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n~ć: w~p~ac:.a z rewoluc~oni:>ta- j tości jako r~li&ii niew;iI?ików: .c:>:tat w żadnym ruchu nie przesadzoną.
m1 r~y~sk~i. voi:noc ?11odeJ postę- ten wyw~1 się bodaJ ze z pozmej-1 nieszczęśliwą Zośką, wyrastając~ na
P?WeJ • mteligencj1, przede wszyst-1 bZ~ch d.aeł Nietu;chego a w .każdym działaczkę robotniczą.
k.~ ~ w~lka -. "'.alka wY!Ila.gająC<t : razie w r. 1885 filozof ten nie był I
. . .
.
c1ęzk1<:h of1~r z _n1eJect:iego zyc1a Iudz , jeszcze wcale popularny zwłaszcza w „ Zb;yt ~gru~1onym1 rysami pl!zed
N!..lt."•J•..t'• •iLJ'"lłł
kiego, a~e ozs •10na niezłomną wiarą Pol.sce. Gorzej jeszcze z ."'Ywodamil s.a'."1ony Jest i przez autorkę i prze
u , ' ...,
""'
\V zwyc1ę:;.two.
Kowalskiego na temat bezcelowości graJącego tę rolę Z: Chmlelewskleg•
nym z prowincjooaltlych mia.st „Kon
Wszystkie te elementy świrszczyi1 1 "terroru indywidualnego. ,.Wielki Pro stary fab:yka_nt Mil~er. Kana.U~ f"
gresówki" poka.zana jest na szerszym ska potrafiła „topić w jedną całość. I' letariat' był organizacją marksist<J\V brykanckie me musiały być az ta .
tle z zaznaczeuiem wszystkkh cha- Czasem zrobiła to wprost świetnie ską i jako taka różnił &ię od na rod- brutalne w. ze":'11ętrznym zachowan •
rakterystycznych elementów poli- jakąś jedną scenką czy jednym po- 1 ników", ale hasło tenQru illd~widua! ~ię. Przeciwnie zwykle . ł~ijdacn• ·
tyczno _ społecznych. Autorka przed wiedzeniem od<łaniając "łębsze ner- I nego zostało odrzucone i pot~pio.ne . swe ukrywały Pod bardz1ei „kultu
stawiając i przeciws... awiając sobie spektywy politl"Czne, cz:sem trochę /' dopiero w latach dziewięćdziesiątych ralnyn:i'.' form.ami, co było iyn
dwa światy. dwie klasy, fabryikao- mechanicznie podkreślając pewne przez Lenina.
ohydmeJsze.
tów i robotników, wyzyskiwaczy i. kwe1itie. Ale w sumie była to bardzo I Można by tez wymienic i.nn
r
Jakiekolwiek jednak jeszcze 'W'Y"'
wyzyskiwanych nie pomineła ani jed ~~~a . l'obota tea~ralna. Sztuka o dzaju wady sztuki. A więc ;:~ed~ wałoby się zastrzeżenia, nie zmie1
n ego składnika potrzebii.ego dla peł- str aJku Jest sZituką .qwą, do~rze zbu wszystkim nadużywanie efektów me to faktu, 7.e sztuka Swirszczyńskit
ności obrazu. Jest Ulm brutalny wy- dowaną (po~a Pe:-mymi dłu_zymam1 loQ.ramatyc:mych, naturalistycznych, .ies'. udaną i pożyteczną pozycją te:.
zysk ze stro.ny właścicieli fabryk, w ekspO"LycJl
ciągną~e~ s.1ę. przez zbyt jaskrawych (wieszanie się nie- tralną, z pewno.5cią też będzie mia
starszych, którym wydaje się że są t~zy ?'18łony), ~ere.suJą<:ą 1. 1deol?- ma.I na scenie, na szczęście samobój- Lasłużone powodzenie. Warto pod
„porządnymi" ludźmi, i młodszych, g1czme w.artut;c:ową. Po:owname ca zamknął drzwi szafy, w której się kreślić tu sukces autorki, która po
którzy już otwa;rcie przyznają się do :gzen:1plą.rza tjrukowan~go .z kształ- wieszał). Kwilenie dziecka jako a.1tom trafiła przezwydężyć swe obciąże·
popeŁniania łajtjactw. Jest porozu- .em sc.eniczn;ym poka.zuJe, ze "'-spół- pąniament całej jedne· od.sł
t 0 nia formalistyczne i włączyć się f1W•
mienie zubożałej szlachty z fabrY- praca inscenizatora Wł. Daszewskie. t~ efekt z il'lnej nie t~atra.WJyd . twórczością w nurt zagaC!nień nowe '
kantem i ich wspólny sojusz z car- ~·o V.ryszł_a. szt1.1ce na. dobi:e. uc~YltilB dzlny. Inscenizator mógł ten e mef:ie Polski. Bo przecież ta przeszłość hi:
sk1rd·m zabor~ą, .pokaz.anytl w spóztuln.ce ~o~~:.ID!J zwartą 1 polltyczme \
17·amątyu:n złag~zi~ ale te.go nie zr~ storyczna wiąże się bardzo ściśle /.
ba zo prze.,.onuJąco na . e '""S
o
.
)Jł. raczeJ przeciwme nieraz jeszcze naHym dzisiejszym życiem
ty interes<)w i bogo - o.i<;z_yź.niąf!c I A~torkci 1:1t~znie pą:trzy na tan'
;o podkreślił w układzie sytuacji.
Również inscenizacJ'a Dasze-·-•·i·efra.zesy. Są roma.nse młodycn. pan.1-.. ten. ok.Te;; z perspektywy przyszłotc.l;
.~a:omiast wyszli -"" tym względem
'aś
~
go
I reżyseria Perzanowskiej "'zasłuczow f a b ry k a:ick ie h ~ .rob otn icami J d Zl ęk i t emu mogła. pok aza Ć w. ~1- :wycięsko aktorzy nabardziej naraże g ·
.
przek.·upy. .wame zdraJ.co.w klasy ro- wy. sen.s tych. czaaow. To tr. :i:eba Je
ni na to niebezpieczeństwo. Przede . UJą - poza . wsI)OmruRnymi za.sńrzebot
J.
ze;iiai;n1 pochwały.
melodrama~ycznymi
- na
_mczeJ.„ A z dr ug1eJ s t rony s tr a-: po.1czyc
„na aob~?· Jedn a kż e pe d ~nl wszystkim E. Kunina z wielką pro- wielkie
Każda
odsłona
sz~1wa r:ędza wyzysklw.anych ale 1 mc;igłby ·':1 znalezc parę. ana~hroou- &tatą a zarazem w sposob wstrząsa- miała odpowiedni nastrój całe przed
wie~ siła b~dzącego się ruchu. ro- i;no;v. Mozna by ~t-, ·~~"41ląc zastrz~ jący zagrała tragiczną matkę robot- :;tawienie opracowane by'ło staranbo~mczego mięci~ arodoi.\·a sohda·r zc?'lrn co <io Cl3ftlaf\I ' Nlef3Sehego o li
iczą i E. Bonacka b:vła pniwd?.iwa nic i prnwadzone mocna rękq.
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) KRES „Wielkiego Proletaria";u",
okres Ludwika Waryńskiego,
.n·zepnięcia polskiej klasy robotniczej, początek polskich marksistow~kich ruchów robotniczych znalazł w
;;zituce Anny Swirswzyńskiej po raz
pierwszy •w y.raz. teatralny. I to wyraz w dużej mierze udany, nie tylko
przynoszący pewien zasób solidnych
wiadomości o tych czasach ale mający też ~estywną wymowę ar".y~ty czną, ktora dział„. na widza i wcu\
ga go w bieg spraw dziejących się
na scenie. Już w tym tkwi wielka
wartość S7Jtuik:i i zasługa autorki.
„Odezwa" nie przedstawia postaci
historycmych i faktów au";entyczny<eh, ale jest historycznie prawdzi„
wa i autentyczna. Przedstawione wy
darzenia mogły się wówczas tzn. w
r. 1885 warzyć, były one typowe dla
tych czasów, w;iz::niką.ły z sytuacji po
litycznej i gocpodąrczej trafnie uchwyoonej. Lu.Q.wika Waryńskiego w
szf.ucs> nie ma, tylko się o nim mówi,
ale jego osoby i znaczenia nie traci
się ~ez c;i.ły czas z oczu.
Historia 11tlraj!ru dziejąca si~ w ied

r

