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Mistyfikacja pod znakiem

anioła

ZoJ ia Karczewska- Markiewicz
.... YSANA
U Kv
z
wracalam

sprzeczny z metaforycznym
słów
potokiem
sem powiastki fi, o zo,iczneJ. Swiprzed~-tawienia
Diirrenmatta •). W tej narsłi.I zezuje raz po raz ku "Opewerbalizraem, rze z& trzy groszeu. 1\o..Lystę, że w
sztuce drażniącej
kompazy cji
bardz.eJ han.eramej
zacłu:caJ<~ca publiczjest · aura
rzeczy , mozna by przytłumić pre.ensJowystucnanta
· ność .,do
którycn normalnie nte chciałaby n.alno,ć tekstu l potlkrestić Jeg·o
d •alOgo>\e,
wysłuchać" - jak wyznaJe z roz- me,.ątp. i v,e wa!01y
nacecho.,anym
w
występuJące
brajającą szuerością sam autor,
gdy pisze o komedid ja:w "pułap kU1tu.-ą literacką przei<iadzie.
ce na myszy". "Anioł zst~>,pił do
PRAWA plaHy czna akcentuje
Babtlonu" na scenie warszawskiej
przypo~\Jesci
pon...tdcza ... oń<Oci l.!
to symptotr.atyczny przykład zby t DO.nenmatta:
uagmenty
łą czy
pochopnego ulegania czar o" l glo· arcttE.IC:!:ne, a r chiteALil:ry Babilonu
Po sukcesat;h z elementami
śnego nazwiska.
metalOwych kon;,Wizyty starszej ,ani" i '!1-iomulu- stru;.CJI nowoczeSll.YCil. !'ole bt'aK
sa" Teatr Dramaty.c zny s1ęgnął po też po .; trzęplOn J ch lacllma.nów, któ
sztukę, która wydaJe się procluk·
re dla uiel\.tór.)-clt naszy clt scenotem ubocznym warsztatu ..-.talento- gra. . ów sta..1y s1ę ostatnio - szczy t.oszwajcar· wynt wyraze1n no w ocz e sności. Na.
dramaturga
wanego
ski ego.
aliszu ro1 uę <>d s w iet11yc1t naZbudowany na zasadzi'! parabo· zwt~k a.-.orskiclt. Nawet. w droiJutwór ten nych rolach w y stępuj'! arty ści WYlicznej preypowie~ci
uderza pretensjonalnością zarów- buni, dz1ę"-i czemu speJ<tałil me
no treści jak formy. Jest wymyśl· jilst pozbawiony
atrakcyjnos ci.
Autor rozciągnął Znalwnu,.,go ;o,ebraka Akki st.,onie barokowy.
na· trzy akty nikły wątek drama- rzyt ALEKSANDE.a Dzv,ONKOWgrunc1e SKJ, oklaskiwany
w
tyczny, stal\owiący
z w laszeza za
rżeczy material zaledwie na Jl'den
"poJedynek' '
J1rawurowo grany
ikt. Na kanwie fantastycznej hi· żebrac:<i z przebr2<nym NabuchoŚtorii o pięknej dziewczynie Kur- donozorem, którego nlet.a.lhOi'toz.y
rubi, która a1tiol sprowadził z "ypunktował fmezyjnie lG1'1AI!Y
obioków na ziemię, by pokochała GOGOLEWSKJ.
Rolę Kurrubi żebraka, snuje
najnędzniejszego
dziewczyny z obloirów - prowaDiirrenmatt alegoryczną powiast- dzi JANINA
TRACZYKO~v/IIA z
antymistyczną,
kę fllozofleznĄ dz1ewczęc14 naiwnością, poczuciem
ale i antyracjona\lstyczną, anty- humoru 1 prostotą .
Operctkuwo ·
religijną, antymon.arcniczną, a.uty"dostOJnym" Pie1·w s zym l\l,n _strem
republl.kańską, antyludową, anarjest EDMUND F'E'ITlNG, zabawantyideologlcz- nym policjantem - JOZEF NOchiczną, słowem 'ną. Ta sztuka, daleka od klarow- WAK" bankterem Engglbi - FE·
pogmatwa~la l niekonsekności,
HandlaLU\:S CHMURKOWSKI,
wentna jest wyrazl!m bliskiej n1· rzem win - STANISLA W GA Wbilizmu postawy filozoflcz.~ej, w LIK, sprzedawcą oś lego mleka .l!;tćrej można się dopatrzyt poLESNIAK. W epizoZDZlSLA W
krewieństwa z egzystenc;alistyczdycŻnej roli kata Uroczy stego nie
ną filozofią absurdu. Dtir-renmatt czuje się chyba
G USTAW HJoperuje b ty siwtli wy mi dowcipami, LOUBEK w swo im żywiole, poefektownymi sen- dobnie
JłAlamburami,
jak STEFAN \vRONCKI
tencjami, wywołującymi tywy od- "przebrany" w kostium Unapisztisklonnej do ma, na.ezelnego teologa.
dżwlęk na wldownl
EOLEszukania w tek~cle ntukl współ SLAW Pt.OTN JCKI budzi zby t moczesnej ' skojarzeń z aktualnymi że wl.~lką, prz.e kraczającą zamiar
dojwiadczeniaml. Ale sĄ to bJy- autora sympatię dla Aniola jafajerwerh-.J., ko reprezentanta
~ka\\icznie _gasnące
ideologii "nlen1yd!ane, blańskiej",
ezy ' pękające bańki
WANDA LUCZ''I'CKA
]j;tól;_e nie dostarczają potywki dla rysu.Je
wyrazistą 1 wyz:twającą
L:a•tanawla heterę Tabtum. Ponadto występu·
refleksji.
g!ębs2ej
wsza.kte zaprawlony gorzkim _'szr- je kiłkunastu aktorów tworzących
przeqstaw1ema zespól . zgrany 1 zharmonizowany
dsr.stwem sposób
których au~or z rytmem prz edstawienia.
sytuacji poetów,
ukazuje jako podopiecznych zebraka,, bo z pisania wierszy utrzy- "!"'_.._""'
mać s-Ię nie mogą. Cyżby motyw
Wiadom?• że
autohlogra.flczny1
Diirrenmatt przetył okres memaly~h trudnof.ei, zanim stal się s!awnym 1 dob~ze zarabiającym pisarzem. Bo jako c:Jbrona WLrtoścl
wspótezehumanisty cznych " ·e
snym BabiJonie rysuje się ten motyw dość blado. A s{)rawa dsaktórej
od
motnlenia ·Kurrubl,
w szyscy · się odwracają, zdudzając
każdy w imię innej racji ~
ją Temat -poruszany'. już wielokrotnie w dramaturgil w•pó!czesnej
1 - powiedzmy szezerze - znacznie sugestywniej. ,· Przy pomnijmy
"Anioła"

O

ioa.nne ze "Skow·ronJ;a'' Anouilh'a,

czy bohaterów <;a.rtre•a. W wyborze motywów Diirrenmatt w zoruje
!lt: także na .Innych pisarza en, m .
in. na Brechcie. ~,Anto! zstąpił do
Babilonu" fe!t utworem wtórny m ,
zdumiewająco "zima zarazem

nym"-

zresztą podczas lektury obiecynit dal w reallza('jl
wał uięcej,
teatralnej. Wydaje nti się splyco ·
lnscenl.acyjn~
u,ję.de
ny przez
Swinar~klerro. Zby t dosłownie zosiala wyinterpretow ana jego warstwa f:tbularna. Przesarlnie 1•.ido·
wlskowy charakter spektaklu jest

DUrrenmatt
Friedrich
•)
Babilonu" .
zstąp!! do
,.Anioł
Przek!acl : Irena Krzy-wicka i
Jan Garewlcz, wiersze p r zeloty ł Jerzy La u, reżys e ria: Kbns cenogr afia :
rad Swlnarski,
Starowleyska l Konrad
Ewa
muzy ka: Witold
Swlnarskl,
Audzl.flskl. Teatr Dramaty czny .

