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NA BUDOWIE OSIEDLA ROBOTNICZEGO. 
w ramach Festiwalu Pol

c.k .ch Sztuk \Vspół
czesnych Teatr · Na
rodowy w War,,;z,a
w1e w;yst.awił sztu-
kę Jana Rojewsl!: ego 

pod znamiennym tytułem: „Tys ąc 
walecznych". Nie wydaje mi się, 
aby świadome n.awiąz3nie w tym 
tytult:! do słów znanei pleśni o ty
siącu walecznych z Powst.ania Li
stopadc·wego było zbyt trafne. 
Trafniejsze byłoby odwołanie się 
do którejś z poJskich pieśni rewo
lucyjnych, skoro sz uk.a mówi o 
wspótczesn_ej pracy polski,ęgo ludu. 

Jakkolwiek by s i ę rzecz miała 
z tradycją, metafora „tysiąca wa
lecznych' ' oznacza w sztuce Ro
jewskiego owe n ieprzeliczone za
stępy ofiarnych robo tn .ków, którzy 
z olbrzymim entuzjazmem i w po
cie czoła działają na tym odcinku 
budown:ctwa socjal.s tycznego, któ
rym jest ,odbudowa i rozbudowa 
zniszczonej przez wroga Warszawy. 
Są tu s.t.arzy i młodzi, są doświad
czeni i łatwowierni, są n :eprzecięt
nie uzdolnieni racjonaliz.a 1 orzy i 
zwykli, rc.zmiłowani w swym fachu 
betom.arze i zbrojarze, którzy po
trafią nie żałować siły swych mięś
ni dla wspólnego dzieła. To klasa 
rnbotnkza, której przyświ~ają te 
same cele i która żywi niezłomne 

przekonanie, że każdy osobisty wy
siłek wróci do człowieka jako ogól
ne dobro społeczne. Autor pokazał 
nam, jak błahe są kłótnie i niepo
rozumienia wewnątrz klasy robot
niczej: jakieś drobne niesnaski po
koleń, zawodów, poziomów umysło
wych i zespołów produkcyj'nych. Są 
to formy współzawodnictwa w wal
ce o ten sam cel. Prawdziwe kon
flikty zaczynają się dopiero tam, 
gdzie robotnicy napotykają praw
dziwego wroga, który - jak mówi 
autor-nie błądzi po manowcach, ale 
kroczy świadomie i konsekwentnie 
po s.wej drodze. Raz bywa 'zwykłym 
złodziejem, innym razem przemyśl
nym t.abotaiystą. kiedy indziej sze_ 
rzy nieufność do nowych zdobyczy 
techniki i nauki, a zawsze wystę

puje jako obrońca dawnych dob
rych czasów, gdy można było łowić 
w mętnej wodzie. 

fot . F. Myszkowski 
Wojciech Brydziński w roli prof. 

Czaplickiego. 

Sztuka Rojewskiego właś::iwie 
stawia 10 zagadnienie i jaskrawo 
przeciwstawia dwa światy: z jed
nej strony tworzący i budujący 
świat robotniczej Warszawy, z dru
giej zaś świa · ciemnych machlojek, 
szeroko rozgalęz \ony aparat „pod
ziemnego handlu", gdzie wystarc.,;y 
jeden telefon. aby natychmiast zmo
bilizowac i postawić 'na nogi wszel
kich nie siejących i nie orzących, 
a zbierających obfite żniwo „do
stawców" i „odbiorców" Przedsta
wicielem tego ty pu ludzi. jest w 
„Tysiącu walecznych" magazynier 
Synowiec. ktory kradnie z budowy 
osiedla robotniczego cement wyso
kowartościowy , a zapełnia składy 
cemen·em zwi etrz.ałym . aby w ten 
sposób i odpowiednio za.robić i wY
liczyc się ze stanu ilościowego . Au
tor zaznacza Jego powiązanie ze 
światem spekulacji i fałszu, ale 

oz.a lerenem 

stosow.ania mniejszej ilości prętów 
żelaznych do zbrojenia stropów, w 
czym popiera go profesor Czaplicki, 
s tary naukowiec, uważany przed 
wojną w świecie oficjalnej nauki 1.a 
.,szaleńca", a dziś wprowadzający 
w czyn swe pd.parte wieloletn mi 
badaniami pomys.ły i ulepszenia. 
Konstrukcja stropów ma być dost3-
tecznie wytrzymała, ale i do mak
simum oszczędna. Tak położony 
strop nie ,wytrzymuje próby obcią

żenia. Błąd tkwi jednak nie w za
stosowaniu mniejszej ilbści żelaza 
do uzbrojenia, lecz w nieświado
mym zastosowaniu zwietrzałego ce-

żyje razem z brygadą roboczą, dzie
ląc jej troski prywatne i publiczne, 
ale i wpływa dobroczynnie na tok 
robót, przy czym zachowuje mądry 
umiar. aby w niczym nie naruszyć 
ui;:~a·wnień i C·ennej inicjatywy 
kierownictwa budowy, na k:órym 
ciąży bezpośrednia odpowiedzial-
ność za wszystko. · 

W osobie sekretarza Podst. Org. 
Part. Maciejewskiego partia poś
więca cały swoi trud u~uwaniu 

przeszkód i działa na najbar
dziej z,agrożonych post2runkach. 
Partia jest zawsze tam, gdzie lu-

„Tysiąc walecznych" Jana Rojewskiego w Teatrze Narodowym w War
ezyseria.: W. Krasnowiecki, scenogra.lia: R. Nowicki, Na. zdję

ciu scena zbiorowa.. 

mentu, na którego zamianie dobrze 
zarobił . magazynier Synowiec. Zde
maskowanie sabotażysty jest jed
nocześnie odkryciem rzekom ego 
błędu technicznego. Zespól podeJ- . 
muje pracę weqług nowych zasad, 
w które na chwilę przestał wierzyć. 
Osiedle będzie gotowe na czas. 

Te wydarzenia pozwalają autoro
wi pokazać nam bogatą galenę po
staci. Na pierwszy plan wysuwa s i ę 
oczywiście sam zespól robotnitzy, 
młodzi betoniarze: Józek, Antek, 
Pietrek i wymieniony już S tefan, 

J który dzięki wytężonej pracy oso bi-
• stej ma zostać z robotnika inżynie

r.em, zbrojarze: stary Domar.idzki 
i nie pierwszej już młodości, dosko
nale zarysowany majster Zieja, 
który jest żywym łiłcźrill<lem m.ę
dzy dawnymi a no\vymi la 1 y p'1l
sk1e~o ruchu rC!bO\tliczego, wyrazi
cielem głęboko uczciwego stos.unku 
starych do młodych, i wreszcie Kli
mek, były milicjant. którego przy-

,.. pędzli.a na budowę tęsknota za 
Warszawą i pierwotnym zajęciem 
·„koziarza" - nosiciela cegieł. Do
brym wcieleniem nowego typu ko
biety pracującej jest Agnieszka, 

· występująca w sztuce Jako delegat-
lfa Osiedl.a „B" przy pertraktacjach 
o wypożyczenie Os.edlu „A'' obro
bionego żelaza zbrojeniowego. Ten 
ostatni moment ukazuje wlaśc.wą 
rolę i właściwy sens współzaW-Od
nictwa pracy. Tu nie chodzi o czy
sto amblcfonalny wyścig, . aby za 
wszelką cenę pobić przeciwnika o 
ileś tam rund i przegonić go w cza
sie. Tu chodzi o pode ągnięcie wsp:'.>ł
zawodnika i wyświadczenie mu po
mocy, gdy tego za.jdzie potrze·ba, 
aby razem doszedł do wspólnej me
ty . Tu chod·zi o ·wykon.anie dzieła, 
nie o zawody i przechwałki. 
Pośród członków zespołu robot

niczego Stefan Przybojewski jt;st 
postacią budzącą poważne zastrze
żenia , aczkoly,rie~ autor zogn1skowaf 
w nim również reprezentacyjne 
i nieraz przekonywające cnoty mło_ 
dego pokolenia, jak zapał, wiedzę. 
pracowitość i prostatę uczuć. Z przy
jemnością bierzemy poz.a tym udział 
w jego projektach małżeństwa z 
Agnieszką, marzeniach o pokvju z 
kuchnią na nowowybudowanym 
osiedlu i 0 zakupie mebli na raity 
w PDT. Jego życie qsobiste wiąże 
się z dotrz)'maniem terminu ukoń
czenia budowy - i to znów świad
czy o prawdziwości fragmentów ży-

c!ziom tq:eba pomóc i podnieść ich 
na duchu, partia wypowia.da bez_ 
względną walkę złu już w chwi
li, gdy zło zaledwie się zary
sowało i łatwiejsze jest do zlokaE
zowania, a nie do·piero wtedy, gdy 
już ·zdążyło wyrządzić olbrzymie 
szkody i stworzyło dla wszystkich 
sytuację nie do zniesienia . Partia 
jednakowo troszczy się o partyj
nych i bezpartyjnych pracowników 
zatrudnionych na budowie, jedna
kowo ocenia ich przydatność i z.a
s.ługi według s.tosunku do pracy, 
aczkolwiek z pewnością więcej żąda 
od swych członków. W sztuce Ro-

' jewskiego jedność klasy robótmczej 
jest fakt.em dokonanym. Autor nie 
informuje nas nawet, kto z jego 
szeregowych bo ha terów jest czion
kietn partii, a kto nim nie je„t. 
W~zys1;y żyją i działają w \aęgu 
jednej idei, wszystkim przyśw'.eca 
ten sam cel, wszystkich jednakowo 
obchodzi chwilowe załamanie się 

ws.pólnego dz ! eła, wszystkich jedna
kowo oburza postępowanie wroga . 

W rzędzie tych właśnie ludzi po
stawił również autor uczciwego in
teligenta s.tarej daty, człowieka, któ
ry nie zdoła już przezwyciężyć w 
sobie do końca elementów dawnej 
świadomości, ale mimo to odgrywa 
rolę pozytywną w nowym świecie, 
któremu potrzebna jest jego wie
dza fadiowa i solidność w wykoey _ 
waniu zawodu. Inteligentem tym 
jest inżyn!er Bocheński, kierownik 
budowy, który co prawda ani na 
chwilę nie traci z oczu wspólnego 
celu społecznego, ale w swej „libe
ralnej uczciwości" - która zdaje 
się orzekać, że nie należy nikogo 
podejrzewać. dopóki się nie ma do
wodów czarno na białym - ob
darza zaufaniem i broni magazynie
ra Synowca. Przełom, który inży
nier Bocheński przeżywa po kata
strofie, jest niepełny, ale tym 
prawdziwszy. Tu może chodzić tylko 
o otworzenie oczu uczciwym lu
dz.io{ll bez przeszłości i świ<:domoś
ci rewolucyjnej, a nie o to, aby 
stali się nagle żarliwymi propaga
torami socjalizmu, Chodzi o dodat
kowe uświadomienie im wspólności 
pozycji strategicznych w walce o 
ten cel, którego słuszność instynk
townie czuli, stając od razu do pra
cy i nie żałując sil. Rojewski przed
stawił tę postać prawdziwie, osz
czędnie i z umiarem. 

Natomiast pos:acią nie tylko chy
bioną, ale po prostu fałszywą jest 
literat Halny W Halnym poznaje
my na początku pirnrz.a powszech
nie znanego 1 sz.anowanego, spełnia
jącego pozytywną (jeżeli już nie 
doniosłą) rolę s.połeczną, jak zresz
tą zwykła ją spełn iać literatura, o 
czym chyba Rojewski - pisząc 
sztuki teatralne - n !e wątpi. Hal
ny jest według tekstu sztuki p1sa
rzem, za którego przemawia iuz 
sam dżwięk nazwiska, a tego -
jak wiadomo - nie zdobywa się 
byle czym. Pod koniec widowiska 
cytowany jest nawet fragment z 
jego utworu jako programowa wy
pcwiedż polityczna. Działa to na 
widza jak werset bóstwa z m achi
ny. S.k<lro autor zrobił poui tym z 
Halnego ciemięgę i wygłupka . Ten 
literat będz · e odstraszał robotni
czych widzów przed literackimi 
gośćmi w zakład.ach pracy, a prze
cież nie o to chodzi. Istnieją tu 
dwie rzeczy do wyboru: albo Halny 
jest porządnym pis.arzem i wtedy 
trzeb:i pokazać, w jakim celu przy
szedł na budowę i co z tego wy
niknie, albo też jest nie na pozio
mie - i wtedy trzeba go wylać z 
budowy. Newton wrzucił podobno 
do wrzątku własny zegarek i pil
.1ie obscrwuv.:al t=zyffiólne w ręki.; 

jajko, by srwlerdzić, czy mi-nęły jui 
trzy minuty. Halny zaś wdepnął w 
dół z szybko wiążącym cementem. 
Owszem, niech to sobie będz:e i 

prawda, ale gdy zaczniemy mówić 
tylko takie prawdy, to nie zachę
cimy n ikogo ani do fizyki, ani do 
liter{ltury Zresztą Halny jest w 
sztuce Rojewskiego tak p:-zyczepio
ny do t.reści i stoi tak daleko poza 
wszelką problematyką swego zawo
du, że wszystko, co mówi i robi, 
mogliby równie dobrze w tej samej 
sytuacji mówić i robić Aleksander 
Wielki, pan Tadeusz, buchalter z 
miejskich zakładów gastronorrricz
nych i Joanna papieżyca, gdyby się 
przebrała za literata. Pierwsi trzej 
- łącznie z apetytem na blondynkę, 
czwarta - chyba tylko w :eatrze. 
Postać Halnego jest przykładem, 

że sztuka Rojewskiego wykazuje 
zdecydowane skłonności do farsy. 
Co to jest fa.rsa? Nie podejmuję s:ę 
dać tym razem pełnej odpowiedzi 
na to pytanie, ale sądzę, że jedną 
z jej najbardziej znamiennych w u
jemnym znaczeniu cech jest kon
wencjonalność sytuacji komicznych. 
Jeżeli mamy do czynienia z jakimś 
molf'm książkowym, to od razu mu
si gotować zegarki albo wpadać do 
rozrobionego betonu. Jeżeli na sce
nie występuje robociarz, to od ra
zu musi być „morowy" i coś nie
coś sobie pocholerować. Jeżeli au
tor pokazuje mieszczkę z przedm!eś
cia, to od razu z fochami, plotkami 
i złośliwością rutynowanej kumosz
ki. Jakaś cząstkowa i w dużym 
stopniu już his1cryczn.a prawda o
byczajowa jest tutaj zawarta, ale 
mielibyśmy i tak do czynienia z fik_ 
cyjnym obrazem rzeczyw :stości , 
gdyby ta drobn.a prawda nie są
siadowała z i.nnymi, większymi 
prawd.'.'lmi, a raczej nie była po<l
p.orządkowan.a innym, większym 

prawdcm : gdyby chciała uchodz: ć za 
całą prawdę społeczną . Rojewski 
ustrzegł się tego niebezp: eczeństwa, 
gdyż Jego sztuka mówi wiele o rze
czywistych troskach i entuzjazmach, 
o rzeczywistych walkach i os:ąg
nięciach ludzi budownictwa so:jali
stycznego, nie mniej jednak grze
szy upodobaniem do oklepanych 
i - jak każdy banał - zbyt m.1!0 
wyrażających śmieszmotek fa1-.;y 
drobn-0rnieszczańskiej, gdzie po-
wierzchowna i dlatego niegrożna sa
tyra zatraca ostrze prawdziwej kry
tyki społecznej. 

Farsowość i umowność sytuacji 
i gestów komicznych odbita s i ę 
oczywiście i na samej insci:nizacj „ 
Podjął ją reżys er Władysław Kr.as
nowiecki. Aktorzy grający robotn i
ków jed.zą z prze~adnym „mamla
niem", tłuką się i;:o plecach. w mo
mentach odprężenia na budowie ge
stykulują i chodzą jak „morowcy·' 
z czaĘ·ÓW „czarnei Mańki". która 
grasowala ongi „na Czerniakow
skiej, Górnej, na Woli" Poza tym 
widowislto uksztąltowało się według 
dość szablonowej poprawności ak
torskiej. Oprócz paru wyjątków. 
W roll majstra Ziei naprawdę błys-

nął Karol 
wypadł 
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fot. F. Myszltowski 
Wojciech Ilryclzińskl w roli prof. 

Czaplickiego, 

Sztuka Rojewskiego właś~iwie 
stawia 10 zagadnienie i jaskrawo 
przeciwstawia dwa światy: z jed
nej strony tworzący i budujący 
świat robotniczej Warszawy, z dru
giej zaś świai ciemnych m3chlojek. 
szeroko rozgałęz iony aparat „pod
ziemnego handlu", gdzie wystarczy 
jeden telefon. aby natychmiast zmo
bilizowac i postawić 'na nogi wszel
kich nie siejących i nie orzących, 
a zbierających obfite żniwo „do
stawców" i „odbiorców" Przedsta
wicielem tego typu ludzi. jest w 
„Tysiącu walecznych" magazynier 
Synowiec. ktory kradnie z budowy 
osiedla robotniczego cement wyso
kowartościowy. a zapełnia składy 
cemen·em zwietrz.ałym. aby w ten 
sposób i odpowiednio za.robić i WY
liczyc >ię ze st.anu ilościowego . Au
tor Z<1znacza Jego pow:ą;r,anie ze 
światEm spekul.acji i fałszu, ale 
pozostawia ten świa· poZ<1 !erenem 
właściwej akcji, uosabiając go li 
tylko w jednym ciemnym i od razu 
podejrzanym, choć nieprzeciętnie 
sprytnym człowieku. Ola.tego prze
ciwstawienie dwu światów. ujęte w 
jasne formuły · publicys·yczne. nie 
jest dość siln-e w toku akcji. Mając 
n.a scenie prz-ez wszystkie trzy atkty 
tylko jednego. osamotn!onego w 
tym środowisku spryciarz.a jako 
wroga , widz skłania się do zbyt ła
twego optymizmu. 

Sama akcja raz.grywa się na bu
dowie osiedla „A", Które przystąpi
ło do długodystansowego wspólz.a
wodnictwa z osiedlem „B", chociaż 
rozpoczęło pracę o trzy miesiące 
później Zbrojarze, przygotowujący 

żelazo do betonowych stropów, nie 
mogą nadążyć z robotą i dotrzyma<: 
kroku betoniarzom. Toteż osiedlu 
„A" grozi smutn.a konieczność wy
cofan:a się ze współzawodnictwa, co 
jest równoznacz.ne z niedotrzyma
niem zadeklarowanego terminu bu
dowy. 

N.a tym tle autor pokazuje swego 
czołowego bohatera pozytywnego : 
Stefana Przybojewskiego. młodego 

studenta politechniki, który jest 
duszą robotniczego z.espołu na bu
dowie. Wychowany już na nowych 
i;ojęciach w zakresie techniki bu
dowlanej, Stefan forsuje zasadę 

ł 

a ę wytę acy O'Som-
ma zostać z robotnika inżynie

r.em, zbrojarze: stary Domar<1dzki 
i nie pierwszej już młodości, dosko
na~e z.arysowany majster Zieja, 
który jest żywym łi\cżriUderri i:ii.ę
dzy dawnymi a nowymi la1y P"l
skie&O ruchu rt'.lbo~nic<:ego, wyrazi
ciele~ głęboko ticz.ciwego stosunku 
starych do młodych, i wreszcie Kli
mek, były milicjant. którego przy-

- pędziła na budowę tęsknota za 
' Warsz.a wą i pierwotnym zajęciem 
-„koziarza" - nosiciela cegieł. Do
brym wcieleniem nowego typu ko
biety pracującej jest Agnieszka, 
występująca w sztuce Jako delegat
ka Osiedla „B" przy pertraktacjach 
o wypożyczenie Os.edlu „A" obro
bionego żelaza zbrojeniowego. Ten 
ostatni moment ukazuje wlaśc.wą 

rolę i właściwy sens współzawcd
nictwa pracy. Tu nie chodzi o czy
sto ambicjonalny wyścig, . aby za 
wszelką cenę pobić przeciwnika o 
ileś tam rund i przegonić go w cz3-
sie. Tu chodzi o pode ągnięc1e wsp;Jł
zawodnika i wyświadczenie mu po
mocy, gdy tego zajdzie potrzeb.a, 
aby raz.em doszedł do wspólnej me
ty . Tu chodzi o ·wykon.anie di.ieła, 
nie o z.awody i l'rzechwałki. 

Pośród członków zespołu robot
niczego Stefan Przybojewski jest 
postacią budzącą poważne zastrze
żenia, aczkolwiek autor zogn1skowat' 
w nim równiEiż reprezentacyjne 
i nieraz przekonywające c111oty mlo_ 
dego pokolenia, jak zapał, wiedzę. 

pracowitość i prostotę uczuć. Z przy
jemnością bierzemy poza tym udział 
w jego projektach małżeństwa z 
Agnieszką, marzeniach o pokoju z 
kuchnią na nowowybudowanym 
osiedlu i C> za.kupie mebli na raity 
w PDT. Jego zyc1e qsobiste wiąże 
się z dotrz)'maniem terminu ukoń
czenia budowy - i to znów świad
czy o prawdziwości fragmentów ży
cia, które autor przedstawia, jak 
również dowodzi trafności ust11wie
nia sprawy od str.ony ideologicznej 
Ale miody zapaleniec, jakim jest' 
Stefan, nie działa na nas jednako
wo w ciągu całego widowiska i n'.ę 
przedstawia sobą postaci dość '5on-. 
sekwentnej, Jego zapal ·p.rzybiera' 
często formy po trochu derlerwujące 
i można by wręcz powiedżieć1 żę„w , 
jego postęi;:>:<nvaniu gran!~,a między, 
niezwykłym entuzjazmell),' a zwy
cz.ajnym warcholstwem jest · dość 
chwiejna i płynna. Mając na. uwa-.. 
dze tę - by się tak wyrazić -
zawrotność tekstu, aktor grający 
rolę Stefal)a (jest nim Józef Nowaki 
powinien wykazać więcej powśc ' ą
gliwości w rozmaitych sytuacjach 
i mniej po wodzowsku przekrzyki
wać „tłumy", niż to robił na przed
stawieniu, które widzialem. 

W sztuce Rojewskiego dobrze i 
plastycznie ujęta jes1 rola partii w 
pracy zespołu produkcyjnego i w 
kształtowaniu się wzajemnych sto
sunków pomiędzy ludżmi. Sekretarz 
Podstawowej Organizacji Partyinej 
jest stale obecny na budowie, trosz
czy się o ludzi i o materiał, wyka
zuje głęboką znajomość planu ro
bót, i stwarza waruqki sprzyjające 

stosowaniu coraz to nowych udo
skonaleń technicznych. Nie tylko 

acZK'Ol"w~ectr"'o;;-nl>""'""'"".,_""""""-..-.""'.,_ 

od swych Ro-
' je~kieg~ jedność klasy robótniczej 
jest faktem dokonanym. Autor nie 
informuje nas nawet, kto z jego 
szeregowych bohaterów jest człon
kiem partii. a kto nim nie je~t. 

WliZys1;y Ż,}'ją i clzia!ają w \aęgu 
jednej idei, wszystkim przyśw~cca 
ten sam cel, wszystkich jednakowo 
obchodzi chwilowe załamanie się 
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VIE OSIEDLA ROBOTNICZEGO. 
żyje razem z brygadą roboczą, dzie
ląc jej troski prywatne i publiczne, 
ale i wpJywa dobroczynnie na tok 
robót. przy czym zachowuje mądry 
umiar. aby w niczym nie naruszyć 
uprawnień i cennej inicjatywy 
kierownictwa budowy, na k:órym 
ciąży bezpośrednia odpowiedzial-
ność z.a wszystko. · 

W 06obie sekretarza Podst. Org. 
Part. Maciejewskiego partia poś
więca cały swój trud u.~uwaniu 
przeszkód i działa na najbar
dziej wgrożonych posterunkach. 
Partia jest zawsze tam, gdzi.e lu-

ego w Teatrze Nai:odowym w War
scenogralia: R. Nowicki, Na zdję
zbiorowa. 

dziom trzeba pomóc i podnieść ich 
na duchu, partia wypowia.da bez_ 
względną walkę złu już w chwi. 
li, gdy zło z.aledwie się z.ary. 
sowało i łatwiejsze jest do zlokall
zowania, a nie dopiero wtedy, gdy 
już zdążyło wyrządzić olbrzymie 
!d.kody i stworzyło dla wszystkich 
sytuację nie do zniesienia . Partia 
jednakowo troszczy się o partyj
nych i bezpartyjnych pracowników 
zatrudnionych na budowie, jedna
kowo ocenia ich przydatność i za
sługi według Etosunku do pracy, 
aczkolwiek z pewnością więcej żąda 
od swych członków. W sztuce Ro
jeW6kiego jedność klasy robotmcz~l 
jest 'fakt'em dokonanym. Autor nie 
informuje nas nawet, kto z jego 
szeregowych bohaterów jest człon: 

wE·pólnego dz!eła, wszystkich jedna
kowo oburz.a postępowanie wroga . 

W rzędzie tych właśnie ludzi po
stawił również autor uczciwego in
teligenta sfarej daty, człowiek.a, któ
ry nie zdoła już przezwyciężyć w 
sobie do końca elementów dawnej 
świadomości, ale mimo to odgrywa 
rolę pozytywną w nowym świecie, 
któremu potrzebna jest jego wie
dz.a fadiowa i solidność w wykon.Y. 
waniu zawodu. Inteligentem tym 
jest inżyn i er Bocheński, kierownik 
budowy, który co prawda ani na 
chwilę nie traci z oczu wspólnego 
celu społecznego, ale w siwej „libe
ralnej uczciwości" - która zdaje 
się orzekać, że nie należy nikogo 
podejrzewać. dopóki się nie ma do
wodów czarno n.a białym - ob
darza zaufaniem i broni magazynie
ra Synowca. Przełom, który inży
nier Bocheński przeżywa po kata
strofie, jest niepełny, ale tym 
prawdziwszy. Tu może chodzić tylko 
o otworzenie oczu uczciwym lu
dziom bez przeszłości i świadomoś
ci rewolucyjnej, a nie o to, aby 
stali się nagle żarliwymi propaga
torami socjalizmu, Chodzi o dodat
kowe uświadomienie im wspólności 
pozycji strategicznych w walce o 
ten cel, którego słuszność instynk
tovinie czuli, stając od razu do pra
cy i nie żałując sil. Rojewski przed
stawił tę postać prawdziwie, osz
czędnie i z umiarem. 

Natomiast pos:acią nie tylko chy
bioną, ale po prostu fałszywą jest 
literat Halny W Halnym pozn3je
my na początku pirnrz.a powszech
nie znanego i szanowanego, spełnia
jącego pozytywną (jeżeli już nie 
doniosłą) rolę f.połeczną, jak zresz
tą zwykła ją spełniać literatura, o 
czym chyba Rojewski - pisząc 
sztuki teatralne - n:oe wątpi. Hal
ny jest według tekstu sztuki p:sa
rzem, z.a którego przemawia JUZ 
sam dźwięk nazwiska, a tego -
jak wiadomo - nie zdobywa się 
byle czym. Pod koniec widowisk.a 
cytowany jest nawet fragment z 
jego utworu jako programowa wy
powiedź polityczna. Działa to na 
widza j.ak werset bóstwa z ma chi
ny. ~koro autor zrobił poza tym z 
Halnego ciemięgę i wygłupka . Ten 
literat będz · e odstraszał robotni
czych widzów przed literackimi 
gośćmi w zakładach pracy, a prze
cież nie o to chodzi. Ist n i eją tu 
dwie rzeczy do wyboru: albo H alny 
jest porządnym pis.arzem i wtedy 
trzeb:i pokazać, w jakim celu przy
szedł na budowę i co z tego wy
niknie, albo też jest nie n.a pozio
mie - i wtedy trzeba go wylać z 
budowy. Newton wrzucił podobno 
do wrzątku własny zegarek i pil-

prawda, ale gdy z.aczniemy mówić 
tylko takie prawdy, to nie zachę

cimy n ikogo ani do fizyki, ani do 
literatury Zresztą Halny jest w 
sztuce Rojewskiego tak p:-zyczepio
ny do treści i stoi tak daleko poza 
wszelką problematyką swego zawo
du, że wszystko, co mówi i robi, 
mogliby równie dobrze w tej samej 
sytuacji mówić i robić Ale.ks.ander 
Wielki, pan Tadeusz, buchalter z 
miejskich zakładów gastronomicz
nych i Joanna papieżyca, gdyby się 

przebrała z.a literata. Pierwsi trzej 
- łącznie z apetytem n.a blondynkę, 
czwarta - chyba tylko w teatrze. 
Postać Halnego jest przykładem, 

że sztuka Rojewskiego wykazuje 
zdecydowane skłonności do farsy. 
Co to jest fa.na? Nie podejmuję s'.ę 

dać tym razem pełnej odpowiedzi 
na to pytanie, ale sądzę, ż.e jedną 
z jej najbardziej znamiennych w u
jemnym znaczeniu cech jest kon
wencjonalność sytuacji komicznych. 
Jeżeli mamy do czynienia z jakimś 
molem książkowym, to od razu mu
si gotować zegarki albo wpadać do 
rozrobionego betonu. Jeżeli na sce.: 
nie występuje robociarz, to od ra
zu musi być „morowy" i coś nie
coś sobie pocholerować . Jeżeli au
tor pokazuje mieszczkę z przedm!eś
cia, to od razu z fochami, plotkami 
i złośliwością rutynowanej kumosz
ki. Jakaś cząstkowa i w dużym 
stopniu już histeryczna prawda o
byczajowa jest tutaj zawarta, ale 
mielibyśmy i tak do czynienia z fik_ 
cyjnym obrazem rzeczyw : stcści, 
gdyby ta drobn.a prawda nie są
siadowała z tnnymi, większymi 
prawdami. a raczej nie była pod
porządkowana ir.nym, większym 
prawdom: gdyby chciała uchodz : ć za 
całą prawdę społeczną. Rojewski 
ustrzegł się tego niebezp'. eczeństwa, 
gdyż jego sz:tuka mówi wiele o rze
czywistych troskach i entuzjaz.mach, 
o rzeczywistych walkach i os :ąg
nięciach ludzi budownictwa so:jali
stycznego, nie mniej jednak grze
szy upodobaniem do okle!i<inych 
i - jak każdy banał - zbyt 1Tu1ło 
wyrażających śmiesznotek farsy 
drobnomieszczańskiej, gdzie po
wierzchown.:i i dlatego niegroźna sa
tyra zatra ca ostrze prawdziwej kry
tyki społecznej . 

Farsowość i umowność sytuacji 
i ges tów komicznych odbiła s i ę 
oczywiście i n a samej insc€nizacj „ 

. Podjął ją reżys er Władysław Kras
nowiecki. Aktorzy graj ący robotni
ków jed.zą z przesadnym „mamla
niem", tłuką się po plecach. w mo
mentach odprężenia na budowie ge
stykulują i chodzą jak „morowcy·' 
z cuis·ów „czarneJ Mańki". która 
grasowaia ongi 1>na Czerniakow-

Fot. Dorys 
Jan Rojewski 

nął Karol Leszczyński, ' doskonale 
wypadł w interpretacji Stefana 
Sródki sekre·arz organizacji par
tyjnej, Tadeusz Fijewski sympa-1 
tyczn :e odtworzył po~tac uczciwego 
„koziarza" Klimka, proletariusza z 
krwi, kości i s.połecz.nych instynk
tów. Swietne momenty farsowe . 
m:ała H alina Cieszkowska w l'laJZu- · 
pełniej zbędnej roli perfidnej kumo
chy, jak zbędną również w akcji jest 
jej in terlokutorka . Józef Now<:ik w 
roli Stefana ukaz.al-jak już zazna. 
czyłem powyżej - całą chwiefność 
:ekstu w z.arysowaniu ~ej postaci 
i przechódził od porywającego za
pału do krzykliwego pieniactwa . Aż 
dziw, że go ludzie słuchali. Znacz
n ie n.aturaln!ejsza była Halina 
Głuszkówna w roli Agnieszki. W po
zostałych rolach wystąpili: Jerzy 
KraSJSowski, Lech Ordon, Adam 
·Kwiatkowski. Władysław Kaczmar
E-ld, Tadeusz Surowa. Władysław 
Bracki, Wojciech Brydziński, Jerzy 
Sliwińsk i . Zb!gniew Kryński. Ma-• 
ria Miedzińska , Wacław Izdebski, 
Maria Kubicka i Piotr Ku.rawski. 

Dekoracje Romualda Nowickiego 
dały skrótowy, lecz pełen rozmachu 
obraz budowy osiedla z charaktery
stycznymi dla wspołczesnej Warsza
wy drewnianymi wieżyczkami dżwi. 
gów n.a płytkim horyzoncie. Widz 
m9 pełne_ poczucie autentyczn( a:, 
miejsca, ąą kt9.rym rozgrywa ~ ó 


