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Komedia

blys_kotliwych paradoksów
P

RZE2YWAMY .prawdziwy festiwal sztuk Di.irrentnattl, znako .. ,
mite,3'o l>barza szwajcarsitic:;o }Jbzą . .
ceoo w języltu nlentieckim.
Qjnal
jcdn!>c;-;('.$nie
wystawia
stoleczny
l'catr Dramatyczny trzy je;;o u~wo-1
ry: ,.Wizyt~ starszej pJni" (obcJ·t
n:ało ją pana ,\ 57 ono osób), "no .. !
mu~usa w:Dl~,!e;o" (blisko Gl 000 wi-1
dzów), ostatnio zaś komc.1dię !raa~ut.ntaryczną
Ca~
j1 na.Z'r\'ał autor)
11 Au~oł l •.itą~ił d'l B::.łJHonun.
\Vie!bic:e1c
p)~.l!:,~o1·dcgo
talentu
są

nleco

zawied:::.eni:

powstaiJ. między
,,\Vizyty''
"Romuluse.:~:t", nie jest u.:worem tak orygi~
nF•.~nyf"i, ja:< dwa pozostaJe . Umninjs~~neJe
dramatur.._~li
Brechta
Slcindberg~ ("Gra snaw"), wzoro\1\'.lnie Oia!ot:,u na n1istrr.u paraUok·
WióJe'a i arcykpia~;,u llcrna:dr i e S h:. w - wręcz ralą u tego w ;rb i.nego twi>rcy.
PnwinowacLwo "Anioła" z brcch~
t:>wsl·dm ,,Dobr~'nt c-z1cwiek:ien1 z ScCZUi'lltl" narzuca •ię nawet mn;ej u•wa~nemu widzcnv:. Poclobnie ja:k u
B rechta, wprow;;dza D iirrenma,tt '"
określone ludzkie środowi.;i<o H!>Crsonifi'<owanc dobro i piękno. Piękna
zniesiona na ziemię
s~mym swoint P·:Jj:~si~
v.·prowadza zam~t w
urt!~u~c-"'·nne
±ycie ludzi
społctym

władzy,

potę<lze,

nieprzekupności,

wie.kuistycll prawach moralnych
i
etycznych piękno i dobro
S;lCl•
nia,ią zupełnie innej rolę
od zamic·
rzonej i pozornie jedynej: za1niast
ttpięltsz~ć
i ulcps"yć zohydzaj'!
demoralizują.
Fi~:n1a
dtiewczyna
liurrubi, i S'Llachetny żebrak Al..: 1 d
(jej zie1nski op~cl;:un) rnuszą odrj~ć
na pustynię, aby Z3chować s•·voje
życic i !!ie burzyć życia n:.1c.:::::.~;Jń
com Babilon•_t.
Rc±yser l{();\111AD ŚWDI:I.IlSKI pO
prowadził
spcl<lctkl żywo i intcrc·
sująco oraz potrafił o:nzeć się P'J•
Kus.e stosowania konwencji teatru
Brechta, dzięki cz~n1.u ,,Aniol'' st1ł
si~
vddowisltienl ~,_:cznlh:rn!e inte•
rcsujący1n

i

żywym.

Bardzo poetycką rolę Kurru!li za•
gr-ała
prze~liCznie
1nłodziutka JA•
NINA TRACZYKOWNA, Znakomi'y
był w roli iebraka Ak ki ALEKSANDER DZWONKOWSKI. TruJną,
graniczącą z abstrakcjth postać N'abucho;:Ionozorą.
za;rał
,vspan:ale
IGXACY GOG'OLEWSKI, podający z
wrodzonym wdzit;kicnl i inteligen·
cją blyskótil\ve - paradoksy
godne
pióra samego Wilde-'a, o GUSTAWJE
HOLOUBKU w epizodycznej roli
Uroczystego - można tylko powie·
dzieć, że zbyt krótko prz~bywat na ..
scen:e.
Po tej komedii fragmentarycznej
zl.interesowanlem czekamy na pol·
ską prapremierę najnowszego dzieła
pisarza: Na "Oper~
banku prywatnego Franl~ V".
ROMAN W. KOŁODZIEJCZYK_

.z

• TEATR

DRAMATYCZNY w War•
Friedrich Diirrenmatt
,.Anioł
zstąpił do Babilonu".
l>rze·
Ire-na Krzywicka i Jan Gare·
prze-tłumaczył
Jerzy
Re::yseria: Konrad Swinarski.
Scenografia:
Ewa Starowieyska
i
Konrad Swinarski. Muzyka: Witolil

