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Miejs.kie Teatiry D.ramatycz..„e w Wa.r-
. szawi.e. Emlyn YVilliams: „Zieleini się 
zboże", sztuka w trzech a.!<ta:ch, pię
cn u odsfo.nach. P.rze'kład Julii Rylshie;. 
Reżyseria i scenografi.:1: Czcslaiv 

Szpak.owi::z. 

t. 

R omedia „Zic~c<11i się zboże" napisa.
oa z-os:Uła •W .rok·u 1937; a!ccja jej 

rozgrywa się przei pięćdzies.ięciu laty. 
A oto treść sz~u.k.i. 

St:rrsza, bogata, poczciwa, wyks:z.taloo
na (G.r. phU.) miss a•n3ieb'.ca 11!'1 poważ
ną wadę serca: nie :z.na i nie chce :z.nać 
miłości. „Nie zdarzyło mi się nigdy" -
t\\iierdzi - „ro:z.ma•,\1iać z jakimś męż
czywą dlużej niż ,przez pięć m'1nut, że
by .nie mieć ochc.:y .nabić go Jl-O twarzy!" 
Pos·t.:ITTawia wi~c, jak to się też zda·rza 
u .sta.rszych ,panie.a kre-s-0wych w powie
ściach Rodziewi.czówmy, poŚW>ięcić s.ię 
pracy spolccz,nej. Odziedziczywszy dom 
w zapadłym kąc:e Wal.li, miss wrZ<1<lza 
u sic1b.:e szkolę dla okdicznych a11alfa
betów, dzieci i doro5.fych, r.:::•botn.:lców z 
kopalni węgla. Do p.racy pedagog•:<:z.nej 
zaprzęga dw.ie oS>Obliwe figu.ry: kochli
wezo b;;:Ptysi'.ę i narwal!lą starą pannę, 
której mózg jest dla mnie za.gadką: pan
na z zamożnego, dobrego d-0mu, ~vięc 
powii1!11na m1ec chociażby prymitywllle 
wyiksztaken:e; .tymczasem, ·kiedy już 
szcić tyg-0cl.ni 111aucza w szkole, takie 
snlll;e reHe!<s.;e nad ta.bl·iczką mn-0żenia: 

- Powiadają tu, że osiem .razy sie
dem jes't p.'ęćdziesiąt sześć, a trochę da
le.i, że siedem mzy os.iem jest także 
pięćdziesiąt sześć. Jakoś nie m:Gę tego 
zrozumieć ..• 

A po trzech lata.eh 111aucza·nia w szko
le nie wie, jak s.ię .nazywa stolica Szwe
cji! Mózg tej p;:.nJJy jest d!a mnie za
gadką. 

'Wśród t:cziniów jes-t jedein wyjąt1:ow-0 
zdo.!1ny. („Na sto lat i u1a k.:lka m'l:o-

.,... ...... o...J,_,.,..·~ wJo,a.a !iiO i~"l. .t,;:i,.!;i t:. Jf.o..._ 
'Piec"). MJss otacza go· szcz~g~!.ną <>?ic
lcą i chl.ap:i.!c dostaje się jako stypendy
sta. do Oxfordu. Ale w m'odym człowie
ku l!'Odzi się boot, podohny d-0 buntu 
Bizy D.:olittle w ,,Pi&rnalio.n.ie" Shawa: 
ohlopa1k nie chce być wiecznie ~rólikiem 
dośv.1iadczaLnym, w~lędnie „pieskiem 
profesodd". I wrćdł·by pew:nie do swej 
kC'p.a·l.n.i, gdyby nie córka !kucharki, 
wampis:z.oo, ,przed wcze.i.nie przedoj-rzala 
dz:iewcz)ina (przypom:na się „P.rzebu
dzc1ni.e wiosny" \Vede'foi1nda), która go 
uw-0dzi i rcbi mu dzieclro. Krótki ro· 
m:ins za•!ecza w ch~opcu kcmpleksy, 
bunt gaśn.:e; m!odzienic·c zdaje egzamin 
strnLf::a cum lc:ude i wyrusza Jla sou<lia. 
Sztu(a mo31.;;0by s.!wńczyć się pogodnie, 
aż tu na.3:e sta.ra miss ko.:i.statuje iku 
łlaszcmu zdumie.niu, że „p okpi ł a 
s,p.r a wę" ... J;:i:c to? Na1uczyła kilku
nastu czy kiMmdziesięciu a•nalfab~tów 
czytać i pisać; szkola jej prosperuje, po
wię!csz1 s~ę, ma nawet dobrą prasę; wy· 
ją~ko\\10 uzdo11ni-0nemu chłopakowi umo
żliwia studia umiwe•rsy:eckie. Czy to n.ie 
dużo? Pozosta;e spr~va nieślu,hnC30 
dziecka. A.le dzieckiem za,opiekowała się 
sam:i miss, a wobec wam?iszona, JY.lSZ· 

cza;ące30 się na przełaj, chlopa~c i:id
nych obowiąz,':ów nie ma. W.ięc miss 
s0;.1rawy ri.:e pd:pila - i te jej sl-0wa na 
i<ońcu szt„!d są lflOOsc1nsecn. 

A jri potfwój:nym 11-0lllsemem stają się 
fll scen.ie Teatru P-0wszechnego. Tu bo-
1Wiem dopisamo kilka zdań do roli c:1lop· 
ca: posta•nn:.ia -0•n, ukończywszy stiudia 

Oxfordzie, wrócić do swych stron ro
cz.irmych; w ja-kim celu? by prowadzić 
t-=!::1.l~i f'ł7jp.f.I'\ ct~r"'; '"Ue- L:U ..._._..._.., ' 



uwoaz1 1 rc·o1 mu oz1ec1ro. K·rotk.1 ro· 
mlns za.Jecza w ch~opcu kcmpleksy, 
bunt gaśn.'e; m~odzienicc zdaje egzamin 
s11m,.;:a cum lr:ude i wyrusza JJa sbudia. 
Sztuta m~bby s.!cończyć się pogodnie, 
aż tu 11a.3!e sta·ra miss kc.;i.statuje tku 
11aszomu zdumie.niu, że ,,pokpi ł a 
s iP"" a wę"... Jo.i:c ro? Na1uczyła kilku· 
11astu czy kiMmdziesięciu a•aalfab~tów 
czytać i pisać; szkoła jej prosperuje, po
większl s.ię, ma nawet dob:rą prasę; wy· 
jątkowo uzdo~1nionemu chłopakowi umo
:i:.liwia studia u•niwcrsy~eckie. Czy to nie 
dużo? Pozosta;.e S'Prarwa nieś.IUJbnego 
dziecka. A.le dzieckiem za.opiekowała: się 
sam1 miss, a we.bee wam?iszona, p:isz· 
cz3;ące30 się na przełaj, chlopa]c i1d· 
nych obowią:z;\ów .nie ma. W.ięc miss 
s.,xa-wy rJ.:e pd:pila - i te jej słowa na 
końcu sztu.!;i są 111oosmsem. 

A jd podwój:nym 111cmeasem stają się 
111 sc::i.i e Teatru Powszechnego. Tu bo
•wiem dopisano kilka zdań do roli c!1lop· 
ca: posta•na wfa on, ukończywszy stiudia 
w Oxfordzie, wrócić do swych stron ro· 
d:z;in.nych; w jakim celu? by prowadzić 
da.Jej dzido starej miss. Nie! stara m:ss 
nie pd:p:Ja sprawy - spisała się dziel· 
1nie i n.ie z.."Tiannowala tych trzeu1 lat w 
swoje·j szkole. Więc zapomnijmy o jej 
111msmS0\\1n)m powiedzeniu, któ.ym 
chce przekreś!.ić całą sztukę. 

Tę sztuikę, która, mimo wszystko, nie 
ma sik1c9 wymowy idoologicznej. Odda· 
fona od cnia dzisie;szego przez kostium, 
cddafona przez swą staropanieńską 
poczciwosc i Jet.n i ość, jest ty'.lco malo 
wa·ż.~<iom epizodem findesieclowym: -
ot;;k to może i bywał•o wtedy, że jakiś 
zfolny, w czepku urodzc1ny biedak przez 
fontazję .niedc.pic-szczo.nej panny dostał 
s:ę między fordów do Oxfordu, a.!e je· 
den przypadek hc1nych si;xaw .nie roz· 
wiązywal. Nie było więc pcr.rndów, by 
zagrać tę sztukę. Ale też nie należy jej 
potępiać, b-o 111apisa1na z 111ajlepszymi in· 
tendami. Przy tym na ogół zręcznie 
zbudowa.na, i wszystkie prawie role do
skonale.. 

2. 

B !c;1y Emlyna. Wiliamsa po<prawil 
nżyser Czesław Szpa.ko1vicz 1 pokie

ceszowa·ł mu skrypt n.iemilosiemie (a1Uto.r 
daleko, a .nieibo wysoko!). Wyrzucił 
<lwie niepotrzebne postaci lokajczyka 
i listo..,oszkę; wy.rzucił za kulisy 111iepo
:t·rzebn.e picie rumu - pdcazał tylko, 
bardzo zreszt<} dys.k.retnie, efokt tego pi· 
c.ia. W dwóch pierwszych odsłonach po· 
CZ}'nil radykal1ne skróty. Ale przydały· 
!by się jeszcze d1.Isze 1 szczeg:>ln.ie w 
obrazie czwartym: „jasnowidzenie" sta· 
rej miss, że tematem egzami·ruu b~d:z.ie 
•wla~n·ie Henryk VIII, je>t zbyit nai1w.ne 
na nasz gust, szczegól.n'.e gdy się oka· 
:z:uie, że tematem je·st neczywiście J -fon· 
ryk VIII... Pcmyslowy i CZl;ljuly reżyse<r 
tutaj zawiódł. 

Natomiast 111aJeżaJoo.by p .r z y w .r 6 ci ć 
scer.1!~. w ~tó.rej miss rnówii o swych wy· 
ielatkach na szkc>!ę i o konieczności 
sp.-zedaży kilku akcyj (ob;;pz trzeci); 
lbo ocho tej sce111y odzywa się za chwilę 
tw waż.nej rozmO\\~e między starą miss 
a mfodym d1kpcem - i dż nam po 
ll!'O'hu, kie:ly brak glosu, który je wywio
hl? Zresztą, jest to przecież sztulca 
aa n gie Isk a, nie moim w.i ęc W}tcre· 
ślać z .rui ej t;:.k po<lsta woi-.vej rze.czy j.ak 
lpie.niądz ... 

S:z.pa:kowicz pro'ektowal irównież deko
rac·e do sztu•'.ci . Cias~o .na sce.nie Tea1iru 
Po~·szechneg:>, ale scenograf dal s.ob'e 
.ja1koś iradę. Bindro sta.rej m;ss, waż,,,y 
mebel w tqi komec1ii , musiał 'z.red•uko· 
•wać co ·rozmia·rów małego stoUka. P.rze
rni;:na pokoju na klasę szkolną też się 
adala. M~na by je.szcze wyr:z;ucić zegair, 
stoj<;cy w r~u, a ,,grający" tylko raz i 

Irena Ladosiówn~ 

lat ki'1kUi!las.tu na :ilfiecrzyslc:wa 7ffilcc
kicgo. Zaczął skromnie, podśpiewywał 
sobie w jakiejś komedii muzyc2:1nej: 
„Mój bal, mój pieirw.szy hJ•I" ... Mówio
no, że zdolny. A potem już od rnl·i do 
To.U - nie krok ma~rzód, ale skok. I 
zawsze czuło s.ię, jak mu tam roś..,·ie we 
wnętr:z;u i do~rzewa, ja.!< s i ę ten talent 
tuczy pracą v jak O·biecuje, że brdzie 
jeszcze lepiej. Ostatnio widzieliśmy Mi· 
lcckiego w „Za•konie krzyżowym". Li· 
cha rola w J.ic!1ej s:z;:uce. Ale wlaś.nje po 
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Wampisron Bessy Ewy Xarfl~dej ba.r
dzo autentyczny. Ostatnie jej wejście 
tak świet,nie przygotowane od pieirw· 
szych' słów, że jest ono co prawda nie" 

' s.yodzian!'ą dfa otccz.enia (bo tego wy• 
maga sztuka), ale nie d.Ja widza: :z:alą.ż
ki ikokccie rozpoz.naliśmy w Bessy od 
r;:,zu, gdy pojawiła się pierwszy raz na 
scenie. 

ito na przeciąg siedmiu uderzeń. I ko
tSti•t:my dO'bre. l 111os:z:one umiejętmie -
ale to już należy do .nastę,pnych .rozdzia
łów. 

ł 3. 

Z których pie.rwszy poświęcony bę
dzie 1re11ie :Cadosiównie, graj~cej sta-

rą mis•s Moffot. · 
Od lat obserwuję z .rosnącą rozkoszą 

iroiiwój jed.nego ai!ctora i jec1nej aktorki. 
Jest to dla sprawQzdawcy teatral.nego 
wy.tchnienie w cięż.'.<ich latach powoje.n
i:iyc\ ciężkich - bo nie ma co owijać 
~v bawełnę, stan 111asze;:;o teatru jest 
1Smtn:,ny. I wfaściw0ie zaga<l:wwy. Sztuki, 
~:ols'kie i chce, 111a og51 dobre . .i\Jktorzy 
z:1()lni, bardzo zd;ik1i. Reżyserzy i sce
;iq~rafowie . ,również. A p.rzecież z teatru 
wychodzimy prawie zawsze rozczarowa
ni. Ciągle cze!camy. Na co? Oczywiś
cie - 111a nowy teatr. A }a1kiż ma być 
1en nowy tca.t·r? 0:1,;x>wiedzi mamy du
żo. A tm tea.•,r może ni:iis zasikoczy. Tak 
ja.k zaskoczyli Gre-!ców „Persowie" Fry-
111ichosa czy Ajschylosa, którzy tu 
pic•rwszy .raz po•'.<azal.i ze sce..'1y nie mi
tclq;1'czn<> hemiczne perype'.ie, ale s,pra
wy <lziejowe .nie ostygłe jeszcze. Tak 
ja•'.c „Krakowiacy i górale" zaskoczyly 
wspólcze.snych Bogu.slawskie;:;o. 

P.rzyglądamy się tedy a1kro.rom. Tym, 
którzy n:e za1!copują swego taJent•u, ale 
bez:ustannie tuczą go_ pracą.. Patrzę od 

Irena Ładosiówna 

lat kilkUJ11as.tu na 7.fieqzyslawa :Milec
kiego. Za·czął skromnie, podśpiewywał 
sobie w j;;Jciejś komedii muzyc:z.nej: 
„Mój bal, mój piorwszy bJ1l" ... Mówio
no, że :z.dolny. A potem już od roli do 
Tol.i - nie krok 111ai;>rzoo, ale >rok. I 
:z.a .... ~ze czuło się, jak mu tam roś..'1'ie we 
wnętr2lu i do~rzewa, ja.!c się ten talc.:it 
tuczy pracą v jak obiecuje, że brdzie 
jeszcze lepiej. Ostatnio widzieliśmy Mi
k<kiego w „Za1konie krzyżowym". Li
cha rola w licht.>j s:z.:uce. Ale właśnie po 

takich rolach możemy poznać, ile wart 
jest a•:<tor, bo musi s.e>bą wypel.n:ć Idei 
w utwone. Mor;tin dał Mileckiemu pa
pier, i •to papier gazetowy gorszego ga
tunku - a Witdd Mileckiego był cz'.o
wickiem z krw.i i kośc.i, i z:iba.nvial ży
wym .mm:eńcem nawet najwio:s:z.e slowa. 
Myślę, że tacy aktorzy j;:k Milec!(i też 
czekają na l!lowy teatr. 

Kiedy Łado;ió"ma w sztuce William
sa opowiada o_ siwych z:rnxidach w mlo
dości (odsiana pierwsza) i jdno jedy
dyne :z.danie „.ilustru;e" trzema .ruchami 
glowy, trzema 111as!w111i i troj<ik:m wy
razem oc:z.u; gdy w odslci:iie drugiej czy
ta zada:iia uczniów i tonacją głosu wy
ra.fa n:ejz.,!:o swoją• opi1nię o tych :za
daniach; gdy nas·tępnie w wielkiej sce
nie :z. ucz.niem Morganem glos jej b!ą
d:z.i be:z.radinie w ciemnoki; g<ly w 
czwa~tej odslooie wypow.i,da pierwsze 

:z:da111ie, maskując zdene.nvowa111ie, o któ
rym nam (.nie tym na scenie) da.je znać 
, n1a s:.rcn:e" jej mimika i o:l czasu do 
c:z.asu o:lprężen.:e nogi, ręki, s:z.y.i - robi 
ro na nas wraże.nie sponta.nk<..nej im
prowizacji, takie jest ws:z.ys~'co Św•ieże, 
bez1pośrednie - nie czuje s:ę ir:z.emiosla, 
warsz'.atu. Ale gdy w.id:z.imy Łados.iów.nę 
w tej '!'di po .ra:z. drugi i trzec,i, wtedy 
rozumiemy, że gra jej 111ie ma inie a nic 
z improwiu.cji, lecz jest kwintese:icją. 
żmuó:1ej .rcbo·ty cy:z.eJa.torskiej; roboty, 
któ.ra prawic zawsze doprowadza do te
go, że każdy ułamek .roli odinajdzie wre
szcie swoją trafoą, jedyną, nie podlega
jącą żad.nej dyskus'..i j,l•ustrację w geście, 
tonie, ,i.Juminac}i sip-ojr:z.enia; i z tej kon
stn ... kcji gestów i tonów jouż n:czego wy.r
wać n:e sposób, ho rola .przestaje być 
rn:ą - i na scenie jest człowiek, miss 
Moffet, :z. n,rnę.tnem miss Moffet, z całą 

jej przes:z.lością, teraźnjejs:z.ością i rwszel
k.imi moż\,1wościami jej przys:z.lości. 

Po żonie w „Fa•ryzeuszach i grzeszni
ku" te.raz •ta m:ss Moffet: dwie rcle -
dwa zwycięstw.a. Tak, talent 111ale'.:y 
bezustain.nie tuczyć pracą. 

t 

G lówny partner ladosiów.ny, Bo1eslaw 
Xo1:rzy1lsk.i (Mo.rga.n), był bez za

r=utu w >Cenach spoko;li1ych, w chw:•lach 
buntu i iJasji zbyt k:rzykliv•y. Więcej 
prostoty, J więcej z<lan.ia sob;e sprawy z 
tego, że Mc.rga111 jest z.ahukany':n prole
tariuszem z końca zeszl~o wieku, pro
leta:rius:z.em, lktóry mus.i wyp'ć na od
wagę pair~ kiel iszków .rumu, 111im wy
.rż,nie p rzL<l sta rą m:ss swą o.rację, pro
letariU1S·zer.1 a nie h :sterykiem - i po 
kilku retuszach irola będzie jdmolita. 

Alina :Rc:>stkcxt>ska - rn:ss Ro·nberry, 
111a.nva111a panna z dziurami w wy1ksz.tal
crniu, mocowala się z 11ie.kcnsekweuitja
mi re.li i wyszla :z. .tej walki zwycię::.Jco. 

<ldflj~C J<ul!alski j 11.,m :razem źle obsa
z.ony ;b{l fak1 .rodz:ii h:.i0inoru 11ie l eży 

mu- wca1e; -al ~ tól1 . 1nle· z~ut. Ste/a11il 
0:·11(!.cklej I "Sl7.liisTn>i?oTv1 f.ib11erowi 

przypadły w udziale tak zwane „samo-
g.raje", wlęc wszystiko poszk> gładko. I 
jeszc:z.e zano~ować n:ileży, że bezimien
ni „chlopcy, gómicy i dzie·oi" sj1isai!·i się 
świetnie; czy wszyscy c-pa•:iowali tekst, 
rtrudno stwi€<rd:z.ić, bo przeważ.nie mówi· 
U P·'.> walijs·ku ... 

Ili\ans: sztUJ~<a dobra (:z. zastrzeżenia
mi); przedstawie:i·'e dob-e (z zastrzde-
111iami). l cóż z tego? Znów wychodzi
my z tca,t·ru rozc,zarowa.ni. I czekamy 
dalej. 

Arttrr l\Iarya Sw inarsk i 


