
,,Człowiek z teką'' 
al{tualne • • 

wc1ąz 
Kiedy w 1928 r. w Teatrze 

Rewolucji w Moskwie zmar
ły ostatnio aktor i reżyser 
A. Dilcij W)"5W;Wł srztukę 
Aleksieja Fajki „CZłowiek z 
teką" - stało się to praw
~ rewelaoją. Sztuka w 
spooób śmiały, g}<ębokli., nie
szablonowy i niErnal sensa
cyjny ujmująca zagadlllieniie 
czujności wobec wroga we
wnętrznego, wciskającego się 
na najwyżs:lie stanowaska 
państwowe, pobrafiącego d?Jię 
ki swej intelrigencji i d~j 
wi~ wprowadzić w błąd 
społeczeństw<> darzące go 
zaufaniem - obud7Jiła żywy 
oddźwięk wśród publicznoś
ci radzieckiej. Obud7.iiła w 
pewnym odłamie i sprz.eoi
wy: „Jak tn, więc atak na 
starą inteligencję? Przecież 
takich ludzi jak Granat.ow 
nie ma, nie porz:woliilibyśmy 
na to, by egzystowali wśród 
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Mniej ·więcej w rok po 
premierze sztuki w Związku 
Radzieckim odbył się proces 
szachtyński. Wykazał on. że 
ludzie typu „Człowi€'ka ź' te
ką" istnieją i dzialiają, że 
wróg kiasowy występuje pod 
różnymi postaciami, że wal
czy różnymi metodami, na 
różnych odcinkach życia. 
„Człowiek z teką" nie 

schodził ze scen teatrów ra
dzieckich w ciągu ośmiu łat, 
a i do dziś jest jedną ze sta
łych pozycji repertuarowych. 
Swiadczy to ·niewątpliwie o I 
dużych wartościach ideo
wych i artystycznych i::ztuki. 

Obecnie „Czlowiek z te
ką" przygotowywany jest 
przez zeS!PÓł Teatru im. Jara
cza. Jest to wa=tat teatral
ny Bożeny Radziszewskiej, 
która ukończyła ostatnio 
IllStytut Teatralny w Mo
skwie i gości obecnie w Ło
dzi dla wystawienia tej 
sztuki. 

Reż. Radziszewska będąc 
jesroze w Moskwie, przedy
skutnwała sztukę z autocem, 
który w;prowadz:ił do akcji 
pewne zmiany, mające na 
celu silniejsze jeszcze zary
sowanie postaci tytułowej. 
Nowa wersja sztuki będ7;ie 
grana i w teatrach radziec
kich. 

W realizacji S7;tuJG -
mówi reż. RadZiiszewska -
chodzi mi przede wszystkim 
o to, aby wydobyć najgłęb
szy sens sztuki i jej do dziś 
aktualne dla nas problemy. 
A więc problem bezideowo
ści i kalrierowiczostwa ja
ko źródła przestępstwa. 

Chodzi mi talkże o wydoby 
cie zagadni.enila rodz.iny na 
tym tle, jej roli i zadań, 
wzmożeni a cruj!lości w tej 

podstawowej komórce 
łecznej. · 

Główny problem sztuki, to 
spr-awa tzw. starej inteli
gencji. Sztuka nie jest, o
czywiście, aitakiem na nią, 
ukazuje how.iem tylko ukry
wają<:e się wśród niej wro
gie elementy, pokazując jed
nocześnlie postacie porLytyw
ne, twórcze, głęboko ideo
we. 

Premiera sztuki odbędzie 
się w początkach grudnia. W 
rolach głównych wystapią: 
Olgierd Jacewicz, Zofia Mol
ska, Teresa Marecka, Jadwi
ga Siennicka, Leon Łusz
czewski, Urszula Modrzyń
ska. Scenografia Ewy Sobol-
towej. T. Wo;. 


