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Tairowa. wynikła jak gdyby z na
Prace Tairowa.
od
dnia
premjery.
Komedja
Moskwa, w grudniu I923 r.
dmiaru tęsknot i poszukiwań,
.Dzwonek
alarmowy“
pada
po
Kulnuuacyjneini
przedstaw
ieAkademia retrospekt> wna i tr\jest
— trzeba przyznać — olśnie
kilku przedstawieniach, — zato niaini tego typu b\ł\ premjery re
bunał teatralny.
wająca,
ale też i nadto zewnętrz
komedja „Rogacz wspaniały" o- żysera Tairowa w leatrze Kame
na. nadto skomplikowana i obli
Kiedy w czerwcu r. 1923 utrwa siąga w szybkim tempie sto ralnym.
lałem swoje najbardziej charakte- przedstawień w Teatrze McyerAle teatr ten. będący poniekąd czona na efekt.
i \styczne spostrzeżenia z Mo hołda.
Kairów marzy o połączeniu tracentrum pomiędzy klasycznemi
skwy — już wtedy wspominałem
Te kilka szczegółów świadczy teatrami — Małym i Stanisław- gedji i arlekinady (świadczy o tem
o teatrach, jako o najbardziej zna najlepiej o poziomie i smaku pu- sl.iego a teatrem rewolucyjnym w ielka różnorodność sztuk wy
miennym objawie kultury miasta. bliczności. wycliowanej zresztą na Meyerholda, przyniósł mi pewne stawianych: „Salome“, „BrambilNiestety, wtedy sezon się koń epokowym i jedynym na św iecie rozczarowanie,
la". „Fedra”. ..Girofle - Girofla“,
czył. Teatry były zamknięte. Je teatrze Stanisławskiego.
Tairowa tkwi w jego roz- tylko że arlekinadom jego braku
dynie strzępy kolorowych afi
je humoru (..Girofle". „Brambilszów na słupach reklamowych i święto Stanisławskiego i ewolucja dwojeniu. Z jednej strony cały ba la").
last konwencjonalny dekoracyj. z
jego teatru.
bogato wydane afisze teatralne
Tak. tym karkołomnym dziwom
drugiej— naiwne uproszczenia koubiegłego sezonu dawały pojęcie
( idy mowa o Teatrze Artysty
wodewilowym i dowcipom akro
stjumowe;
trochę
estetycznych
0 kolosalnej ilości sal w idow isko- cznym. wspomnieć trzeba o uro
batycznym tej znakomitej grote
vt ych, o repertuarze i o pietyzmie, czystości. jaką obchodzono w Mo ..nastrojów“ obok szalonej buffoskowej i charakterystycznej grze
nady
cyrkowej,
wyszukane
modu
z jakim odnoszono się do życia te skwie ubiegłej jesieni: dwudzieaitystów - śpiewaków - tancerzy
lacje
głosowe
w
dialogach
mó
atralnego.
stopięeiolecia
istnienia
teatru.
Nok teatralny finiszował wielką Z tej racji (nieobecny zresztą) wionych. a jednocześnie naiwne (Koonen, Ceretelli) brak właśnie
akademią retrospektywną, oma Stanisławski i zastępca jego Nie- chropawe duchy aktorów, nieu- poczucia humoru,— małej iskierki,
któraby zapaliła ogień — napraw
wiającą najważniejsze premjery inirowicz - Danczeiiko otrzymali n::ejacy cii śpiewać...
dę.
Szalona,,
wściekła
pomysłowość
sezonu. Część krytyków formo t\tuł artystów narodowych, a w
wała zarzuty, część wnosiła obro uroczystej akademji wzięły udział
nę, wreszcie specjalnie powołany delegacje wszystkich teatrów.
trybunał teatralny rozstrzygał oW szeregu przemówień podkre
rreczenia mówców i ogłaszał wy ślano jednogłośnie, bez względu
rok, który stanowić miał materja! na przekonania i zasady, — w y F. S t i e p u u. Osnownyje pro- wyłonić metafizyczne przesłanki
di historji teatru za okres prze chowawcze znaczenie teatru Sta bliemy tieatra. Berlin, „Słowo", przyszłego teatru.
byty.
nisławskiego.
który
pierwszy 1923 ; str. 127. — N. J e w r e iTriumfy repertuaru klasycznego wskazał rolę, jaką winien sta n o w. Tieatr kak takowoj. Ber
lin. „Aeademia“, 1923; str. 116. —
1 pognębienie komedii mieszczań nowić w teatrze zespół.
Książka J e w r e i n o w a jest
S. W i e r m i e l . Ałchiinja tiea
Dzisiaj
Teatr
Artystyczny
na
skiej.
drugiem
niezmienionem w yda
tra.
Berlin,
„Aeademia",
1923;
zywa się „klasycznym“, chociaż
Dzięki tym zapowiedziom, jak odbiegł on już daleko od swoich
niem ogłoszonej w 1912 r. apolostr. 46.
również dzięki obfitym przeglą pierwszych założeń i poczynań.
gji nasycenia teatralnością życia
S t i e p u n zatytułował swoją i teatru. „Ewangelję“ uzupełnia
dom prasy,— można się było prze
Podstawą repertuaru teatru Stakonać, że repertuar klasyczny zaj nisławskieo i jego czterech „stud książkę z dziedziny filozofji tea sześć „nowych inwencyj teatral
mował w większości teatrów na iów " są naturalnie dawne sztuki tru niezgodnie z treścią. W pierw'- nych“ i przedmówca, w której Jeczelne, jeżeli nic wyłączne miej realistyczne i symboliczne; do szej części usiłuje odtworzyć du wreinow ustala, że jest wynalaz
szę artysty i aktora z własnych cą słowa „teatralizacja“ i od
sce.
piero ostatnie premjery (kome
obrazów’ wewnętrznych. Analizu krywcą nowych dróg dzisiejszego
A ilość tych teatrów jest impo
dja Arystofanesa i opery komicz
je trzy ogólno-ludzkie postawy teatru.
nująca. Przeszło trzydzieści sal
ne Offenbacha) wykazały pewne
wobec życia: postawę filisterską,
zapełnia się dzień w dzień (prócz
uow j dążenia reżyserskie, które
poniedziałków — dni odpoczyn
artystyczną i mistyczną. Schemat
mają jednak znaczenie czysto for
kowych) jedyną w świecie tea
ten ozdabiają pospolite niekiedy
malne.
„Teatr — to zmowa reżysera,
tralną publicznością, gotową po
twierdzenia: „W aktorze zawsze
W każdym razie zastępca Sta
święcić obiad dla spędzenia wie
tkwi dusza artysty“, „aktorstwo, malarza, muzyka i aktorów“, onisławskiego, Danczeiiko, wychoto stała funkcja natury artystycz znajmia W i e r m i e l w „Alchemji
czoru w gospodzie marzenia.
Jzi w dalszym ciągu z założenia
nej“. A jednak wr sposobie wykła teatru“, która ma być tej zmowy
Marzenie! Może jest to najnie1swego mistrza, że kwestja formy
odpowiedniejsze słowo, gdy cho
du tych „prawd“, w opisie ducho opisem, niezdradzającym zawodo
w teatrze zależna jest wyłącznie
wej tajemnicy spiskowców. Książ
dzi o teatr współczesny, i jeżeli
od treści dzieła, niezależnie od te wej struktury artysty-dyletanta ka jest raczej bezładnym odpisem
można je jeszcze gdzie zastoso
i artysty-twórcy, pod powłoką
go, czy wystawia się tragedję
wać, to tylko wspominając wizje
terminów i schematów, —- w y rozmów', które toczą spiskowcy,
Szekspira, czy operę-buffo Offen
teatralnych reżyserów rosyjskich.
czuwa
się tętno bezpośrednich do bliższego udziału w zmowie
bacha.
Komedja salonowa i mieszczań
przeżyć. W części drugiej na za niedopuszczani. A więc: o sztuce
ska, która stanowi u nas podwali Stary wodewil francuski jako kan sadzie stworzonego schematu w y wogóle, o zmyśle teatralności,
wa reżyserska.
nę repertuaru,— tam reprezento
prowadza autor nowy wzór, usta o ciele aktora, jako tworzywie,
wana jest tylko w kilku podrzęd
Kiedy mowa o operze komicz lający cztery zasadnicze odmiany o stanowisku i umiejscowieniu
nych teatrzykach oraz w teatrze nej Offenbacha, trudno nie powie twórczości aktora: naśladownic reżysera, literaturze w teatrze,
Korsza. Ale co najdziwniejsze dzieć o tej roli,, jaką odegrała lek two, przeistaczanie życia, wcie rampie itd.
(znów dla nas) — nie cieszy się ka komedjo - opera francuska we lenie, improwizację. W ciągu w y
powodzeniem. Nie ma również współczesnym teatrze moskiew kładu kilkakrotnie omawia od
wielkiego powodzenia operetka. skim. Zapewne, stary wodewil rębność rozpatrywanej rzeczywi
W szystkie trzy książki powsta
„Madame Pompadour“ albo inny francuski stal się świetną kanwą stości od pojęć klasyfikujących. ły pod znakiem wrogim wszelkie
wodewil niemiecki dosięga zale reżyserską dla w y z y s k a n i a W części trzeciej — o teatrze mu naturalizmowi w sztuce i odwie pięćdziesięciu przedstawień, wszystkich możliwości
tanecz przyszłości — Stiepun rozważa żywione są wspomnieniami tych
podczas, gdy na wiosnę wysta nych, świetlnych i gimnastycz powinowactwo
współczesności usiłowań odrodzenia teatru, które
wiona „Lizystrata“ w Artystycz nych, — zrywając zupełnie z me (rosyjskiej) z duchem tragedji; Rosjanie łączą z nazw iskiem W ie 
nym albo „Girofle“ w Kameral todą gry realistycznej i konwen- z ducha kataklizmu — religijnego ry Komisarzew'skiej.
nym grane są prawie bez przerwy cjonalizmem „operowym“.
ducha sztuki tragicznej — usiłuje
aw.

TRZY KSIĄŻKI O TEATRZE

sce, jako idealny teatr rewolucyj
ny, tak, jak go sobie marzyli mo
Obecnie inscenizuje Tairow po- że konspiratorzy-idealiści!
w ieść Chester tona „C z ł o w i e k,
Foregger.
który był C zw artkiem . Przed
staw ienie to w zbudza zaintereso
Obok Teatru Meyerholda pra
wanie dzięki niezw ykle pomyśla- cuje szereg większych lub mniej
ej dekoracji, której projekt zam ie szych „studjów“, z których bez
ściła
większość
ilustrow anych sprzecznie w yróżnia się ..Nastfor
pism i afiszów teatralnych.
Foreggera. Mimiczne momenty
Nawiasem mówiąc, ten rodzaj niektórych cheo-poematówr, tańce
twórczości teatralnej— powieść in maszyn przy muzyce „drzewa“ i
scenizowana (a nie przeróbka z „ołowiu“, wreszcie sceny z „Mia
pcw ieści)— jest dotąd jeszcze mo sta“ mają w sobie akrobatykę i
dny. Odkąd Stanisławski dal nie plastykę, — wyuzdanie, cynizm i
zapomnianych „Braci Karinazo- naiwną poetykę, — efekty inocne
w ych" i „Biesy“, różne sceny sta i brutalne obok efekcików subtel
rają się szukać natchnienia w nych i zupełnie sentymentalnie na
dziełach wielkich prozaików.
strojowych.
1 )o szczęśliwszych realizacyj te Jakkolwiek te wszystkie ekspe
go typu należy bezwątpienia „Po rymenty w ypadają w urzeczywi
nura anegdota" Dostojewskiego, stnieniu, bije z nich jedno: żywo
wystawiona w Teatrze Komisa- tność. Pęd naprzód, dążenie, —
rzewskiej. Zastosowane tu spryt cechuje atmosferę teatralną w Mo
nie półcienie i światła w ywierają, skwie.
doprawdy, wrażenie ogromne.
Rewolucja nie zabiła teatru.
Konstrukcje Meyerholda.
Nadto liczne pisma fachowe, afi
Na czele teatrów t. zw. „rewo sze ilustrowane, wydawnictwa i
lucyjnych“ stoi przedewszystkiem bibljoteki, wreszcie polemika, —
„Gitis" Meyerholda.
potęgują tę atmosferę gorączki
Meyerhold, ongi współpracow pracy i ciągłych poszukiwań.
nik Stanisławskiego, następnie
Ruch muzyczny.
wyznawca impresjonizmu w tea
Nawet W ielka Opera, która
trze (wystawiał m. in. sztuki Przy
byszewskiego), — obecnie stał się tkw iła dotąd jeszcze w szablonie
propagatorem teatru agitacyjnego, włoskiej w ystaw y i repertuaru
rewolucyjnego, teatru bezpośred (poza W agnerem i kompozytora
mi rosyjskimi), odważa się na eks
niego oddziaływania. .
Odrzucił dekoracje, zastępując perymenty, narazie jedynie for
je jedynie konstrukcjami maszy malne. Zapowiada bowiem „Szenowymi, odrzucił wszelkie efekty herezadę“ Korsakowa, odtańczo
półtonów', cieni, stylizacji, niedo ną na wypukłej, kolistej scenie.
mówień, dając teatr w yraźny, os Przy czem etnograficzne „decora"
try, zdecydowany. Aktorzy w y  baletu zastąpione będą fantastyczpowiadają się ruchami jaskrawe- nemi: bo jeżeli muzyka „Szeheremi, nieomal akrobatycznemi, — a zady“ jest tylko marzeniem o
dla osiągnięcia koniecznych w ra Wschodzie, tem bardziej musi
żeń przeznaczony jest cały aparat niem być urzeczywistnienie tej
techniki współczesnej: motocy- wizji.
Opera Zimina. „studja“ opero
klów, aut, armat, maszyn elek
trycznych itd. („Ziemia naopak“). we Teatru Artystycznego, kon
Największy wysiłek położono certy symfoniczne Teatru Wiel
na rozwinięcie gimnastyczno-fi- kiego, koncerty w sali im. Beethozycznych zdolności aktora, który \eiia, oraz w wielkiej i małej sali
wydobywa w ten sposób maxi Konserwatorium koncentrują w
mum ekspresji („Śmierć Tariełki- sobie dość senny narazie ruch mu
zyczny stolicy rosyjskiej. Nazwi
na“, „Rogacz wspaniały“).
Dwa wielkie reflektory oślepiają sko Szymanowskiego spotyka się
scenę-maszynę, podkreślając tem częstokroć na programie fortepia
samem ostre sylwety aktorów. A nowych recitalów.
zespół gra idealnie. M ożna o nim
„Nieboska komedja“.
powiedzieć, że jest „skonstruowa
W końcu mego listu muszę
ny“. Sugestjonuje wezbraną w i
downię. Porywa. W idowisko w a w spomnieć o sensacyjnej premjeha się między cyrkiem a wiecem rze teatralnej, która nas przedeagitacyjnym, między patosem tra wrszystkiem musi zainteresować.
gedji a młodzieńczym, szumiącym B yła nią „Nieboska komedja“ ;
wystaw ił ją Teatr Dramatyczny
poematem.
Zapewno, znaczenie „wycho- w Petersburgu („Studja“ Staniwawczo-rewolucyjne“ teatru Me sławskiego, po „Balladynie“, przyyerholda upadło, ale bądź co bądź gotowują „Sen srebrny Salomei“).
w historji teatru zajmie on miejStanisław Staliński.
Inscenizowana powieść.
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