
zainwestowała w Witkacego, 
Kraf.f!tów.nę i marzenia O&Setyń
S'kie&o a'k'torka !Z j-egos'tudia Ana
stassia Stakis, uwiedziona per
spektywą rol'i. Zofii Plejtus. 

Po czterech mies,iąicaoh prób 
w Los Angeles wynajęto salę 
teatr.u C.A.S.T. (Safe Harbor 
'11heattre rw ipołudniowej części 
Hdllywood, przy B U!lwarze La 
Cienega). W tym malym (na 90 
miej\slc) teatrze, który od ulicy 
dzieli ity;lko ciasna prz-estrzeń 
foyer, wylepiona rysunkami Wdt
kacego i plakatami Matki, 23 
września 1983 rOku odbyła się 
amerylkańiska premiera dramatu. 
Żywot przedstawienia określono 
w afiszach i anOn'sach prasowych 
końcową dartą 30 ipaźdiziernika 
(IJ>O c~tery więęz917 w ~y.~odlni~). , 

.jednalk za in tere 
a zwłas~cza oc~ 
worny przedłuż) 
tygodnie. 
Tytuł 'Szltuki 

wielkim nap.if e 
przechodniów) 
wemji polskiaj : 
ko zres:zitą w · łt; 
scenfaacji stare 
bU:s.ko ory1gd•nał1 
Wi tk.a.co:wls'kich 
brania i dekora 
jedynie w ·tona 
łych", zasit.OSOIW: 
z doda\niem sza 
form Doroty, ub 
cza i szarrozie!lor 
sa). Także char: 
ró~:. „trupi~ ble 
ne 1 Matki. „

1 

1ni.awe''. Wnętrz~ 
nu Węgorzelwski1 
giefskiej: rodu 
się na tle dłm 
teatralJnej) ograj 
mi · lkotararrni, z 
nymi drzwiam 

;poehyłośd ciem 
lewej stronie si.I'1 
napa. po prawej 
przekrzywiony, 
białym niegdyś 
~wniane krzesl 
fÓWki O żółta WJ 
saJące nad st'., 
obrazu. J edyiny 
lorystycznym j 
dłtkowa Martlki, 
zfjnie :przeniesi 
lK>w - dramatu. 

Ma1tka, dblecz 
ną, burobrązOIWą 
której prześwi~ 
:pod!sizewka, tocz~ 
monolog w pos~ 
nju. • Przeciąga 
ll)a5kuj9c -stan 



~ 
r 
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jedinalk zainteresowanie widzów, 
a zwłasZicza ocena krytyki, poz
woHły przedłużyć ten cza8 o dwa 
tygodnie. 
Tytuł szituki (wołał · z ulicy 

wielkim napirem .:nad · głowami 
przechodniów) zach10wano w 
wersji polskiaj: Matka. Nie tyl
ko zresmą w - ityitlile autorzy in
scenizacji starali się pozostać 

bli'.sko oryigii·nałiu Wi1Jkacego. Do 
Witlqi.c:o:wlskiic'h zalęceń,, alby u
brania i dekorac'je były „ tytko i 
jedynie w ·tonacjach czarno-!bia
łych", zas,tosowano się Ula ogół, 

z doda\niem szarości rtylko (uni
form Doroty, ubrania Cielęciewi
cza i szarozie!lony drelich Plejtu
sa). Ta'kże charakteryzacja akto
rów: „trupio blada", „usta czar
ne" i Matki· „rumieńce czar
niawe". Wnętr.ze pionurego 'Salo
nu Węgorzelwski<Ch (w wersji an
gielskiej: rodu Eely) roz·pośdera 
się na tle d.tu~zej ściany sali 
tettra1mej, ogranilCZonej , czarny
.ml -lkotararrni, z wysdk:imi, czar
ny.mi drzwiami pośrodku. Na 
;poehyłośd ciemn~go podes.tu po 
lewej stronie sina, . plamiasta ka
I'lłpa. po prawej - stół okrągły, 

PT!ekrzywiony, pokryty do ziemi 
białym niegdyś obrusem. Trzy 
drewniane krzesła i trzy gołe ża
ró;.rki o żólta~ym 'bla!sku, zwi
salące nad stołem, 1dopelniają 
oftazu. Jedynym akcentem ko
lorystycznym jest rQbótka szy
d,tkowa MartJki, w garnie p recy
zfjnie :przeniesionej z, dida:ska-
1f>'w · dramatu. 

Ma1tka, olbleczona w nieforem
ną, burobrązową sulk!nię, spod 
której prześwieca grainatowa 
I>Od!sizewka, toczy swój pierwszy 
rnonolog w posępnym zamyśle

niu.• Przeciąga ~iew!Ilie sylaby 

lllSBkuj§c -stan V 

podchm:elenia. Niezdarnym ges
tem . reumatyczki wygamlia hu
telkę spod obJ.'!US{l, a w rozmowie 
z Dorotą, gdy nad ka!bałą, wy
m1eniają uwagi o swych synach, 
srpog,Iąda rw górę ·znad dlrularów, 
podnosząc ·głowę z pochylenia, 
jaik osoba przywy\kła do z,gar
ibionej pozycji ;nad robotą na 
drutach. 1Portisza się też z tym 
charakteryistycmym podaniem 
ciała do przodu, z głową wysu
niętą 'jak Arlekin, wy'Ciąga ręce 

wspierając się o stół i krzesła 

w niepewnym us:zJty.wnieniu. Jest ' 
w fizycznym wyrazie Ma'tlki na-: 
tężone wsl'Udha:.nie w siebie. ro
dzaj bolets1ne1go sk.urezu, którego 

,nie rooliuźni do końca .nawet ko
kaina w akcie drugim. 

Talent operowania dałem sta
je się u Krafitówny sziczeg.61.nie 
widoc:zmy w zestawieni'u z jej 
amerykańskimi partner:ami, któ
rzy sprawiają przy niej Wrażenie 
precyzyjnie „Qdgiry'wających" ob
ce iun p0staci, podlczrus gdy ona 
istniej e wśród ,nich napraw
dę: Wrażenie rea.liności Matkii, 
realności tragicznej, kreowanej 
obok i na przekór wszystkiemu; 
co pozorne i sztucznie ll>Oldsyca
•:ne. jest najbardziej dojmującym 
motywem tej ins.cenizacji. Leon 
jedynie mógłby iprzeciwważyć 

stężałe emocje Matki włais.nym 

uporem i znaczeniem w roli teo
retyka społeczeńisttwa przyszłości. 

John Boyle jako Leon ma w 
scenie z Zofią takie chwile de
magogicznego zapamiętania w 
momeintaich ibalaI1.1SOwan:ia na so
fie °(niektóre figury są istatnie 
~wilibrystyiką !) , w długiej sce
nie zakusów mił:os,nych, która 
ma uwyda'tnić Wi taliność Zofii 
i automatyzttn Leona podniecone
~o wyłąeznie intelektuall'nymi 

walorami dysputy. Jednaktże w 
calyrm spekltaikJu są to momenty 
nielic.zne i nie dają :zJbyt wyrai
nej możliwości oceny charakteru 
ltej postaci. Leon Johna Boyle 
wyig.Iąda bardziej na nieskazitel
nego salonoWica, chłodnego inte
lektual is;tę i raczej deklamatora 
.idei niż ,człowieka owładniętego 

pas.ją. Być może., to WTażenie 

r<f4proszeinia wygtas.za1nych ' treś
ci 'Pfl"ZY nad:miaT"Ze (w niewiel
kiej sali) ruchu i gestów zostało 
zawi1nione przez reżyserię. Choć 

reżyser zaipeWIIle miał duiże trud
ności z posk.romie1niem skłolrmoś
ci miejlscowych alktorów do szar
żdwania. 

W cał<1Ści in:scentlzacji ryisuje 
się jednak dążenie do świadome
go rOIZWa'l"Stwienia: ,realizmu 

• Maitki ' i naldrealistycznych w 
stylu pozosta:łych postaci drama-
1tu. Zaznacza się to w warstwie 
formalnej - :.surreailisty.cz.n:ie 
karykaturalnym @<>Wolnieniu 
gestó.w, odrea1nionym ruchu i 
sur.reail.i~tyczne j dharakteryzac'.j i. 
Szczególnie trafnie i konsekwen
tnie realizują te tendencje Ana
sta&sia Stakis jako Zofia, Helen 
Wi.J.son gnjąca -slużącą Dorotę i 
trz~ bir:bantci towarzy~ący Zo
fii w akcie drugim: George 
Dunn, Jam es .Kellert i By;ron J. 
Cole. Surrealli.sty;czny komentarz 
znajdujemy 'teź w z:wierzęcych 

crnaskach z białej malsy plas:tycz
nej, najpierw nalożonych tylko 
·na twarz~ w tra~ie zaś ,0roz
buchania" zina:rkotyzowanego to
warzystwa w ikokainidwej party 
aktu · drugiego :pokazanych w 
zdwojonym wymiarze (bo i z 
tył.u głów). 

Bardzo interesuljąico rozwiąza

no ®'ilog, będący w sl;>ektaklu 
arnery'kań.Skim, 1po " tanecznym" 

(w wykonaniu dwojga' tancerzy 
1solistów) t.U>rzą'tnięci.u dekoracji, 
rprzedłużeniem drugiej części 

w:ieczoru. Kon trpar'Vnerzy Leona 
'Wyiłamiają się z ciemności w ni
szach oświetlonych ·z góry, 
wśród czerwonych !krzeseł pod 
ś.cianą. Czerwone, wyoLhrzymio· 
ne plastry U;St odrea1ini.aiją te zja
-wy, a ich ro'iekiształcone, meta
liczne glooy wydoby.waj ą się z 

. głośnika. J ·edynie Leon używa 

swego naturaLnego głosu. co 
stwarza wrażenie zdarzenia z in
nego wymiaru, przywołania snu. 
Fina'łowy „samosąi4 w imieniu 
mdlaj demokracj.i" odbywa się 

dość nieoczekiwanie, · choć ~ak

by w tej samej !poetyce !kosz.
maro sennego. Sześć 1POStaci w 
srebrnych uniformach z czerwo
nymi maikami figur ludzik'ich na 
drzewcach otaczaiją Leona i po
chylają się inia:d ljego ciałem w 

- złowrogim milcz en i u. Swiatło 
gaśini·e. 

Kryty.ka miej·scowa żywo i na 
ogól przychylnie za1reagawała .na 
inscenizację Matki, z.najdując 

Witkacego .~awdzi•w:ie ·radykal
nym dramaturgiem" (Dan SuHi
van w Los Angeles Times), zaś 

cale przedsięwzięcie - „klasyką 

w realizacji na tę samą miarę" 

(Polly Warfield w Drama-Lo
gue). Talen'it Barbary· Krafftów
iny uznano zgodnie za wybitny, · 
a lej kreację Maitki za fascynu
jącą. Wszys.c.y krytycy · jedno
myślnie podkreślał·! zaslugi Leo
.nidalsa Qssetyrusk.iego jako reży
sera i wysoko oceńili 1praa>remie
rową !Prezentację Witkacego w 
Los .Aingeles. Pod czym podpisu
je się również ślledząca przebieg 
całej batalii . nie .bez emocji i 
na koniec usatysfakcjonowana 
autórka tego tekstu~ .• 
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