
ZIELENI Z B O Ż E 

Rzecz żywa, zwarta, nowoczesna, bez niepo
trzebnych dłutyn, z doskonałymi rolami, cała 
w scenach i na deskach scenicznych się roz
grywaJ,ca - oto jak się pokrótce przedstawia 
ciekawa sztuka angielskiego pisarza Emlyn 
Williamsa, grana obecnie w Teatrze POwszech
nym przez ambitny zespół Maślińskiego. 

TreU Jest taka: na zapadłą wieś walijską przy
Jetdta energiczna i po mieszczańsku, ale ładnie 
ideowa stara panna z myślll założenia tam szko
ły dla górniczych dzieci, które wykupuje od 
pracy w kopalni. Po rozmaitych tarapatach, 
Jak u prusowskiej Madzi z jej szkołll w Iksi
nowie, panna Moffat znajduje młodego górni
czego geniusza, Evansa Morgana, którego prze
pchnie at na uniwersytet. Ale Jak wiadomo, 
„w tyciu nie bywa tak albo tak. w tyciu by
wa tak i tak". Razem z .'llorganem i gómlczymi 
dzleant w dornu czystej i nieco naJwneJ starej 
panny wkracza dzika i nieokiełznana Pant Na
tura: Morgan posilld%1e córkę stutllCeJ, małą 
Bessie l - WYl'lltm.Y .się 11ez ogódelt - zrobi 
Jej dziecko. Panna Moftat zostanie na staroU 
bez zhsdze6, ale za to... z niemowlęciem, gdyż 
młoda para z rótnycb, co prawda przyczyn -
beztrosko obarczyła j" łym kłopotem. 
ldeolo&1czne mankamenty sztultl, czy raczej 
autorskiego walljskiego łwiatopogllldu, rzucaJll 
slę w oczy: obyczajem Idealistycznie nastrojo
nego mieszczaństWa cała <;prawa rozgrywa się 
w płaszczytnle jednostkowych losów I jednost
kowych zagadnień, które nalety właśnie roz
willz:Ywać w płaszceytnie masowołcl i po
wsi:echnoicl. Nie czyńmy jednak z tego zarzu
tów mllemu WalljczykoWl I nle prawmy mu 
morałów: miał odwagę postawić zagadnlen'e, 
to jut jest Wiele. Miał tez dość talentu, by 
stworzyć galerię łwletnych scenicznie, wprost 
niezapomnianych typów, które zresztll znalazłY 

u nas łwietnych in
terpretatoró:w. 

Nie wiadomo...._ kogo 
tu więcej pocnwallć, 
bo role, choć nierów
nej wagi, zarówno 
piękne znalazły roz
wlllUnie. Kto wie, 
;;zy na p erwszym 
miejscu nie postawl
łab}'m (uwaga na bo
ku: ,.Panie dZledzicu" 
nawet przy końcu 
ubiegłego stulecia mó
wlll tylko otlcJallścl. 
forma ta Jest po pol
sku rażąca w ustach 
Inteligentów) w tn
terj)retacj Tadeusza 
Kubalskiego; MZ& 
jego ani przez chwilę 
r1l'!' wyczuwa slę 
attn!mołct. Ale jUt 
dałef" J'lfe wiadomo, 
kogo przed kim po
stawić, wymieńmy 
więc aktorów alfabe
tycznie: wszyscy oni 
dali wspaniałe. głębo
ko odczute i przemy
łlane kreacje. Irena 
Ładoslówna niezwy
kle 1t~teligentnle prze
myślała rolę starej 
panny; wspaniała 10-
spod,.nił1-k$ltanem 
była stefanla Kor
nacka. Ewa Karska 
<na naszej totogratU) 
dała pyszny typ ze
\)Sułej dziewczyny, 
wr~ Bolesław Ko
strzyński był bardzo 
sugestywnym Morga
nem. Dodajmy Llb
nera, Rostkow&klł i 
LUbelsklego i uzu
pełnijmy spis - last, 
but not least - doskonałym reżyserem t sceno
grafem Szpakowlczem - a bęcłzlemy mieli cały 
afisz. 
Nasze Czytelnlczltl, które lubl.t dobre sztuki, 

-~· 

pobiegną czym p1-ędzej oglądioć 
zł><»:e" I podziwiać doskorwłe 
szych artY11tów. warto! 


