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w Warszawie

„Doin przy drodze"
Tytuł francuskiego oryginału brzmi.
,,Nati.oalaie 6". U-est to nazwa wielkiej
francuskiej ma·g is·traili. tPlrzy jednym z
jej licznych iwtrarży !WZilos.i się właśnie
dom, z okien którego można objąc.
wzrokiiem spory szmait .górzysrtej Framcji. !Rrzelot lś1niących tlimuzyn przywo·
dzi na myśl Michałowi i Joannie
ojcu i córce .~ iwm.Je dałekich, 111iezna·
nych lądów, ;gdzie czeka iprzygoda. Zycie tych dwojga looncentruje się przy
oknie, przez które uśmiecha się lku
nim mairzenie. Dekorator T . Błażejew
ski doskonale podchwycił ów moment
podświadomej
separacji mieszkańców
domu przy dro<lze, wysuiwzjąc na pierwszy plan „okno marzeń", przez kitóre spogląda ku widzowi tęskniąca
dziewczY1I1a. Rolę J'oam.ny interpretuje
S. Stępniówna, artystka obdarz<>llla dobrymi warun.kamd zewmętrznymi, i ar-

tystyczną

·intuicją.

Nieśmiały

wdzięk

w !Połączeniu z inteligentnym dozowaniem akcentów lirycznych czyni z pastelowej
panienki istotę
żywą
i
wzruszającą. iDulżą zasługą,

.reżyserkd

I. Lad<>Si6W111y jest podk·reślenie w
końcowej scenie widowiska pozytywnych cech romantyzmu ·b ohaterlcl. Roz-

I. J. Bernarda

wiał się mit <> drodze. Szczęście
nie
wkroczy przez „okno marzeń". Dla Jaan111y szczęściem blisk•i m i gótowym
staje się wła&1y dom.
Cichym ~rzymJJ.erzeńcem „wędrów 
ki Joanny" jest jej ojciec Michał. Odtwórca tej roli, Marian Bogusławski,
stworzył miłą sylwetkę o dickensowskim wdzięku , w której jednak chwilami, zwłaszcza w mome.ntach lirycznych uderza zby·tni patos wyipo.wiedzi.
W .ro.li Antoniego Vanier, sławnego
pisairza, występuje L. Luszczewski, :któ.
ry in ie wydobywa, niestety, tkwiących
w roli akcentów dramaitycznych, stwarza:jąc sylwetkę raczej bezbaJ"IWlllą. Ro.
bertem, istotą .w;pr01Wadzająoą zamęt i
smutek do cichego domu, jest Ryszard
PiekaT>skd. IW jego interpretacji Robel't staje się za.g adkowym okazem,
o /którym 111ie można <poiwiedzieć niczego pewnego. Czy jest uToczym nicponiem, uwodzącym z nudów lad111ą
dziewczYlilę? Czy może ibohatersko 'PC·
święca własne szczęście dla iS1Po.koju
ojca? iRyszard 'Piekarski, jako Ro.bert,
nie daje na te ipy.ta·nia odpowiedzi,
stwarzając sylwetkę niejednolitą i mało przekonywającą .

