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roku w Zielonej Gó1964. Zo-
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1966

tere.iowl. życiowemu
reprezentują
wspomniana już Ewa Karkoszka w
roli głównej bohate r ki oraz Halina
Kwiatkowska w roli tej z naliczycielek, która zawsze jest pierwsza
do podd;mia s ię okołlcznośclom. Ponie~ a ż jest reprezentantką postawy
mniej mogąc e j ll c z y ć na a plauz publiczności, tym większy wkład sztuk.i aktorskiej musi włożyć, żeby stać
s i ę nie makietową, lecz rzeczywistą
protagonistką tamtej.
Kłopotl!wą rolę opracowała w każdym szczególe,

rze, co prawd.a po pewnych perypetiach a Teatrem Polskim w Bydgoszczy I z kuratorium bydg<>&k lm, o
czym przypomina program do obecnej Inscenizacji w Starym Teatrze
w Krakowie.
Upłynęło dość czasu, by tegoroczną
Inscenizację
krakowską
traktować jako
probierz, czy utwór był
tworząc
konsekwentną
postać
sce&ensacja paru sezonów, czy \et ma
n iczną . Maria Zającówna-Radwan gra
szansę
trwałego
bytu w repertuana~Omlast taką osobę, której 0<11"urach? Sądzę, te tak, zwłaszcza jechow nie da się nigdy przewidzleć,
tell acenedę I pretekSt tematyczożywia
przedstawienie I budzi te
Q.Y rozterki pedagogów podczas
momenty wesołości, którymi poważ
egzaminacyjnej sesji przedmaturalne w zasadzie w idowisko nie szanej - potraktować uogólnlająco na
fuje zbyt hojnie.
życie, i to nie tylko w konkretnych
W reżyserii Edwarda Lubaszenki
warunkach historycznych I geogra(przepr aszam n ie w iem, czy pan Edtlcznych.
wa
r d życzy sobie, Żeby jego naz.wlGawlik, głosząc potrzebę wybOru,
ko odmieni ać w dekllnacj l) oraz
powołuje s.!ę
w swo.!m słowie odscenografii Lidli Mlntlcz I Jerzego
a utonJkim na wiecznotrwałość moSkarżyńskiego pozostali artyści taktywu
A.ntygony
w
dramaturgii.
że bezbłędnie opracowali grane poStrzela z wielkiego działa. Możemy
stacie. Lubaszenko mocno trzymał
się z tym
w zasadzie zgodzić, z
reżyserskie cugle, zaś kultura aktortym dodatkiem, te za wzorem sztuk
ska zespołu wyrażała sle m iędzy ltftrealistycznych w ntuce „Egzamin"
nyml
w
sta rannym
opracowaniu
sprawa l stawka się zminimalizokażdego
szczegółu,
niezależnie od
wała w stOBUnku do tragedll . antyczbardziej lub mn iej eksponowanych
ny<:h. Gdy starogrecka Antygona w
ról.
sztuce Sofoklesa w kontllkcle mię
dzy moralnym prawem absolutnym ~......,......,....,......,......,~.....-----...;,;~.::..;.;,;;,;~~~....
a wymogiem laqu społecznego nuca na szalę tycie, bohaterka szfukl
Gawlika,
walcząca
o bezwzględną
iprawledl!wość
ocen
nauczycielka,
grana przez El:tbleJLKH!tO Uks. w
konflikcie ml <!M§ !mm!enTe m 'r doratnym lnteresm szkoły rzuca na
szalę jedynie karier . Wymiar tragedll się zmniejsza, prawdopodoblenstwo wzrasta Nikt nie podda torturom I nie skate na śmle'rć nauczycielki, która nie chce postawić
stopnta dostatecznego córce luminarza. OyrektO'l' i Naczeln•lk bęilą lą
tylko straszyć I postarają ,1ę o wymówienie pracy, które zr~tą cofnie sam lumlnan I wizytator. Wtedy odbędzie 91ę w sumieniu
bohaterki ostatnia walka o czy!Jtość lłpra
wy. W re-zultacle jut nie pod nact~lem dopuści dziewczę do matury,
ale ku konsternac.11 konforml!J\ycznel(o otoczenia złoży
wymówien ie
sama . Pójdzie 90bie „gdzie pieprz
roSnle" lak Przełęcki w .,Przep ióreczce" Żeromskiego. Ten flriał dramatu Jest może najbardziej kontrowersvjny, ale na szczęście oryginalny wobec schema-tu wielu dz.isleJszyrh sztuk .

•

o nle nastawione na schlebianie widzom przedstawienie bardz iej niż by mogło bawić lub
wzruszać
daje sporo do mySlenla
na temat pokrewnych sytuacji w
jakich katdy mote sit: znaletć. Poniewat rozmaite postawy moralne I
tllozoflcz11e zostały w mtuce odpowledn Io
„rozpisane
na
gł06y"
rzeez wymaga ze strony artystów
dobrze wywa1:onego stoo!um psycholoe:IC"-nego postacl.
Jaskrawego „Zame>rdyl!ltę" w sto"unku do podwładnych. zaś l<>kaj•ko lekllwego wzii;lędem zwierzchników , wciela w roll dyrektora liceum
z Internatem lerzy Trela jaskrawle.
ale w iarygodnie. Naczelnika zadufanego w swój autoryte<t, a gdy zaW<>d:ll! perswazja Skłonnego do jawnej brutalności, wciela Henryk Ma)rherek bardzo przekonująco.
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Dwie skrajne postawy: be'zw-z1tlę-d
ne trzymanie 111.ę sprawv uznanej za
lub ~al!kowltą uległeś<' In-

słu.smą

