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FeHeton ,przedpren1iero,vy

, ,~b ieta b.e z skaz y"
„drobno-" niż „mieszcza1iskiej", z
Zapolskiej zajmuje której szeregów wywodzi/a
d
1if zapomniana „ko- również pani Dulska. Nie, w „Ko
m i
lilłyczna" pt. „Kobieto biecie" przenosi się Zapolska no
bez skazy", z premierą której wy salony wyższe, gd1ie królują po
stąpi w sobotę 6 maja
Teatr se/ i redaktor, kobiety bez prze
„Wybrzeże". Ta sztuka nazwana sądów i„. kobieta bez skazy.
przez samq autorkę w jednym
Fakt, że w prawach tego śro
z felietonów w „Wieku Nowym"
dowiska nie ma m'eisca na uczu
- „najukochańszym
dzieckiem"
cie, sprawia, że q/ówna bahate1
przysporzy/a zarazem Zapalskiej,
ka Rena musi przegrać. A1e i to
często przez konserwatywnq kry nie jest chyba zbyt wielkim dra
tykę i publiczrro§ć prześladowa- matem skoro zawsze
przecież
nej, najwięcej bodaj przykrości.
można zaczać udawać od nowa
Uznano bowiem „Kobietę bez ska „kobietę bez skazy". I właśnie
zy" za utwór niemoralny i obrata gra pozorów, fałszywa, dwu
icrjqcy dobre obyczaje. Wkrótce
znaczna moralność, która poslupo jego napisaniu w roku 1912 quia sie bohaterowie dramatu,
odbyła się jednak warszawska stcrie sie alównYm prT•dmiotem
prapremiera w „Rozmaitościach''.
szyderstwa Zoool1k•ei. Pi.sze „dra
Na przedstawienia waliły tłumy, matu''. bo też w oewnvm moorzys.parzaiqc sztuce coraz więcej
me.'1cie kończy sie komedia. a za
famy i biiqc wszelkie kasowe reoyna wnikliwe sturłiLJm obycza
kordy. Zapewne, coś w tei sztu
iowe - icrk to ues1tq u Zooolsce musiało być, skoro , ootrafila kie i 1nZW'JCMi bV'va.
WŁADYSŁAW ZAWISTOWSl(I
się ta.k nia ekscytować stołeczna
publicz_ność, trudno jednak dziś
G'ł.brit-l'\ 7.anfllh*"· .,l(oh-if"ta bPZ
dopatrtyć się w „Kobiecie" owei
oornoqrcfii i niemornlności, któ •ka1y". Premiera c maja o 11:odz.
1~.n'l 'v TPatrzf' .. Kan1„r;łll'\vm'' w
rq tak bardzo Zapolskiej wytySoon!':r. RPżyseri::. W:tnrla \.Vró
kano. Problem sprowadza sie ro hlf'w·c:k:t. scenoerafi:- - .l:tch„·ir:t
'f"l"''°!f'k"··'""ka. n\117ylt::ł Aniłr7Pf
czei do t'ematu i soosobu jego
C.lo\v;,.,1;ki. nklar1 t"lftra "Pr7rootraktowania - jak ta zwykle n1y~hw ~thva. l l (łzj·1l hiora: 70f;'\
'ft'll11k.
F.17b1et"\
ltllrh::tn()wska,
w dziejach literatury bywało. Ba
;:- l~r'\ K~7nik - M::iol<1~c.ztW~ka.
wiem w , Kohiecie
bez skazy" lf
'tCT'vc;tv„::t LnbiPńSk't, '7flfi;t J\'f~yT
Nńliuie mówić Zapol<ka o sorcr
rw"ł S7.rzrrińska. !O'tanl~J.-.._; • Fra
:\
wo.eh, na którvch sierlemr/1iesiat l<owlak . .Ttrzv r.11r7 <:n hrlPnt\
Twl"lr. Rv-..,,~r~ Jp(..,1~w· 7.
lat temu cinży/a aroźne tabu: o ,7in1inrz
,V,..1cinrh "KaC7.~110W!iiki. 7b;~n P"''
żvr-iu ucwciowym i ( arzede wsrv?- f"łln~.,.iłi-.'k:i.
Ą.nr1r7Pi Olrc.'7'~
,„.
c'.l.f"k Ofiit~nwc.l<i. Ta~tl1~% R"""i st.eł.
slldm) f"rotycznym burżua1ii. I t
"'"„rzrl
Rirhtł"t,
r;i~ burfunzii
r:rrl1i i
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