
„ZIELENI SIĘ ZBOŻE" E. Williamsa 
w Teatl7~ Powszechny1u 

G DYBY Williams naptsał ..,,, ka alccJ- Jett godna pochwały i 'PJ scen, kilka niezłych powiedzeń i 89'> 
sztukę w czasach, kiedy roz.· tyteczna. Ale jak musiało wyglądać , ro żyda teatralnego. Aktualhość te1 

grywa się jej akcja, tzn. 11 schyłku I to nauct.anie, skoro mądra miss Mo! sztuki dzisiaj u nas? Dość wątpliwa 
ubiegłego stulecia, należało by .-o I fat ma do pomocy dwoje również u> ' .tkwi chyba w uczuciu ulgi, że d't..ś 
w.nać za pisarza p:»tęI>OWełO. tlłk 

1 
wiedzionych wychowawców; starze- rówieśnicy Evansa w Polsce ru~ 

jak post4:PowYmi na swój czas byli jącą się idiotkę ,,z dobrego domu·• potrzebują czekać na swe miss Mi>!· 
w dużej mierze Prus czy Orzeszkowa 1 burego na młode dziewczynki. sta- fat, aby d<lstać się na uniwersytet. 
Atmosferę powieści · tych autorów rego niedołt:ię. 
[i jeszcze z angielskich pisarzy czę-
ic:!owo Dickensa) przypomina „Ziele Miss Mott~ wychowuje spośród 
ni się zboże" napisane w roku.. 1939 swych uczniów bardzo zdolnego 
Mamy tu szlachetny, uczuclowy pro I chłopca Mo~gana Evansa, nad kt6: 
test pr2eclwko krJ.ywdzie społecznej, i rym pracuJe z całY!Il oddaniem • 
której samo stwierdzenie mogło u· , którego W k·-.ńcu unu~ ~ u~i: 
chodzić kiedyś za odwagę. Ale poa , wenytecA w O~ordzie. To Jest Je, 
tym nic więcej, wobec nie możnolici · zwyclęs•"' 'B- 1ooię_ła ~wego, wyd?bY· 
po6tawienia samego problemu sp:>- la na i: ~...chnię zycia człowieka, 
łecznego . 'deolłVTlcznego i malez' ~tóry ~„ .„„, byłb~ niczym. To jest 

i i ..,.... że .„ Jednak równocześnie jej prywat:ia 
nl.a dróg jego rozwiązani~ ~b~ klęska, bo ten chłopiec, któreio ob· 
le;> za czasów Prusa - n e dziwlm! darzyła, nie okazując z resztą tego, 
slf:, ale od współcze.,nego postępow wazystkimi sw~ niewyżytymi u
~ pisarza ~~Y praw~ ~or_nagae i czuciami ma~skimi i nie ma
si~ czegoś w.ęce3. Nawet ,ezeli uro-1 cierzyńsk:lmi. odchodzi od niej w 
dził się on w Anglii. łwlat, i nl&óy do niej nie wróci, pr'!:P. 

Sztuka dużo zawdzięcza reżyaero 
wi, C.. Sspakowiczowl, który s lllra? 
się nadać jej jak na~żywsz> wyru 
teatralny. Możn.aby jeszcze to i owa 
wykreślić, •przede wszystktm w na• 
iwnej scenie egzaminu pisanego. Re · 
żyser przygotował również oprawę 

scenograficznit, udaną i harmonizu
jącą z całością sztuki. przydałoby 

się tylko przy stale tej satneJ dek„. 
racji urządzenie wnętrza i w k,,.tia
mach silniej uwydatnic\ różnice Cł:ll 

sowe, jakk! zachodzą między poszcze 
gólnym.i odsłonkamL 

W sztuce ,,Zieleni się zboże" łstot· rośn~ jit umysłowo, majdzie sob:e 
· ftY dramat rozgrywa się za sceną. inne środowisko pewnie 7J06tanie li>~ Wykonanie aktorskie wypadło zu • 
Jest to dramat nędzy ludzkiej, stn dem. To jest ten osobisty drama<:ilt pełnie poprawnie, czasem lepiej niż 
lzliwie wyzyskiwanych górników - mia Moffat, choć mogła ona pru· poprawnie. Miss Moffat erała L Lł 
analfabetów "" walijskim zagłębiu widzieć, że tak właśnie się stanie, ż~ doslówna z wielkim umiarem, dr>• 
węglowym, ~trzyrr.:rwanych celowt' z Miką klęską musi być połączone 
M poziomie półzwlerząt przez wy• tamto zwycięstwo. I dramat tkwi biazgowym przygotowaniem każxieg„ 
zyskujących łeb chlebodawców. Gór też w bezowocno6ci jej wysiłków, ruchu i równocześnie pełną natura! 
nfków, których dzieci już od dwuna nieuchronnej w tych warunkach nością. Przy zewnętrznej mrowok1 
stego roku gnane są do pracY w ko- I społecznych. Wprawdzie Evans szum i szorstkości potrafiła nie raz spoj· 
~alni i których jedyną pociecllą jest I nie zapowiada, że kiedyś wrói:1 
rum w karczm.ie i kazania duchow- 1 tu pracować dla innych, ale ten rzeniem okazać, ile uczucia miało 
nyoh, obiecujących im S'l.CZęŚllwolć wyskok je6t niespodziewany i niczym dla swego wychowanka. B. Ko· 
na tamtym świecie. Nie wtem. czy w ~tuce. nie umoty~any. Dlate strzyński jako Evans miał za dużo 1 
tak jesacze wygląda dziś tycie 16r- 1° me wierzymy mu. Wierr;y, ~e nie ostrości i neurastenii, był nadt.:> · 
nik6w cdzfekolwiek w An81U, ale wróci do tego piekła wa.11Jsk1ego i . t lig ki" "ak na błopca ob:.> 
wiadomo, że tak wyglądało. J 111~ ~ tu się. w gr_tinc!e rzecz_y trwale "~ e enc J c ~ r 
tylko w Anglii. Wystarczy choćby I n:~ zmieni. I kiedy na koncu sztuki ciarza, brak mu było pewneJ pry
przypomnieć nlea;..wno wydaną w ~ss M~at mówi do siebie: „teraz 

1 
mitywnej prostoty. Ale trudno rue 

ję~yku polskim książkę Irving Stf)o me PokPlJ sprawy«, ~chyb~ dlate. jpodkreślić z uznaniem jego dużych 
ne a 0 van Goghu w której zupeł• go, ze wszystko to sobie uświadom:- lłk. łaśc' . l 
ni pod b I ' 1 d ś odowl k la i boi się, iż pod ciężarem tego I wys ow w iwego rozgryzien -t e o ne wygą a r s o . . li . . 1 ,,, t któ „ 
:górników belgijskich z owych czil- moze się wewnętrznie załamat. ro i wie u mom„n ow, w ryc" 
só~. Dlatego ~ tym względem Taki wydaje się sens sztuki, ch'.>C : udało mu się to bez zarzutu. E. K~r 
„Zieleni się z.boże można umać ze. może autor miał intencje nieco f.n- 1 ska od pierwszej sceny doskona.e 
sztukę historyczną. ne i pewne r..eczy pogmatwał. Kaz:d l pokazała zadatki- młodej dziewczyny · 

Dramat ten jednak tylko słabym m .in. Evansowi da~ się ',;uwieś~·· na kokotkę, a potem z powodzeniem · 
echem dochodzi na scenę w sztuce przez ~~ą kokotkę w tzw. chwili Z2.grała już „prawdziwą" kokotę. A. 
Williamsa. Natomiast ten który I słabości, kiedy pokłócił się ze swq · . . 
rozgrywa się na scenie, jes't wobec nauczycielką. Wynika z tego dziec· Rostkowska miała na3bardzieJ nie· 
tamtego niewspółmiernie nltkły. I ko i w całej ostatniej odsłonie robi wyraźną rolę głupkowate.i, starze• 

się z tego nowy dramat, a wlaściw:a jącej się panny, robiła co m.:>gła, nie 
Je&t to w Istocie mat ~wnej su- melodramat, ciągle się o tym dziee- t · · 'ed k hwili 

rowej starej panny, miss Moffat, I ku mówi i zastanawia się na wszy.;t us .rz~gaJąc się J na c pew 
która. s"W?ją ni~wy.żytą gdzie. i.ndzicj I kle s~ob! co z nim zrooić, zanim neJ przesady . . T. Kubalski przyponu 
energię i zawiedzione nadz1eJe re· wreszcie nie zaopiekuje się nim miss · nał troch~ dziedzica.. r... l?sle,1 Wólk.. 
kompensują pracą dla biedn~h l pl Motfa.t. Ten problem, który w ist.:>• ' ale może w Walii dziedzice też tait 
krzywdz<;>nY~h, prze""\OSI się na z~- , cie w tej sytuacji nie jest żadnym 1

1
. wygladają. st. Libnet" był w mi&rę 

padłą wieś i tu zakłada szkołę d . .i problemem, przysłania !'ló koń.;u . . • 
ciemnych i okropnie zaniedbanycn I niespodziewanie • całkiem nieI»>· I sm1esznym ramolerl'-
dzieci górników wallj~kich: Taki ty· trzebnle główny nurt sztuki. I Mimo że rzecz dzieje się w zagtę-
powy „ plasterek angielski" mając" Mimo tych wszystkich zastrzereń b' · 1 i ł 
Uigoić rany wymagające całkiem Zi I . . boż " . - !il węg owym na scen e i.-anowa ~ . „ e em się z e ma swoJe zalety. . 
Innego i głębszego leczenia. I chy- M. in. także i te, że ów dram•lt zim no, które roz.szeuało się ii„ I 
ba sam autor nie V;'ie: zy, że to ~y- isto+n.Y ~ziejący się za scenc; wycz u p~er:vs.zych rzędów wid~wni. Wid;>!:~ I 
~tarczy dla usunięcia wszystkich , wa . się jednak i na sceme, cho: me JUZ wtedy Angl!a miała trudności I 
krzywd społ~znyeh. Bo gdyby w;e ' nie jest on sprawą główną. Pol .'I. opałowe. 
rzył , to i:iu3i elib~śmy ~o .n~~wać 1 tym . ma kilka. postaci prawdziwle j 
bardzo na;wnyr •.. „ . Oczywiście i to- i skreslonych, k ilka bardzo dobrych Aurust Grodzicki 


