
Z teatrów stolicg 

\.Gdy Anglik odkryje diabła ... 
GDY Anglik odkryje diabła - nę do ,.ośw:atowego" celu działacz· 

myślicie, że go wypędzi? Broń ki społecznej, wy6tarcryło poru6zenie 
Boże! Zleje go tylko perfumami, aby przez nią dTzemiącej w duszy herbo· 
nie śmierdział, i to mu całkiem wy- wego durnia amhicji i tyłki huar· 
starczy!". Słowa te, wypowfodz1ane du - aby z pozornego wilka zrobił 

pnez jedną z postaci O$latnio wy6ta &ię od razu przyjemńy poezciwina! 
wionej w Teatrze Powszechnym sztu Tak bywa, ale tylko w hterattł"ze 
ki „Zieleni się zboże", pióra młoclego kra,ju, w k!órym jest jes;r,cze ta·k wie 
dramaturga angielskiego Emlyna Wil- le.„ perfum, i gd:de na"rode>wym pisa 
liamsa, dC>Skonale ma:lują chMakter i rzem jes.t ociekający ckliwo.ścią i 
pooŁępowanie Anglików. wiarą w dobrowolną przemianę złych 

Tendencje &połeczne aufora sztu· w de>brych - Karol Dickens. 
ki. acz w zamierzeni~ si;lachetne, tei W tyciu realnym jest inaczej: i dr.iś 

il\ mocno... perfumo;wa.ne. J0!1t rze- i~zcze W)'ll'ostki idą w kapiitali6tycz 
czą wipro9t zabawru\ obserwować, pk nej An~:i do czeluści, rzekomo zna· 
w pogo.ni za tz;w, „tematyką społecz cje>nalizowanych kopa·lni. i dziś ~es-z· 
ną" kierownicy literaccy i dyrekcje c~. za rządów tzw. ,,60Cja1lislów" 
naszycia \eatrów rzucają się h111'11lem spod znaku Attlee i Eevina, d·o«Ła.nie 

na kaidą sztukę, którą można, choć· . się syna górn.iika na u.niwensytet, mię 
by „za włosy", p0d.cqgn4ć poci po- iłzy synail•ków lordów, kfomy za mło 
Jęcie ,,społecznej" Tak gię też 5t.af,> du bywali nieraz„. też ,,socja!U.lami", 
u nas i ze &ZJlttk1' Willia.m63.. J.est w i:anim kró:l obdarzył i~h tytułem -
niej mowa o wyzysku malolet.ni.oh ni~ jest Neczą ta.twą! 
gómi.ków. Występu,je pozornie tak Szt.ka WiJiamsa jest cłoskoaale 
bezwzg!ęday dziedzic zaranm napisaaa. Mamy w niej t.eereia 
~ółwlaścicid kopalni. któsi' w wdrięcmycll ról, c&tog toczy się ty· 
pierwszyoh scena.eh wydaje się nam wo, dowcipne, celne powi-edzen.ia i z.a 
typem brutaąaego obszarnika. bawne sytuacje. wywołują często 

Ale W)"S·larczyla odrobina kokieo~e· j śmiech na • widowni. Czy nie z.a czę· 

rii ze etrony dl\Żącej za wszelką. ce- 'to? Czy zawsze zgodnie z i.n.tencja· 
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mi au•Łora? Zapytajmy o to reżysera 
Czesława Szpakowskiego, który zresz 
tą opracował przedstawienie z wiei· 
kę star~ i zasłużył na szc:&«e 
pochwały. A że i gra aktorów atała 
11.a wysokim poziomie - więc w SU• 

mie mieliśmy jedno z na)tepszyc:łi 
przedstawień Miejskich Teatrów Dra 
ma tycznych. 
Kreację wysokiej klasy dała lreDa 

Ladosiówna. To d<>&konała aikliorkal 
Ani jedne&e> fał6zywego akcemu w 
tej tak trudnej roli, w której łrag'izm 
~aniczy o miedzę - z komizmem 
Bolesław Kostrzyński st.rai się, nie 
raz z powodzeniem, dotrzymać kroku 
swej bardziej (pod każdym wzglę· 
demi) doświadczonej partnerce. Sty· 
[owym głupawym pobożni~ brytyj
&kieg-0 sitempJ.a był Stanisław Libner. 
Alina Rostkowska i Tadeusz Kubal· 
ski trafnie oddali inne odmiany bry· 
lyjskieii obłudy. Je:teli wytłuma,cz.e· 
niem pewnego prz:iejasikrawi~a w kie 
runku komizmu ról, grMtycli przez 
Ewę Karsk4 i Stefanię Kornacką, jNI 
WEIJ>e>mniaoa k<>n«!?Cja retysers.ka -
to i tym artystkom można pogratu· 
lować sukcesu. 
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