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I· ,,~ATO•• 
Komedia T. Rittnera 
K omedla om'ytek, · komedia nieporozu

. mień - taki · by!by zapewne wer
dykt w -1910 r ., gdy „Lato" ujrza!o po raz 
P•erwszy śwlat!o ·rampy. Istotnie, w tym 
ob1'azku z życia prywatnego sanatorium 
<lla nei·wowo chorych sprzed I ioojny 
światowej -niemal" ·wszystko obraca się 
wolcó! nieporozumień mlędry !udżmi. 
·· Dziś to, co ~o. !at · t,emu moglo s!ę. wy
dać tylko bardzo po_myslowo I f'nezyjnie 
skonstruowa11q komedią z ró ż nymi qui 

.Pro , quo, przemawiil. przede ws.;ystkim 
f!Lozoflcznym podtekstem: !udzie . rozmi
jają ·się, nie mogq znaleźć wspólnego ję
;;:yktt, każdy „slyszy tylko to, · co go ob
chodzi", los ~kazuje ostatecznie człowie
ka na samotność. Zbieżność sqdu Rittnera 
·o życiu cztowieka z sądami egzystencja
listów sprawia, że pól w!eku licząca ko
media budzi zainteresowanie - niczym 
współczesna sztuka. 
Niezależnie od akcentów egzystencjall-1 

stycznych „Lato" godne jest uwagi i z 
innyc h względów. Po mistrzowsku od
tworzy! Rittner środowisko ludzi mni ej 
lub więcej · neuropatyc:nyc;h., rozhistery
zowanych, nadwrażliwych . Może - jak f 
wiele !at później w „Czarodziejskiej gó- . 
r;e" Tomasza Manna mikrokosmos 
zamkniętego świat1Ća scinatoryjnF.go mial 
być odzwierciedLentcni makrCJkosmosu, 

I 
świata w ogóle? Zważywszy u•~tu ładu
nek (jak na ~omedię!) zaszyfrowanych 
"myślowych t1·eśc!, sklonny by!bym posq
dz!ć autora i o taki, wcale ambitny za-
miar. · 
·, W „Lecie" realizm splata się przedziw
nie· z upoetyzowaniem klinicznego środo
wiska, w ogóle z poezjq , melancholijne 
refleksje nad żydem luzujq - Ironia, hu
mor, niemal komedio-fars.owe sytuacje . 
\V rctyserif IRENY LADOSióWNY nie 
by!a to realistyczna obycza1owa sztuka 
z t1·oskq np. o absolutną wte1·no§ć toalet 
I .garniturów z 1910 r . Wprowadzając pew
nq stylizację t cofajqc rzecz o j«kieś 10 
do 20 lat wstecz. wzmacntaj qc nte1ctóre 
elementy lcomlczno - groteskow~. akcen
tujqc ·kontras.ty, wreszcie wp1·owadza1qc 
<Io de1coracjl (scenog r afia STANISŁAWA 

.JEDNA ZE SCEN SZTUKI · „LATO" 

BĄKOWSKIEGO elementy far.tazyjne 
(np. I akt) ~ dano na scenie świat spe
cyficznej wizji poetyckiej, wlz:/1 Rlttne-

1

1 owskiej. · 

. n' A,.;,UTA BALICKA w każdym geście, 
każdej · Intonacji głosu, w każdym 

nieledwie grymasie byla bardzo auten
tyczn·a. jako · rozhisteryzowana żona le::a
' za (Maja) , jako kobieta , która zdaje .•ię 
nie wied:zteć, czego <hce, jest r.tekonsel< 
wentna ch.wiejna, wicc=nie porfrnżniona, 
kapryś~a, pelna p,- ece11sjl do losu, nie- też: KLARA KOROWICZ-KAŁCZANKA 
znośna, a JeP.nak (mo::e u:tci.foie dlatego?) (spragniona miłości niewyżyta evotycznle 
namiętnie p,-ześl aclowana mi1okl1J męża. pant Pouchard) , ŻELISŁAWA MALSKA 
Rola Doktora, o którym wlakiwle nie- (Ernestyna . inteligentna panienka akcen
UJlele Wiemy po::a tym, że ma gburou·n- tujq ca SW'l samodzielność, z wyrozumla-. 
te maniery t po1eoclowany zazd1·ośclq do lq wy~.<:!oś r.lq truktujqc ma tteę) o~az 
żony I cl1-qcl11 zlikiddouiunla rywala po- KRYSTYNA FROEHLICH w 1·oli Ltll, 
pe!nla czyn · niezgodny z et;1kq lekarsk1J, subretki l: nbaretowej, kobiety zgoła „ je
to ujęciu JANUSZA MARCA nie badzil~ dnoznacznej", jednak sympatyc2nej przer 
zastrzeżeń , choci.aż aktor nte uu.~ yc!atntl szcze:·ość wypowiedzi o mężczyznach. ł 
dostatecznie wacly wymowy bohatera, za- miloścl. (K. Fr . troch.ę przerysowała 
znaczonej pr=ec-! ·'l: w11ru?11.IP. u · telrśc le_ . wprowadzajqc dowolnie akcenty już 
JAN ZDROJEWSK I rTorup) 1V trttcln eJ, zbyt kabai·etowe). HALINA SŁOJEWSKA 
bo zasadniczo dość papierowe; 1·ott nie- (pani Gianetti) dala figurę jakb11 celowo 
praktycznego marzyciela wyz)Jskal wszy- skar)Jkaturowanq, co dla wzmocnienia 
stko to, co śwludcZ!/, Iż jest jednak po- kontrastów w sztuce wydala ml się za
stać z krwi i kości, choć neurastenl<:z11a, bie9!em celowym. Ro:ę Karolin11 (STE
nlezdo!na do realne90 życia (C:oskonale F ANIA CICHORACKA). le :.:arza se
zagrana m . . in. 5,\.ona ataku furii) .. Go!- k1'ndarlusza (JÓZEF KONIECZNY) i ·Kari 
ders w W!lkonaniu WLADYSLAWA JE- (JANINA R08SKA) posiada!y dostatecz
żEWSKIEGO wypad! zgodnie z intencją nq wymowę scenlczn q . Nie wyrr.leniona 
sztuki · jako· ban11!1J,Y „ kupczyk ', repre- z nazwiska dziewczynka grajc,ca rolę 
zo:_ntant tcmiego sukcesµ w życiv. i milo- Dziecka zapowinda s ·!~ na zdolnq aktorlcę. 
:kl. ant)Jteza marzyc ie lstwa . Cstro psy- Grala rozkosznie. 
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