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Popularne w Lodzi skróty PWST i PWSF przesta.ły istnieć! ... Zni
kły z szyldów i pieczątek, znikną niebawem w indeksach studentów. 
Szkoły teatralna i filmowa zostały połączone w jeden organizm, czy 
jak kto woli - zostały ożenione. 

Jakież to jest małżeństwo? Z miłości czy z rozsądku? Czy dzialal tu 
jakiś przymus ze strony „rodziców", opiekunów? I czy wszyscy w ro
dzinie są z ceremonii zaślubin zadowoleni? 

Najpierw o samej młodzieży. Mlodzieoż obu szkól od lat łączyły 

wspólne zainteresowania, ten sam w przyszłości teren działania . Ale 
także - ·więzy koleżeństwa, nie raz przyjaźni. Na pokazach teatralnych 
i filmowych, na dyskusjach i wspólnych zabawach. spotykali się przy
szli filmowcy z przyszłymi aktorami. A także „na planie", w czasie 
iilmowych zdjęć, choć na( te spotkania kierownictwo PWST patrzyło 

zazwyczaj krzywym okiem (nie zawsze słusznie). 

Tak, na drodze do ożenku obu szkół - młodzież iaczej wyprzedziła 
rodziców: żyła ze sobą znacznie wcześniej (proszę się nie gorszyć : „żyła 

ze sobą" w sensie oczywiście metaforycznym). 
Ale były i opory na tej drodze, było wzajemne „boczenie się". 

Gdzie? Przeważnie w pokojach profesorskich. Nie ma się właściwie 
czemu dziwić. środowisko teatru, ze swoją starą i bogatą tradycją bo
czyło się na środowisko filmowych „nuworyszów", bez żadnej tradycji 
(przynajmniej w skali krajowej), za to z pieniędzmi. Tak, film pożerał 
miliony, a w zamian za to przez wiele lat dawał społeczeństwu swne 
knoty - taka była prawie powszechna opinia o polskim filmie. Sły

szeliśmy (i jakże często nie bez racji): ci filmowcy rozpychają się 

wszędzie łokciami, kaperują aktorów i nawet aktorska młodzież, za 
nic sobie mając trudności, na· jakie to kaperowanie naraża uboższego 
fale lepiej urodzonego!) lcrewniaka w teatrze. 

Niewątpliwie, złowrogi cień tej zlej famy kladl się i na filmową 
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szkolę! Na szkolę, w której tymczaisem brali po raz pierwszy kamerę 
do ręki Chmielewski, Lenartowicz, Munk, Polański i Wajda; Jahoda, 
Lipman i Wójcik i wielu innych, których nazwiska wartoby tu wymie
nić (kochani „inni", wybaczcie że tego nie zrobię!). 

A znowu - środowisko filmowe drogą naturalnej reakcji patrzyło 
zezem na inne środowiska artystyczne, irytowało się postawą widza 
i krytyka! Płaciło szczodrze aktorom, ale ich nie szanowało i nie ce
niło - działały tu liczne kompleksy i jakaś niemądra zazdrość. 

Tak to było. Ale się na szczęście skończyło. To już przeszłość, pra
wie .w.rpomni1ana. Po1ski film zajął wreszcie pozycję wcale nie najgors.zą 
w świecie sztuki, zidobył sobie wresZicie szacunek krewnych, pozyskał wi
dowmię i krytykę. Poznikały !kompleksy, znikła wziajemJnia nieufność, 

w pokojach profesorskich na Gdańskiej i Targowej ;przestano na siebie 
fukać. Więcej: w obu Senatach zaczęto spostrzegać pediagogiczne i gos,po
darcze racje, .p;r.ziemawilające .zia IPOłąc:reniem obu s.zkół w jedną. 

Jakież to były racje? 
Oto pLerwsza i najwaimiejsza: Należy prace obu szlkółi, wysiłki mło

dzieży i pedagQgów (jakże w Łodzi ·nielicznych w tej specjral:ności!)

polączyć w jedno, a przez to połączenie - wzmocnić, usprawnfćt Ist
nienie dwóch aktorskich wydziałów w takim mieście jak Lódź było 

oczywistym nonsensem. Istnienie dwóch wydziałów reżyserskich (fil
mowego i teatralnego) - bez zorganizowanych między nimi kontaktów, 
bez wspólnych spotkań i .zajęć - także było anomalią, tego dowodzić nie 
trzeba. 

Nie trzeba też przytaczać innych racji, te wystarczą! 
A zatem - w fakcie połączenia obu szkól mamy najszczęśliwszy wy

padek w dziejach małżeństwa: doprowadziły do tego i uczucie i roz
sądek! Brawo! 

Życie jednak poucza nas, że i najszczęśliwsze małżeństwa ktoś może 
rozbić. Zazwyczaj to bywa ktoś z rodziny, najczęściej któraś teściowa, 

rzadziej teść ... Notuję to ku przestrodze i tylko półgębkiem, tak na 
wszelki wypadek, na użytek nas dorosłych, bo o młodzież jestem spo
kojny. 

W gruncie rzeczy jednak jestem w ogóle najlepszej myśli spo-
kojnie patrzę w przyszłość. I na zakończenie - wznoszę toast za po
myślność „młodej pary": sto lat! 

A.B. 

I 
I,. 

I 

WANDA LIPlEC 

Początki świeckiego dramatu hiszpańskiego 
w epoce Odrodzenia. 

Dramat hiszpański epoki Odrodzenia i niezwykły rozwój teatru 
w tym okresie można jedynie porównać z rozkwitem sztuki dramatycz
nej w Anglii w epoce Elżbietańskiej i choć ustępuje on Szekspirowi 
pod względem głębi i' skali ideowej, to jednakże czaruje urokiem poezji 
i zniewala swą oryginalnością i odrębnością. Ta odrębność tkwi głę

boko w złożach narodowej kultury hiszpańskiej i w jej mocnym nur
cie ludowym. Może dlatego ów niezwykły dramat i teatr potrafił się 

oprzeć akademickim prądom płynącym z Włoch, które owładnęły nie
mal wszystkimi dziedzinami sztuki i kultury w Hiszpanii. Jedynie teatr 
nie poddał się tym wpływom zachowując swe indywidualne oblicze, 
gdyż stal się już w wieku XVI, a zwłaszcza w drugiej jego połowie 
narodową sztuką, narodową rozrywką i narodowym obyczajem. 

Co więcej, dramat hiszpański tego okresu sam zaczął wywierać wpływ 
na kraje sąsiednich Włoch i Francji, a niektóre jego elementy prze
niesione na scenę angielską przetrwały epokę Elżbietańską i1 sięgały 
w głąb wieku XVI!. ów dramat zapłodnił przede wszystkim sztukę 

pisarską Corneille'a we Francji i to zarówno „wspaniałego Cyda" jak 
i zabawnego „Kłamcę" z komedii o tej samej naŻwie. Korzystał z tej 
sztuki i Molier przejąwszy z dramatu Tirsa de Moliny historię don 
Juana. Motyw ów będzie potem snuł si~ w wielu utworach wszystkich 
wieków i wszystkich krajów. 

Zainteresowali się sztuką hiszpańską poeci i uczeni doby roman
tycznej. Badał i dociekał jej źródeł, nie zawsze zresztą dość ściśle, Fry
deryk Schlegel, czerpali z niej natchnienie Byron i Viktor Hugo, Sło
wacki i Puszkin. Można śmiało zaryzykować powiedzenie, że właśnie 

romantycy odkryli na nowo i przyznali dramaturgii hiszpańskiej należ
ną jej rangę w literaturze świaitowej. Mowa tu oczywiście o dramacie 
Vvieku Złotego, przypadającego na okres Renesansu. Użyczy on jeszcze 
swego światła teatrom hiszpańskim aż poza pierwsząi połowę wieku 
XVI!. Później zgaśnie ono pod wpływem coraz silniej zataczającej swe 
kręgi reakcji kaitolickiej, wzmożenia działalności Sw. Officjum i ogólnej 
ruiny kraju. Dramat renesansowy czerpał swe siły żywotne z narodo
wego gruntu hiszpańskiego i wyjałowiał się wraz z wyczerpaniem tych 
sil w niesprzyjających warunkach politycznych i gospodarczych. 
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Narodziny świeckiego teatru hiszpańskiego zbiegają się z narodzinami 
politycznej i ekonomicznej potęgi kraju, tj. z końcem XV wieku, gdy 
Izabella Kastylska połączyła wszystkie ziemie hiszpańskie i złamała na 
zawsze feudalną potęgę wielkich zakonów rycerskich. Dzięki odkryciu 
Krzysztofa Kolumba złoto amerykańskie zaczęło krążyć w żyłach bo
gatej Hiszpanii. Rozkwitły miasta, nauki i sztuki piękne. Zakwitł teatr. 

Jego dzieje w epoce Renesansu można podzielić na kilka kolejnych 
faz. A więc pierwsza faza dramatu świeckiego wiąże się z twórczością 
Portugalczyka Gil Vicenta, Juana de la Encina z Andaluzji i kastylij
czyka Ferdynanda Rojasa. Jest to przełom wieku XV i początki wie
ku XVI. 

Drugi okres przypada na koniec panowania Karola Piątego, tj. na 
połowę wieku XVI i poza innymi twórcami reprezentuje tę fazę przede 
wszystkim Lope de Rueda. 

Wreszcie okres ostatni, najbardziej znany i ceniony, Złoty Wiek 
Dramaitu Hiszpańskiego, związany z wielkością Cervantesa, Lope de 
Vegi, Tirso de Moliny i Calderona. Historycy dramatu hiszpańskiego na
zywają ten okres epoką Lope de Vegi, gdyż istotnie zaćmił swą wiel
kością wielkiego Cervantesa i swych następców, tj. Tirso de Mo
linę a nawet Calderona. Zresztą twórczość ostatniego z tych niezwy
kłych dramaturgów graniczy już w swej końcowej fazie z okresem 
upadku sztuki dramatycznej, z końcem Złotego Wieku. 

Swiecki dramat hiszpański już w pierwszym okresie swego rozwoju 
..?Jbliżył się od irazu do his?1I)ańs.kiego .życira. Poirtugalczyk Gil Vkente, 
szlachcic .z pochoidzerriia, pisał d1a teatru dworskiego Don Mainue1a w os'ta
tnkh la1bach XV i ;początkach XVI wieku .ZJabawne sceniki ro~ajowe 'które 
nazwał „far(;as". Nie jest to jednak gatunek dramatyczny pdkrywający się 
rz naszym dzisiejszym pojęciem farsy. ~ieira w sobie dużo !Pierwiast
ków patridtyrcznych a jego ludowy humoir łąazy się z dworską elegamc:ją. 
Nie ma rw tyoh soenikacll s'łów irubaszmych tlub wulgarnych sytuacji. 

Humor, pogodny nastrój i poezja panują tu przede wszystkim. Na
dał im też Gil Vicente kunsztowną formę wiersza zapożyczonego z ry
cerskiej romancy. Swobodnie i lekko płynie tok czterostopowego amfi
brachu. Większość scenek Gil Vicenta to wesołe obrazki z życia ludzi 
różnych stanów: szlachty, rzemieślników i chłopów. Najciekawsze z nich 
to „Poganiacz mułów", „Lekarze", „Proboszcz z Beira" i przygrywka 
do religijnego autosu - „Luzitania". Bliska ich styczność z ludem ujaw
nia się w zindywidualizowanej mowie przedstawicieli różnych stanów 
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i różnych prowincji hiszpańskich. 1 w tym sensie można mówić o rea
listycznych nurtach w twórczości Gil Vicenta. 

Interesujące i pełne spięć obrazy z życia hiszpańskiego znane są 

zwłaszcza łódzkiej publiczności teatralnej z „Celestyny" czyli „Tragi
komedii Kaliksta i Melibei" Ferdynanda Rojasa. Był to utwór złożony 
z 21 aktów! Forma epicka mieszaiła się tam z formą dramatyczną. 

Autor, podobnie zresztą jak wszyscy przedstawiciele tego okresu, nie 
posiadał jeszcze umiejętności konstrukcji dramatycznej. Olbrzymi ła

dunek emocjonalny, bogactwo obrazów i zestawienie najróżniejszych 

elementów czynią z tego utworu jeden z najciekawszych dramatów 
literatury światowej. Tragedia miłosna Kaliksta i Melibei wyprzedziła 
historię Romea i Julii o cały wiek! 

Rodzajowe obrazki\ Juana de la Encinar bledną w porównaniu z siłą 

wyrazu Ferdynanda Rojasa i pogodą Cil Vicenta. Są to bukoliczne 
obrazki pasterskie bez konfliktów i rozwoju akcji. Spośród wielu auto
rów sielanek pasterskich możnaby jeszcze wymienić Juana de la Cueva, 
u którego spotykamy już tak często pojawiający się w późniejszych ko
mediach Złotego Wieku motyw transformacji i wynikającą Ż tego ko
medię omyłek. Z teg·J chwytu scenicznego korzystać będzie często Lope 
de Vega, a zwłaszcza Tirso de Molina. 

W kształtowaniu się kolejnych form świeckiego dramatu hiszpań

skiego nie sposób przemilczeć działalności Lope de Ruedy. Był on rze
mieślnikiem z Sevilli, aktorem, dyrektorem wędrownej trupy aktor
skiej a przede wszystkim autorem iolicznych hiszpańskich „passos". 
Były to dworskie i ludowe scenki rodzajowe przepojone folklorem, 
ipełine temperamentu i werwy. Znał go jesocze jako aktora Ceirvantes 
i we wstępie do swych utworów dramatycznych pisał o nim co nastę
puje: „Pamiętam jeszcze wielkiego Lope de Ruedę który był znakomity 
jako aktor i twórca„. Urodził się w Sevilli i był złotnikiem„. Nikt nie 
dorównał mu w kreśleniu pasterskich scenek (passos)„. Były to czasy 
kiedy majątek przedsiębiorcy teatralnego w postaci rekwizytów i ko
stiumów można było zamknąć w jednym worku„. Scenę robiono z kilku 
ławek pokrytych deskami i ustawionych w formę kwadratu„. Na tak 
zbudowanej scence nie mogły jeszcze walczyć konno lub pieszo za
stępy Maurów i Hiszpanów, nie unosiły się też nad nią aniołowie „." 
Interesujący szczegół w biografii Lope de Ruedy spotykamy na końcu: 
„Lope de Rueda umarł w Kordowie, a ponieważ był człowiekiem zna
komitym i sławnym, pochowano go w katedrze między dwoma chó
rami, gdzie r51Poczywał irówm.ież słynny błazen Luiz Lopez". Musieli 
Hiszpanie cenić wtedy i szanować swych aktorów i komediantów, sko-
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ro grzebali ich zwłoki w podziemiach katedry nie porzucając ich pod 
murami sm~mtarzy! Molier w 100 lat pot.em we Franctii rnie mia'ł takiego 
pogrzebu! 

Wybitni twórcy pierwszych scenek świeckich jak Gil Vicente i Lope 
de Rueda utorowali drogę wielkim twórcom renesansowego dramatu 

hiszpańskiego. 

Tirso de Molina i „Zielony Gil" 
Najwybitniejsi dramaturdzy epoki Renesansu to Cervantes 0543-

-1616) Lope de Vega (1562-1635), Tirso de Molina (1570-1648), Calde
ron (1600-1680). Mieli oni już przygotowany grunt przez twórców 
hiszpańskich scenek rodzajowych i Ferdynanda Rojasa. Trzeba było 
wielkości Cervantesa i geniuszu Lope de Vegi aby pomnożyć ich mo
tyWY, wzbogacić ich tematy, pogłębić postacie, podpatrzyć życie i ująć 
je w zwartą formę dramatu. Ale ci pierwsi twórcy nadali drama•turgii 
hiszpańskiej właściwy jej i swoisty kierunek: związali ją z zyciem 
wszystkich warstw, tj. z narodem, z jego teraźniejszością i przeszłością. 
Rdzeń dramaturgii tkwił głęboko w glebie ojczystej ziemi. Stąd rozrósł 
.się s~eroko omijając ahisto.ryiczną, klasyczną poetykę dramattl['gów 
włoskich i klasyków francuskich. Mieszał tragizm z śmiesznością i gro
teską, wielkość z małością - tworzył tragedię i komedię narodową 
z jej pomieszanymi kategoriami estetycznymi i pogmatwanymi wąt
kami fabuły. Mistrzem ojczystej komedii był poza Lope de Vega przede 
wszystkim Tirso de Molina. 

Kim był ów znakomity komediopisarz hiszpański? Nazywał się Ga
briel Tellez i był mnichem, braleiszkiem słynnego zakonu Przenajświęt
szej Marii Panny od Wykupywania Jeńców (la Merced). ów z;aJkOIIl za
łożony w XIII wieku przez Piotra Nolasco posiadał głównie klasztory 
w Valencji i Katalonii, a pobożny brat Gabriel był podobno nieślub
nym dzieckiem jakiegoś znalkomitego granda, jak głosiła legenda. Po
chodzenie jego jest właściwie niewiadome, ale wiadomo, że życie jego 
pełne było przygód i niepokojów, że wiele podróżował po obu półku
lach, że był spowiednikiem, misjonarzem w Haiti, i że umarł jako przeor 
klasztoru w Soria. Stanowisko to równało się właściwie WYgnaniu, mu
siał więc Fray Gabriel narazić się swej władzy duchownej skoro zasłu
żył na banicję. Spośród wielu krążących o nim legend i sprzecznych 
wersji trudno WYłowić ziarnko prawdy. Natomiast jedno jest faktem 
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bezsprzecznym - był znakomitym komediopisarzem i twórcą dramatu 
o przedziwnych przygodach sevilskiego uwodziciela - don Juana. Gdy
by nic więcej nie napisał, już tym samym zasłużyłby sobie na nie
śmiertelność. Legendarna historia słynnego libertyna, wysnuta z ludowej 
opowieści hiszpańskiej, natchnęła potem niejednego twórcę i przeniosła 
się z desek scenicznych jako synonim uwodziciela - do języka potocz
nego wszystkich narodów. Nikt z naśladowców Gabrielai Telleza mu 
nie dorównał. Stworzył znakomitą postać nieustraszonego junaka, pew
nego siebie i lekkomyślnego młodzieńca nie szanującego praw ludzkich 
ani nakazów religii. Nie cofa się przed żadnym bluźnierstwem, profai
nuje posąg komandora, kpi z żyWYch i umarłych - staje się ofiarą 
własnej lekkomyślności i pewności siebie. Nie ma w tej postaci nic 
szatańskiego i nadprzyrodzonego. Jest ludzka i przekonywująca1 nawet 
w momencie, gdy spożywa ucztę z zaproszonym przez siebie „kamien
nym gościem", posągiem komandora zakonu KalatraWY. Jedynie koń
cowe sceny aktu III-go budzą grozę, gdy fantastyka miesza- się z rze
czywistością, legenda z historią. Aby nadać legendzie pozory życia, lo
kalizuje akcję w określonym czasie - w połowie wieku XIV i wpro
wadza do niej postacie historyczne: króla Neapolu i Alfonsa XI króla 
Kastylii. Akcja dramatu niezmiernie bogata, intryga zawiklana. 
Jest rzeczą ciekawą, że w pozostałych :zachowanych - trzydziestu kilku 
komediach Tirso de Moliny na plan pierwszy występują postaci ko
biece. Są to kobiety niezwykłe pod względem indywidualności i przed
siębiorczości. Rola ich w komedii jest zawsze aktywna. Przeważnie są 
to kobiety domagające się SWYCh praw gdy opuści je ukochany męż
czyzna. Motyw ten WYStępuje nie tylko w „Zielonym Gilu", ale i w wie
lu innych szitu~rnch, jak i w doskonałej komedii pt. „Miłość lekarza". 
Spotykamy się tu z kobietą zbuntowaną. Zakochana niewiasta studiuje 
na uniwer.syteeie w męskim przebraniu, kończy medycynę i prakty
kuje jako lekarz. Śmiała ta dziewczyna, Hieronima, gra rolę lekarzat
mężczyzny i jednocześnie rolę kobiety - siostry lekarza. Sztuka jest 
pełna zaskakujących sytuacji i pełnych humoru scenek. Jej wątki. opie
rają się o zasadniczy motyw komedii omyłek i trainsformacji. Jest to 
zresztą ulubiony motyw Tirso de Moliny. 

Galeria typów kobiecych jest bogata. Są między nimi roztropne, jak 
bohaterska królowa z „Roztropnej niewiasty", są i przewrotne jak 
„Pobożna Marta". Rzekoma świętoszka potrafi zdobyć serce mężczyzny 
różnymi WYbiegalmi, oszukać skromną i piękniejszą od siebie siostrę, 

zmylić czujność ojca i wprowadzić do domu rodzinnego swego kochan
ka, który w dodatku był zabójcą j€fi brata. Musiał !Przeor klasztoru 
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w Soria być znawcą niejednej tajemnicy kobiecego serca! Dyskretny 

spowiednik i obserwator ludzkich przygód, wytrawny psycholog, przed

stawia zawsze kobietę aktywną i przedsiębiorczą, kochającą r czułą, 

inteligentną i śmiało dążącą do celu. 
Przelał wszystkie te cechy wyzwalającej się spod supremacji męż

czyzn i odważnej kobiety w postać swej bohaterki w „Zielonym Gilu" 

{tytuł oryginału: „Don Gil de les Calzas verde"). Był to okres, gdy 

uwodzenie dziewcząt w Hiszpanii stało się zjawiskiem tak częstym, że 

rząd wydał w tej sprawie specjalne ustawodawstwo. Ale bohaterki 

Tirso de Moliny wolą same dochodzić swych praw. Tak się też ma spra

wa z piękną, ale ubogą dziewczyną , z Valladolid, główną postacią oma

wianej komedii - doną Juaną, w przeróbce Tuwima doną Dianą. Jej 

zalotnik, don Martin, opuszcza ją dl~ posażnej jedynaczki dony Inez 

z Madrytu. Ponieważ boi się prześladov.;ań i kary, zmienia imię i naz

wisko. Ale dzielna dziewczyna nie zachowa się biernie. Snuje skompli

kowaną intrygę, w rezultacie której wszystko powraca do normy i spra

wiedliwości statje się zadość. Komedia obfituje w niezwykle sytuacje, 

wydaje się chwilami, że autor nie rozwikła skomplikowanego węzła. 

Ale Tirso de Molina to nielada gracz! Najbardziej zawikłaną intrygę 

rozcina w sposób nieraz zupełnie nieoczekiwany. Stąd ogromnai atrak

cyjność tych komedii, gdzie punkt ciężkości spoczywa na intrydze 

i sytuacji. Przewyższa pod tym względem wszystkich swych poprzedni

ków i następców w teatrze hiszpańskim. Nie tylko zresztą w teatrze 

swego kraju! Ustępują mu nawet i mistrzowie znakomicie „skrojo

nych" intryg późniejszego mieszczańskiego teatru francuskiego. 

Sztukę oryginalnego siedemnastowiecznego komediopisarza przerobił 

Julian Tuwim pa komedię muzyczną, użyczając jej swego wdzięku i po

etyczności. Nie zmienił niczego z zasadniczego toku akcji. Przykrócił 

monologi, dodał szereg cennych wskazówek rel.yserskich, błysnął niejedno

kirotm!ie własnym dowcipem słownym. Dawny, hiszipański ,,gra:ziioso" \czyli 

błazen z pierwszych świeckich komedyjek stał się tu jako służący jesz

cze bardziej ruchliwy i zaibawny. Toczy się wartko kastylijski ośmio

zgłoskowiec, olśniewa dowcip i finezja słów. „Zielony Gil" występuje 

w odświeżonej szacie i w odmłodzonej postaci. Kończy się istną kas

kadą śmiechu i humoru: 
„Tak kończymy 
Tę zq,wiłą maskaradę, 

Ten zielony gilomatias 
I wesołą tę giliadę." 

WANDA LIPIEC 

• 

• 

• 
GLOS ABSOLWENTÓW 

Dlaczego gramy „Gila"? 

Chyba przed każdym absolwentem opuszczającym szkołę teatralną, 

w sensie dosłownym i przenośnym staje niezmiennie to pytanie, zmie

nia się tylko tytuł sztuki. Odpowiedź na nie jest dlatego tak ważna, 

że jednóznaczna jest z poznaniem tych wszystkich nowych elementów 

warsztatu aktorskiego, których opanowanie niezbędne jest do realiza

cji sztuki. Poznanie to nie może się dokonać bez pewnej perspektywy, 

której absolwent najczęściej nie posiada! Na szczęście przysługuje nam 

jeszcze prawo szukania tej perspektywy u pedagogów. 

„Ponadczasowe pozostały tylko te nieliczne dzieła, które sięgnęły 

do najgłębszych, najbardziej istotnych warstw psychiki ludzkiej , które 

traktując rzeczywistość materialną tylko jako jeden z fragmentów nie

ustannie postępującego rozwoju - zajęły się tym co wydawało i;ię im 

niezmienne, człowiekiem duchowym z jego namiętnościami" {G. Holo

ubek, Ekran 58!). Oto klucz do aktorskiego spojrzenia na Gila, do uświa

domienia sobie jakiego rodzaju szkolą aktorską jest ta .sztuka. 

Aby się jaśniej wytłumaczyć zwrócę uwagę na pewne czysto przy

padkowe podobieństwo jakie istnieje między „Gilem" a „Pierwszą Lep

szą" Fredry, jednoaktówka. która była naszym pierwszym warsztatem . 

W jednej i drugiej sztuce bohaterką jest kobieta, która za pomocą 

przebrania {tego tak scenicznego środka) zdobywa utracone względy 

swojego kochanka. U Fredry walka Julii o Alfreda jest tylko, jak za

uważył Boy, elementem płaskiej farsy, bo nic nie usprawiedliwia sensu 

tej walki. 
W „Gilu" walka Diany o Martina usprawiedliwia się wewnętrzną 

przemianą Martina, a Diana walczy nie tylko o męża - walczy o czło

wieka, wpływa na zmianę jego charakteru. Don Martin staje się god

nym jej miłości. 
Dzięki temu drobnemu przesunięciu temat sztuki jest tematem teatru 

poetyckiego - teatru wielkiej metafory. Również i aktorskie konse-
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kwencje tego przesunięcia są niezmiernie ważne i zasadnicze. Bo oto 
z zabudowanej i pełnej rekwizytów sceny Fredry - wyszliśmy na 
szeroką i pustą przestrzeń i musieliśmy się nauczyć grać w uproszczo
nej dekoracji niemal bez rekwizytów. redro uczył nas tradycji w do
brym tego słowa znaczeniu, był szkołą surowego realizmu i rubasznego 
humoru. Tirso de Molina uczy nas poezji a przez swoją ponadczasowość 
elementów nowoczesnego teatru. Wspomniana już metaforyczność sztu
ki, to że prawie każda rola może być rozmaicie widziana i grana, ma 
jeszcze jeden aspekt - jest szkołą samodzielności, której „brak w przy
gotowaniu do pracy w zawodzie jest jednym z najpoważniejszych man
kamentów szkolnictwa teatralnego" (H. Małkowska „Rozważania 

o śzkolnictwie teatralnym" Teatr 58). 
„Gil" jest dla nas jeszcze jedną szkołą - szkołą optymizmu i po

gody. 

BIEŻĄCY REPERTUAR TEATRU POWSZECHNEGO 

F. GOODRICH i A. HACKETT 

PAMIĘTNIK ANNY FRANK 
Reżyseria: Zbigniew Koczanowicz Scenografia: Antoni Bystroń 

KONSTANTY KRUMŁOWSKI 

KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA 
według inscenizacji Leona Schillera 

Reżyseria: Zbigniew Koczanowicz Scenografia: Antoni Bystroń 

WIDOWISKO DLA DZIECI 
„WESOŁEJ ZABAWY" 

Opracowanie dramaturgiczne: 
STANISŁAW BUGAJSKI i EUGENIUSZ ZABORSKI 

reżyseria: ZBIGNIEW KOCZANOWICZ 
scenografia: JERZY SZESKI i ANTONI BYSTROŃ 

W PRZYGOTOWANIU: 
PAWEŁ KOHOUT 

MIŁOŚĆ OSKARŻA 
(TAKOWA LASKA) 
Sztuka w 3 aktach 

w reżyserii ADAMA DANIEWICZA 
scenografii ZBIGNIEWA TOPOLSKIEGO 



Cena zł 2,50 

Zakł. Graf. RSW „Prasa" - Lódź, żwirki 17. zam. 508. Nakl. 5000. II. 59. S-8/483 


