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Chwila slracha 
A. Ridley: „Pociąr widmo". Teatr „Estrada". Beżys! · J anina Orsza-

1.iuka.iiewicz. Scenografia: J an Haweyłkłewi~ 

P RZYJ!EMNIE j•est, nf.ekied~, po 
prtze•pracowanym dniu i najrót

niej&Ziego rodzaju kłopota.00. tWtiąć die> 
ręki .s.eri .... sacyjną pc1wjeść, zwlaEIZICZa 
wówczas, g.dy .zagaddrn poląc;Zona j€~tt 
z rys.u!Iltki.em psyehologiozmym pcsJtaici 
t z. hum-0!l'ein. Je.sit to Jed•en ~ powo
dów, <lila -którycih lubi.my p.')1wieści A
gaty Christie i powód, diia kltór.ero 
położona pr:z.e.ci-e:t ~1a pcryiferiaeh W~r 
sz,awy sala tea.k'a-lna na Ż0t1ibotl.·~u z.a 
pęl:nia siię po br ż{!gi, gdy afia?. ząp<l
rwillida szituk.ę „Pociąg wi.rlmo". 

Ta i1.1iewybii"ed1na bowLem sztuka. ;pi
&a.nia je.sit ~cdrąi>e z ia.sada'fl'li p-i.$amiki 
mi p-owie.ści .sensacyjnej i wzyma. wi 
dza w napięciu p.f'1lez cały cz.ais. 

Rizecz dz.deje .s.iię na rpaJl.litkiej sta
cyjce angie.ISk.i•ej, gdizie nie.5ft)c.d.~ie
Wc:Jl1ie po'c:ią.g za1trzyima! się na ~ku
tek poci..<tw.'liięci.a namulca pi--~.zer. jet1.i
nego z pais1ater6w, k.ltóreint1 wy,frunĄl 
ike,peLusż. Jest ~·13:ic. Pa&ażerow.ie 1Jlllu
sz.Mi są do prz~1pędzenia w .zimnej, 
ciemnej pooz:ekalni dw-Oll:'ieOl\vej \\'ielu 
godzilf\ w oc:rekiwaniu f)Ol~czerua, 
k,tóre SIPÓtn.ili. 
iMiej~cQwy zawia~wea ~zedlu. pa 

~ · 

sażiemw·. t.e mt tej stte.iejf M:iram:y i że 
on .sam iidlziie na r:w.c do domu o wiele 
kilomeurów od.legle«o od dw-01I1ca i im 
radi:m &i~ stąd mimo ulewy wynosie. 
Naiiltępuj.ą tera.z perJJPeitie ~eści.u o
sób w ciąg•u dżd:ży.sitej .srtiras1mwaj no
cy. Pe.linę są one emocji „nie z tego 
świat~", aJe \Wley'stko .s.i.~ końoz.y.„ 
N :e! Jaik. ~ię :koilc·zy .by1:~y &kru
cień$łiwe.m :zdiradr.-ać tym, kitórzy pój
d~ m.tukę obejrzeć. 

Nal&iy tylko podkre.ślri.ć, że autolJ'.' 
ri.aj-Okrqpniedsize nawet chwile pełne 
me~ro.ow~tej łtf"'LY, p01ti"'8.M okira~ić 
ozy.sito an.rielskim hmn~··'em i że &ee
na bie8'liię Q aceM · nie$yoharue 
"ybkt).-

B ~ZPRJ!!l"ENSJONALNA reiysę 
ria i pęłna.. ilX'«~iloit.y giria akte~óiw 

J'N:YOZY!l'lia.ją ei~ d.o p.r;wjemnye.h wra 
ień. N a 01hlo Wj'llrona.wców wy~nęU 
~ Kaz~er:z Peteelti w mlii T~d.dy 
M~ttison.a, który z pewnyClh tajemni 
ecych prL.)' C•?JYd1 udaje pnz,{'!.z; cały cz.as 
id·wt-~, by w koi1~·we-j S1cenie 7ldema
M\.{)fwać .s.i~ jako .siprężyna ca.'1.ej a.koj i, 
J:leleu.• f'.micltoro\\'1$& l\l.e$łyohanie 

r. 

1rorniicm.a. w roli pijian-ej j&k beila„. he 
absrt:yne1n1lki„. ar 
iKażrlym SJWym ge.stem budziła weso- zb 

!łotść. Ewa. Pachońska. kltóra. od!twa- ~: 
1'tr.a rolę Jul>ii, pod1obnie jak, Mo:rri.~n 1r~ 
girającej komedię d!la oikireślon~go, kv 
choć callkiem i:rnnego, nLż o:n oelu, t<.c 
Oi!'la·Z Jerzy Bielenia, ball'rlrro tirafu1e „7. 
t;Jmu.jący r<:i~ę Wi.Jl11tiho:-Ojpa, kltóremu cz.i 
okropna noc pnz;y1wra1ca miłość żony. 
Tą ż'°'ną jest Nina Orsza. Drugą par-
rę pasażerow, rniodydh w poo!luibnej 
poocaży girają Ma.ria. Chrościel (P€g-
gy) i Zygmunt KP-1)prow&.ki (Ohiarll!es 
Mumodk.). Niesamowitym ,zawia<l.ow-
cą, !który dotPie.ro po 111zeik~mej 
bmierd odsil:amfa tSiwe ob1iaze, jeSl~ 
Ja.n Orsza. Poz'OG1tale .r-0~ girają: 
Ebert, Skrzypińsiki i Przedwojcwski. 

Na slJ)ecjalne wyiróż.nienie zas1l1ugu
je. &eeniogria!ia Hawrylki.ewfoza: s.t\-;,"O 
r:zy·l on pocz.ekalniię d;worc-0wą w za
bi1tej det1:<.1ami mi.ejeeowości w Kor n 
walii jecLrwC1ZJeśnie o charak.ter.ze an
gie~im i ~ wiszelkimi cechami nie
s.amowi:tej aitmo&fexy. WidiZ. wiemy, 
ż.e w talkim 01toczeniu mogą inatWet 
.sitria.szyć widma ofiair kiaitasitnoiy k.Qle 
jowej. 

w ~lumie, rwjeczór ' :zajmujący, lbez:
pretensjooalny, ,pr12:yjemna roiz.rywlka 
po pracy. 

!Nic diz.h-;,mego, że reakcda wiidirow 
na sali je&t iZna>komita i że niewąt
pli;wie _kirąży po_ 'Ya.nsz.awi e .ni~ą:ii.s~na 
ale naJslk.uteczmieJsa:a z 1Lecen,z11, E.kla 
dającai się z tlt"z.ech wyra,zów ,,idri z<r-
ba'Cll.Y-ć, wart.o!" ,(kar. beyl.) 


