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rzed kliku taty w Oxfordzie, na jakim& studencki m przyjęciu, stanęla w
pewnej chwitt w drzwiach jego spóźnio
na uczestniczka t przemówl!a do na& od
progu szekspirowskim wiers zem:

I can no further crawl, no further go;
My tegs can keep no pace with my
desires.
Here wm I rest me ttU the break of
day ...
Jest to kwestia Hermtt ze „Snu noc11
letniej", która w
przekładzie Galczyń
sktego brzmi: „Coraz mt trudniej ctqgnqć datej nogi.
Tutaj odpocznę aż do
chwil! świtu ..."
Dziewczyna,
jak stę potem okazało,
chclala zostać aktorką t marzyła m. tn.
o zagraniu roll Hermi i. żywo przypomntal ml stę ten epizod, kiedy niedawno
oglqdalem „Sen noc11 letniej" w Starym
Teatrze.
W
obecnym
krakowskim spektaktu
„Snu" Hermtę gra
Etżbteta Karkoszka.
Od dawna już pragnę zwrócić uwagę na
twórczość tej młodej, niezwykle utalentou'<lnej aktorki. Mimo zaledwie trzyletniego stażu sceni cznego, Karkoszka ma
już za sobq szereg poważnych ról, granych na scenie Teatru Rozmaitości. Grala Antygonę, grala Szen-Te w „Dobrym
cztowteku z Seczuanu" Brechta, grała
wreszcie Ofelię w „Hamlecie", a z wielu
Ofeltt, które oglqdalem (nt e wylqczajqc
Jean Simmons w f!lmte Oliviera t Lindy
Marsh w tnscentzacjt Gielguda w Nowym
Jorku). Otella Karkoszki wydala mt się
postactq najpełniejszą, najnardztej przekonywujqcq, zarazem najbardziej poetycką. Ryzykowna scena ob!ędu, klopotttwa nte tytko dla artystki, tecz także dla
widzów, była malym arcydziełem.
Podobnie z obecnq jej Hermtq. Jedna
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tytko Ottuta de Hautttand

tD przedwojennym filmie Reinhardta grala tę rolę z
równq silą wyrazu I z równym temperamentem. A jeśtt tyle już lat pamięta się
tak dobrze tamtą kreację amerykar.s'<lej
aktorki, można mleć pewność, że I m!odzleńcza, pe!na
żaru I nteklamanego uczucia, przepię1<nle przy tym mówiąca
wiersz Hermta Elżbiety Karkoszki
ntelatwo ulegnie zapomnieniu.

Wystartowawszy tą rotq na scenie Starego T eatru, Elżbieta Karkoszka przygotowuje teraz rolę Smugonlowej w
„Przepi6reczce 0
Żeromskiego.
Nie bau·lqc si ę w żadne przed'>rer>ierowe proroctwa, jedno trzeba powiedzieć bez źa
dnych wątpliwości:
jakakolwiek będzie
ta Smugon ;owa (co przecież zależy także
! od reżysera), będzie to . postać budzqca
skuplonq uu:age; tak'! uwagę zwra oa bouiem aktorstwo Etżbtety Karkoszki, reprezentującej już teraz bard::o ctekawte
dojrzewajqcą osobowość artystycznq.
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ównocześnłe
jedyną rolę
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w Teatrze Kameratnym
kob iecą w
„Zegarach"
Tomasza Łubieńskiego gra Danuta Maksymowicz. Jeśli już o „Zegarach" mowa,
to chctalbym posprzeczać stę trochę z
Krystyną Zbtjewskq, skarżqcq się w niedawnej recenzji na ntezrozumtalość tego
&pektaktu. Sądzę, że debiut Łubieńskiego,
jeśt! zaakceptuje się jeqo dramaturqtcznq ! poetycką konwencję, co nie powinno być trudne, jest ostągntęctem wybitnym I zrozumiałym całkowicie, a jego
odbiór ulatwtają jeszcze aktorzy, ::wlaszcza świetna para protaaonlstów: Jerzy
Nowak • właśnie Danuta Maksymowicz.
Jej Pauttnka
ujawnia
te wszystkie
wtelkle zdolności m!odziutkiej artystki,

które zauważyliśmy już w poprzednich
jej Tolach, zwłaszcza w ,,Fantazyn1", reżyserou:anym przez Swtnarsktego (Stelka Maksymowiczówny kazala myśleć o
ntegdysiejszej Stetce Aleksandry Slą
skiej). Miejmy nad z ieję, że Pauli nka z

„Zegarów",
będąca wi.etktm sukcesem
aktorki, przyczyni stę do czę s tsz ego !
pelntejszego wykorzystywania jej na scenach Teatru Starego i Kameralnego w
przyszlośct. Danuta Maksymowicz, obdarzona śu· i etnymt warunkami, dysponu;aca wie!kq swobodą scentcznq, co u naszych młodych aktorek bynajmniej nie
jest zaletą częstą, dysponuje także czymś
wtecej: tymi cechami ta>:entu, które decydują
o tndywtdualnośct, o tym, że
każda jej rota
na~naczona jest piętnem
osob;stym, co młodq artustke w•;różnla,
nobtl!tuje ! rokuje jej najpiękniejszą
przyszłość.
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niej więcej przed ptęctu taty opracowyu:alem wspólnie z reżyserem

S t a>tisławem

Kokeszem

krótkometrażo

wy film, móu;iący o metodach kszt a łce
nia aktora w naszym kraju, o metodach
oftcjalnych. Terenem, na którym akcja
tego krótkiego fttmu stę rozgryu:a1a, była Państwowa Szkola Teatralna w Krakowie.
Obydwie 'trtystkt, o których. tu dzisiaj
były wówczas studentkami t daleko im by ' j eszcze do egzaminów końco
u·11c h. A!e Jut wtedy zwracały uwagę
ru• yml
niep ·er <'tn11mt zdotnoic!am! t
JU Ż wtedy można bylo oczektu:ać po 11 •rh
w przyszlośct wybitnych osiągnięć artypiszę,

stycznych..

M!!o jest

stwierdzić, :że

stę spełniają.

te oczektwanta

