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Miejskie teatry dramatyczne 
NIB marna narzeka~ w 1tol:ley a. brft: urozmaicenia na t«etrle 

łycla łea-trałnego. Celuj' w tym mle,JSkie teatry dramatyc1.ne. 
.które w ciągu jednego tygodnia potrafi' ta!epi~ ulice miasta 

aflsr.ami premierowymi, tm:yczącymi tytułami sr.tU'k starych i nowych. 
Wielkością afisu wyróżniał 1ię lt\Rom&m i Ojczyzn~< - Ta.deus.u 

LopalewslłiefU. Auklc stan 1!~ w Meregu sce-n dramatycznych przed· 
stawić iyeie Maurycego MochMekiee"O. Pł"&s ta - mówi~c otwar· 
cie - nie pow1odfa slę, mimo, że życie Moohmcikiego, jednego J: naJ· 
tęższych umysłów d<l'by romant}"7ll11'U, Olbfituje w ciekarwe. niesłychanie 
dramatyczne momenty. Łopalewski Qpi8lTł swo~ wizje scenkzne na 
przebogatym materla!e biogra•f+eznym: korespon<len~ ji, notatkaoh matki 
znakomitego p1rblicysty, jakim był Mochnackj, jego a1"tykulach, st&· 
rych gazetach. Przeładowanie łekslu, sk11din~d znakomitymi, auten
tycr.nymi wypowiedziami Mocłmac1k1ego zagubi1o dramatyczność po
staci. Nie widl'Jiimy Mochnaokle.go w wkcji, gada tylko bez przerwy, 
męcząc siebie i wi'dza. Gadubs-two i teoretyzawanie :r. reguły zah11a 
?yde sceniczne. Tu si~ ono nawet nie narodziło. 

Nie "eoiele pomogła dziełu łn!cenil.acja E. Poredy, który ratował 
fe monumentalnośd:J postaci I orygłnalnośdą oprawy dekoracyjnej, 
W'padając niestety często w pretensjonaJność. 

Z wykonawców na uwa·gę zasługuje Osto - S~kl, lclóry cz.a.mym 
cha.ra kterem hięcia Lube-ckiego przysłania mdlą postać Mochnackiego 
(B. Kostrzyński). 

Gdy1by >Romaons t Ojcryznąc był opracowa·ny w formie powieścło· 
"ej, bardzo bliskiej przecież a·utorov.li, znalazłby prawdopodchnie wie
lu - nawet enluzjas+ów, w formie scenkznej kudno mu będz ie zna
leźć odbiorców. • *' • 

Qdmiennłe przedstawia się rzecz t lnn11 sztuką wystawioną przez 
k?nce~n teatrów .miejsk~ch: >Pociąg "".id~oc - zrę~zna sztuka Arnolda 
Ridle~ a ~ to . J~kiby • zywtem przen1es1one na scenę karty powieści 
krymma•lneJ. W1e.e osob z naszego otoczenia, a często może i sami 
czytamy chętnie JlO'Wieści kryminalne i nie rzadko dopiero blady świt 
wrtrąca na.m książk~ z ręki. Dobr3 Mtera'łura kryminalna czy detekty· 
wistyczna J~t doskonałym środkiem odipr~ienia dla psychik! człowieka, 
chodzącego b.ezustannie w kieracie codziennych obowiązków. Podobne 
działanie wywiera >Pociąg widmoc; dodając jedynie, ie przy ksiąłce, 
gdy nas prz~aje interesować, możemy przeczytać ostatnie stronice 
i wiemy, kto jest czarnym char21kterem, 11 kto bohaterem. Z >Poeią
giemc jest niestety inaczej. Kupując bilet - żal iść tylko na ostatni 
akt. Siedzi się więc przez trzy akty, słuchając tej bujdy I dziwiąc 5ię 
niepomiernie, dlaczego ty!u ~udzl marnuje cudowne, wiosenne wieczory 
na. ?gł~dani(\. tak straszliwej bzdury. Bo ~ztuka nie ma żadnych war
!osci literac•kich, ueszłą kzeib11 przyznac, że autor nie miaJ takich 
ambicji Usiłuje trzymać widza w napięciu przez pełną niesamowitych 
tajemnic a·kcję, zrecznie zawiązując węzeł fabułamy, którego roZip:ą
tanie przychodzi dOiJ>iero tut przed końcowym opuszczeniem kur!uny. 
Czy trzeba dodawać, ie situka dobrze się kończy? Jak w powieści 
kryminalnej tak też I tu tło zostaje ukarane, ten, po którym najmniej 
się tego spodziewamy, okaztt~ . si~ boha{erem, zawiła zda•waloby si~ 
intrygą jest ta·k prosili, że opanoW.Oje nas zdumienie, jak mogliśmy 
tego nie przewidzieć. 

Równo 20 lat temu. podczas festiwa1-u chopino""6klego. cwi1iyw11Jt· 
cego się w sa1i Filllarmonii w Waruawie, gdy Józef Sliwiński, słu
chany przez licznie zgiromadzooą publicz.ność, grał marsza żałobnego 
z sona.ty b-moll, skui>ioną ciszę przerwały jakieś dzwonki, gwizdki, 
Ndł strzał rewolwerowy. W sa!i koncertowej wybuchła pantka. Do
piero obsługa wyjaś.nila, te hałasy i strz.al pochodzą ze seeny teatru 
>Małego<, sąsiadu•jącego z Fiłha<rmonłą. Odlbn11tło się tam wfaśnie 
przedstaw!enie komedii >Pociąg W'łdmoc. Nie ttsM<rzała się prz~ dwa
dzieścia lał ta szfocz,ka i w daJs.zym ciągu !bra-&1y 1 ~mem 
na Pradze. 

Drugą - obłtczoną na wiosenne >ogórkowec rl'!l! szt11k, ;..... j~t 

komedia Claude A. Pugeh - >Szczęśliwe dnlc w przeciwieństwie oo 
popr1edtiiej ma za zadanie wywalać beztroski nastrój, tym bardziej, 
że przedstawia gromadk~ młodz!efy, nie mającej iadnyoh m.11ych 
zmartwień - tylko miłosne. W >Pociąguc nirrasta.jące 1 b!dym 
aktem na'Pi~e przykuwa od początku do końca uwag~ wtdza do zda· 
rzeń. na !cenie, >Szcz~śłiwe dnie rozłaż11 st~ w melodramMycznych, 
niczym nieus.prawil"dłiwionych c.hwybtch J!$ycho1oglcznych. Po plen•
!tym 8'kt.ie, doskonałym pod •zgl~~ ł-tJrl,..,'11.'Y 1itl"r11 "'"! { -nłcz· 
nej,. pełnym ce,nyrh dowcipów I dowdpnych sytuacji, nas{ęipują dwa, 
w których gubi się nastrój zabawy I komedia przekształca się w ckliwy 
dramat eo jej na dobre me wychodzi podobnie jak zespołowi, którego 
autenty.ezn11 uroda i beztroska młodość plet'Wszego itktu nie wY"trzy
muje melodramatycr,nych łamańców trzeciego. Wszystko owinięte nie 
zawsze potrzebną, ale przyjemną muzyką WasoW5klego. . * . 

!lezs.pneczn!e najwartościowszą pozycj' teatrów m!ejsklch os{at
nich tygooni jest sztuka >Stnały na ulicy Długiej< - Anny Swir
szczyńskiej, znanej autorki >Orfeusza<. Sz1uka jest dowodem, Jak 
w rękach dobrego pisarza, czującego potrzeby sceny, zwykła, nawet 
banalna historia okupacyjna, może się stać pełnym wyr11zu dziełem. 

M.ąż Loli siedti w obozie. Aby go ratować Lola siprzedaje wszystko, 
!'lie wyłączając swego ciała. Ostatnim którego naciąga na forsę. 1est 
Barczak. Zeszfo się właśnie wesołe towarzystwo do Loli na wódkę. 
W trakcie za·bawy Lo'a otrzymuje wiadomość, że mąż jej umarł 
w obozie już przed trzema laty, a więc wszystkie jej ofiary były 
zibyteczne. 

Z >heroizmu poświęceniac zoslają jedynie nałogi do wód-ki i mor
fh1y, do których uciekała w i:iężkich chwilach tragicznych trzech !at. 
W ostrym szoku nerwowym wyrzuca przez okno pierścionek, ostatnio 
wyłudzony 'od Barczaka, wyrzuca swych gości i usiłuje otruć się w_ero
nalem. W tym momencie wchodzi do pokoju ranny bojowiec - Jozef. 
który orał udział w odbijaniu więźniów wiezionych przez Niemców 
na egzekucję .. Drugi i trzeci akt - to droga powrotna Lo:i do porząd
nego życia. Nie narkotyzuje się, nie pije, nawet ku zdumieniu swego 
wielkiego przyjaciela, profesora. nie maluje się. ceruje skarpety i ko
szu!e po mężu dla · Józefa, którego przechowuje u siebie. Odsunię ty 
Baorczak nasyła na mieszkanie Niemrów. Lo'.a zmusza Józefa do 
ucieczki przez okno, a sama z. jego rewolwerem w dłoni czeka ad 
gestapowców. · 

Nie padają strzały w tej kruchej sztuce, ale czuje się w niej boha
terstwo. Autorka pozwa'a kobiecie, w potocznym języku nazy\\'a'1el 
>upadłą<, zostać bohaterką. Powiecie może, ie lo jeszcze jedna próba 
usprawiedliwienia d'.a źle prowadzą<:ych się w czasie okupacji kob ·et. 
Ten bolesny problem w tym indywidualnym wypadku ma głę-boko mo
ral·ną tonację j nie budzi żadnych zastrzeżeń. Wierzymy razem 
z autorką, że bohaterstwo nie Jest przywilejem jedynie t. zw. ludzi 
cnotliwych. 

Prostotę ~z.tuki za·guhiH w melodramatycznych szczegółach aktorzy 
i reżyserka. Dobrą. ale trudną ro'.ę Loli grała J. Martini. Spłyciła ją, 
wygrywając jedynie znakomic•e >kokocie< tony boha terki. Lustro, 
ce'.owo postawione przed nią przez autorkę, w którym lak łatwo mogła 
znaleźć swoje właściwe odbicie. poslużylo Jej jedynie jako powód do 
przypudrowania nosa i poprawienia włosów. Delikatny rysunek postaci 
został zamazany grubymi liniami zagrań aktorskich, od których n!e 
były wolne i pozostałe osoby: Józef w interpretacji L. Łuszczewskiego, 
l<ombrnator Barczak odtwarzany przez J. Klejera, Helcia, dama z pół
światka - E. Scibor • Lorentzowa i profesor - Z. Zinteł. Ostatni 
nazbyt karykatu1 a!·ny w swej profe~orskiej naiwności. Szkoda. ie reży
serka - I. Ladosiówna nie wyczuła kobiecą intuicją właściwego tonu 
sztuki. 

Przedstawienie pozostawia jeclna·k dobre wrażenie, ale to już za· 
sługa autorki. 
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