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„Dobry" dziedzic i jego dwór
,,ZbieQowie'' Halin» Auderskie#
w PaTistwowJ}m Tealr%.e W spólct.esn"J)m
Sztuka Haliny Auder11kl•J „Zblt1owl•" gra
jest jut od paru ty·
(Odnl ft& ,ceni• Ateneum a, prH·
rwa urlopowa 1prawHa,
(jzlalaJ
dopiero jest ml d•nym o 11teJ pin~.
Nic to, ża od tego c:1aeu weMzła
Ju• na scent teatru 1atuka Lutow
1klego „Sprawa rodzinna" (rac<jn·
aja Cl nlaJ w czasie naJbllżHym),

Marian Nowicki w s.posób trafny o
tworzył postać Podstolego Oborskie·

chłopach. Ale los jednych I drlłglch
był blliniac~ podohny I jtdni i d: u·

02y byli przedmiotem hal\dlu sw.ych
właścicil!l!; puedmiote.nt haf1biących
ród ludzki transakcji. Mała Nast:-a,
pokojówka i garderobiana dworu w
Lesnowoli niczym nie róini się od
czarnej Eli:ty, równ iei rut.ł<ti.:tonej 1
najbliiuym jej ·cilowiekiem. Na uo,
bro autorki szluki naleiy zap1sl!ć, ie
8ituki te b41da bowle~ p-ane A& potrafiła uczynić los Nastkl praw~i;.
pl'zemlan. pr·ay czym katda po wie 1 głęboko wirusującym, a j~j
truell dniach będzie u11tępowała bunt bu<lzi szczere współcz.ude I :łOo
dru1l•J ml•J•<:• na 1canla. Bt<fale Udarność wśród widiów.
to Jedyna w awolm rodzaju wspól·

go, pyuałka przekonanego o własnej

wartości. Zwłaszcza dobrze wypadła

*•

sawodnlctwo sztuki hlatoryczneJ a
sztuk'.\ ••pllcza•n~ na Jednej 1ca·
nie.

B!EGOWIE" to sztuka, która
prienosi nas w epok~ drugiej
polowy wieku XVIII, a dokładnie mó·
wiąc do roku 1788, kiedy to na Za·
chodzie liroine po1muki zapo11.<iadaly
rychły wybuch Rewolucji we Francji,
a u nas ma rozpocząć obra·1y Sejm
4-letni. Nie do W•rsuwy je-inak b~·
tlącej w owym cusie ~ledz1b• posto·
p-0wych głów Wieku Oświecenia wpro
wadz11 nas autorka, ale do jednt~o z
dworów szlacheckich w Ziemi Piotr·
kowsklej.
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,,DOBRY" PAN

STAROPOLSKIE POSTACIE
AGROMADZENIB

t

motywó~

N właściwych epoce sprawia, ie w
sztuce Auderskiej odnajdujemy w;;f4
tości, które przypominają nam utwory

naszej staropolskiej llleratllry. War·
choi i ,abijaka Stolnik Stecki,
niektóre rysy Jacka Soplicy, oezywi·
jcie przed jego na·.vróceniem n• dro'lt;
c·noty. Cześnikawa, lubiąca ;11elsi(e
pejzaie, wzdychająca za świalowyn1l
rouywkami stolicy, czuła ną wdi1ę.
kl młodych panicz.ów, przypomina na1n
Telimenę w bardziej Jednak e~is(yq·
nyrn i okrutnym wydaniu, a p~lna u•
roków Anusia to jej dopełnienie, nrn:~
kiewicz.owska Zosia.

m•
0

Moina by doszuka<! się pokrewień•
ZIEDZIC tego dworu, Podstoli s.twa I i postaciami situk Wieku 04
Oborski, pragnie u wsielk~ ce· łwlecenla Niemcewicza czy Zabło<:•
nę uchodzić za post~powego, świa\łe· kiego. Nie są to bynajmniej hdne za•
go Polaka i dobrego pana. Kto i:o potyczenla I nie naleiy z nich rob.6
tam wie, zresztą, może w istocie U· autorce zarzutu: przeciwnie, najwi·
waż.a siebie za dobrego i \lutTlanitar· doc:inieJ dobrze wczuła się w dusz~
nego, bo prze~iei przykazał ekonomu· epoki, skoro potrafiła stworzyć takie
wi ludzi nie bić, a nawet pozwala na właśnie wię.rpe tamtym czu<>m po•
uprowad~enie z majątku sąsia1\a cliło staci~.
pów pańszczyi.nianych, którym jest
tam bardzo źle. Takie uprowadzenie
WARTOSCI SCENICZN!
znane w owej epoce nad natwą „wy·
koczowania" oku.µje się oc:i:ywikie
UDERSKA wykazała w swef
korzystne dla Podstolego, a „dobry''.
sztuce duiy zmysł sceny. Pierw· ,
pan nie waha si~ ludzi tych wyh.: MY akt moie przebiega najsłdhiej i)OJ
z powrotem w chwili, fldY wchodi.i wzgltdem dramatycinym, ala zacz~\\I•
wzgląd na jego wlasn11 kieueń. Au· szy od drugleli?o aktu, akeja l)rzebiega
lorka w bardzo zr~czny sposób poka· wartko trzymając widz.a w na]>A~.:.i u
zala tu prawdz;lwe oblfcze „dobrego ai do ostatnieao upadllięcia kurty•
dziedzica", który chłop.ów pańszczyi· ny.
nia"ych uw~h za część inwen\-rn._ 1
Chanl<'tery poszczególnych J>MI•~
nie u czuj11cych i myślących lud:is.
ci eą moc.no zarysowane tak, te ak:°"
ny mają do wyirania całkiem okre•
ZAKOCHANI ROZLĄCZENI
ślone role. Gra !eh jest iresttą nie~
kcja rozgrywa się w~ól tero równa: niektóre role uderz.i1Ją traf•
wła§.nie „wykoczowania" krzyw· nością, Inne zarysowane 14, :r. w;ny,
dzooej rodziny chłopskiej I s.mutnego artystów, ~lablej.
f'ja czoło wysunęła się Joanna Wał.o
powrotu tejie rodziny pod władz~ tr
ter w roli niesz.częs\iwej Na~tki. Za4
ran~. Stolnik11 Steckiego.
Prasa, jaka pozostała nam 1 owi!) grata tę rolę bez melodramatyc.z~o~c.i,
epoki, pełna jest tych swoje~o rodu · o którą było tu tak łatwo, pawsc1ą1":ll•
ju listów gończych, spowonowany•h wie i z ładnym akcentowaniem mom„t\
ucieczką pańszczyźnianych chlopt\.w. tów lirycznych. By pozosta~ w świe· .
Przyczyną takiej ucieczki bylo nie: cie poddanych chłopów nalezy wym!'"
zawsie z.le traktowanie ich pr:i;n wl:is nić doskonale kreacje komkine Ltb•
cicieli niekiedy wchodziły tu w gre i nera jako kucharza Heleny Dąbrow
spraw'y natury sercowej. Taki wypa· skiej w roli Magdy oru Sk!rgl i Pi·
dek przedstawila · wlaśnie autorka \\ulskiego 'w rolach chlopdiw sll!i1·
„Zbiegów", ukazując mlo1izi11t,ki, Nast cych Wojtka i Kuby. Jer~y ~elczyns~I
kt poddank~ Podstolego 1ai<ochan11 w roli „wykoczowanego Pielika n~·
be~ p11mięci w Pio-trze, po<idanym. czym nle us.prawiedliwia. wiei;..ieJ ml•
3tolnika. Jakie mąją sie poląciyć c1 lości Naslki, gdyż ine dal się M'll
dwoje, skoro każde jest czyją i~ną pować iadnyrn charakteryst}czny1n
rysem. Wyrazistą pastać Hilarunia dał
własnością, przywiązaną do z1em1?.
Ten motyw przvpomnial chyba wie· Ros;o;kowskl.
lu widzom czytaną w ~zieciństw\e,
Ja\.iie przedstawiają się z kolei „pań
wzrusiaiącą „Chatę
wuj11 Toma".
Tam była mow.a o czarnych. niewol· siwo"?
nikach, tutaj o pań~zczyznlan~\I
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scena oracji w kuchni do :r.gramadw•
nej czeladzi. Irena ladoslów11a w roll
Podstoliny umiała nadać coraz to :n•
ną lnton11ci'I 11.wojemu „Alet strce„.„
z którym zwracała się do dMpotycz•
nego, przerywającego jej p11na mal·
I żonka. Anusia w Interpretacji Aliny
I
I hn~1n'.1skiej ?yla po~tacią rac.zej bl.t·
, dą 1 n1ewyrazną. Zofia Barwtnska ni•
przesurżowała nadającej się
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roli sielankowej, a tak dbającej o
sw11 kieszeń Podczaszyny I S1tW(')fl.ył1
kilka doskonałych w swym k1x11 iirnie
scen (jak np. scena spazmów i omdl•
nia wobec Stolnika), Jan B11rek w ro•
li Podczaszyca. a zwłaszcza Jan Snłe
jako Slaroicic stworzyli nitco papie·
r01Ve I sztywne postacie. N~tomła$ł
Jeny Sliwiński "[lal w w1rcholst.:ł
filfl.1rę Stolnika kipią1:y tempe~ament l
wrz11cą krew 1wanturnika I ~obiepan•
ka. Najciekawsr.ą w situce rolę wę•
drownego obraźnika Bicza, w którym
widz domyśla się agitatora i.:iei post~.
pu gra poprawnie, ale z.byt mało pomysłowo Lucjan Dytrych.
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Retyser Ukleja związął te wszyst•
kie kreacje w interesującą c.łłość, u•
mlejętn·e

rokreślając

najw-łiniejsz.e

momonly sztuki.
Dwu in~bicltll ludu ekono111ćw pa1'·
skich ~r 11li Józef Klejer i Marian Tro.
J~n. Na. ~ocl;wał~ za:>lugujl! $C<!Of1Cri\•
'1a Bu~k1ew1cza, zwłaszcza !.uchnia
dworska doskonale reali~tycznie przed
stawiona.

_l(AR.OLINA BEYLIN ~

