
Teatr Ja 4'Z('Z czyńskiej posta,; pochodzącego I wY"· Przedstawienie „Odezwy na nacka (Zośka): od dlesperac 
z „dobrej rodziny" inżyniera, ze I murze" jest jednym z najlep- kich akcentów ~ceny n~edoszl ... 
szlacheckim „honorem· , obrzy- szych, jakie widzieliśmy w Te- go samobójstwa do pełneg 

Gd d • ł • p J • 1 • dliwej szui. posługującej się bo- atrze Narodowym, i to zarówno patosu zry\l.<-u rewoi.ucyjne 

Y ro Zł SJP w o sce soc1a izm goojczyżnianymi frazesami, i.st- pod względem inscenizacji jak walki, była bezpośredni\3, P!"0 
- 'i nego patrona późniejszych wykonania aktorskiego. Na sta, doskonale ucharal<:ter~· 

Anna Swirszczyńska: „Odezwa na m u rze". Szt u k a szych budowniczych Polski Lu- endeków. plan pierwszy wysunęły się zowana. Jan Kurnak1. wi.:z 
w "6 o6razach. Inscenizacja Władysława Daszewskiego, ~- dowe.i . D~isiejsi robotnicy be- . Całe to. bractwo czepia si~ trzy eler:ienty: opracowani~ ciepło, wyraziście i serde<.;zni 
seria Stanisławy Perr;anowskiej dekoracie i k ostiu my Ro- dą patrzec na sztukę świr- zanda~msk1ego kar_a.bm';l , . 1 I dramaturgiczne, scenografia 1 zagrał Iwanowa. Robotni\... 
mualda Nowickiego oprawa r:iuzyczna Zygmunta Myciel - szczyńsk.ie.i. ~a~ n~ obraz b0

1 - w~nos1 toasty na .czesc ~iłos~1- sceny . zbiorowe. par.tyjni znaleźli i~t~rpre~.; 
. . ' . powrotme mm1one.1 ale strasz- wte strzegącego ich maJątkow Porownanie drukowanego te- 1 torow w osobach Macie.1ewski<:? 

sk1ego. P remiera w Teatrze Narodowym w Warszawie. liwei przeszłości. I cara, jak pózniej wznosiło kstu „Odezwy na murze" z tą go, Szyrnaiiskiego, Trojanov;-
Rok 1885. Listopad. Kongre- 1 cieli. Zaczyna s ię nowa era w , Świrszczyńska umiała bardzo toast na cz~ść każdego, kto na- 1 wersją, którą nam pokazał T <::- skiego i Kurow~kiego Zmarnc' 

sówka. Burżuazja rośnie w siłę historii, · era walki o socjalizm żywo skontrastowa<' i skonfron- dal .o~hramał . ich. pr.z~d g111e- atr Narodowy, ,vychodzi sta- waną Józię G:;ijdziankę z lirycz 
i pieniądze. nawet kryzysy ni e To j es t tło „Odezwy na mu· tować oba walczące ze sobą I wem 1 spraw1edltwosc~~ . ludu. nowczo na korzyść teatru. PrLe- nym wdziękiem zagrała Mie 
h<>ml! .)ą na długo wzrostu P.ro- rze". sz.tuki. która ponad wie- I obozy . z dużą siłą pokazała .bo- Nie ~naczy to oczyw1sc1e, ?; rob.ienie prze~ <.ut~rkę. pierw- cikówna, nieszczęśliwą, obłą 
dukcJL Na fabrykach robotnicy. le innych zalet. ma tę wielką, haterstwo i bezgraniczną ofiar- "" kazdym fragmencie b) ł,, I szeJ odsłony 1 dop1same trze- I kaną Walczakową z umiare 
trak towa1~ i ja k bydł~ robocle, wyjątkową zasługę. że jest pier- ność pionierów socjalizmu w „Odez_wa ~a murze" z. tr:'-'ale- ciej w~s1;1nęło na plan pierw,~y i głębokim przeżyciem postac 
pra ctqą 12 :--- l~ godzin . czasem wszy m utworem dramatycznym. szeregach polskie.i klasy robot- 1 g? pei gam~nu, by :v k~zdeJ. sc~- 1 robotmkow 1 sprawę robotni- Jadwiga Gosławska. 
dłuze.i . Z nieopisaną nędzą stv- sięgaiącym do dzieiów kla~y ro- niczej, organizu.1ącą i uświada- me odpowiadała sile 1 .nap1ę~iu czą, przydało sztuce dynamiz- 1 Sylweta Zygmunta Chmie 
ka s i.~ rozpus tny luksu~ . Fab1:v- botniczej w Polsce. jako do j miającą rolę parW . dobrze za- poruszoi:ych. problemow, 1.ch mu i wzmocniło jej treść ideo- lewskiego była jak ulał dopa 
kanci w so1usz1;1 z obszar.n '. r.~ głównego. naczelnego zagadnie· znaczyła udział młodego poko-

1 

zr:acze~1u ' pow':ldze. Gdz~e · wą . Do skrupulatnego opra- sowana do wyimaginowanej syl 
twem korzą się na wyscup 1 nia . Pierwszv to utwór poka- 1 lenia inteligencJi w tworzącym niegdz1e występuJe nadmiar cowania przez Daszewskiego / wety Millera - seniora. Junior 
przed carem. w zamian za pra- zuj ący na scenie bohaterską się rewolucyjnym ruchu robot- wątków. pogoń za efektami nie (inscenizacja) wraz z autorką rodu grał z dużą swobodą Igo 

· w_o bezgrani~mego ~YZ,YSkiwa- 1 pr.ze sżłość polskich robotników. niczym i udział kohiet przy bo- 1 za.wsze a~yst:i:-czni~ uspr~wie- tekstu sztuki dołączyła się so- j Smiałowski. Kanalię na kotur 
m a robotmko~v. Kap1tall<:m. . w ·elk ie tradycje ich nlezłom - ku mężów , braci i synów. do- dhw10nym1, sięganie do srod- 1 lidna praca Perzanowskiej (re- nach, sztywnego inżyniera Nie 

Rok 1885. Listopad. C?d d:.voch nych walk o wyzwolenie społr brze wybrała zawęźlenie dra- ków melodramatycznych, tu i żyseria). To rozróżnienie, ten sickiego zagrał przekonywa 
lat spocz.vwa '!" grobie ~a:ol I czne. walk. które przei cierpie.

1 

ma tyczne, pierwszą przyczynę ówdzie pojawia się sytuacj J podział funkcji zwykle skupi•J- Jąco Jerzy Kawka, służalc.:yc! 
Mar.ks. Od _dwoch. la~ uwięzie;>- nia i kaźnie wiodły do zwycię- strajku w fabryce Millera, w' zbędna, I motyw nadto rozdęty, nych w jednym ręku, jest inno- , majstrów Klejer i Fertner, ofi 
nv Jest \Y X Pa\':'11.ome Ludwik / stwa. fabrykach Bauma, Zawadzkie- ch"".yt . nieprawidło\.v:l'., 'l p:zez wacją, która za~ługuje na bliż- cerów żandarmerii Kaczmarsk 
Warynski. .Włai;nie. w t.vm Fabuła sztuki jest fikcyjna- go i Gegnera, interesująco roz- to 1 nietypowy. Takim zwich- sze zanalizowanie przez ludzi i Leszczyński. 
chmu_rn?"m li stopad zie rozpocz- na scenie tvlko dorywczo wspo - winęła fabułę sztuki. nięciem jest w sztuce motyw teatru. I W l" I k I T m e się 1ego proces proces zało- . . · . '. · . . . . . . . ro i gnaca po aza a 
.· _ . 1 . k . · · .k . · t · · mina się bliskie wydarzenia h1- Umiejętnie wplotła też świr- tragedu cork1 proletariatczyk.i Celnym akcentem przed- deusz Fijewski robotę aktor 
Z) cie a i ierowm ow par 11 t w · k . Ga"d · d · · p e to t · · · t d k · 
Prole1ariat, przez historię mi- s ory~zn.e . . pr~e~ aryns. iego szczyńska w akcję poka- d J Y·&r~r'1e ~1one.i fl rz ;z m ~ s a.wien~ .JJs o~raw~ dek or.,i- ską duże.i klasy: nie przestają 
zwane.i Wielkim Proleta riatem. I uv.l·iętzie;i:e t ok .u.szetwiczowdn;y . zała w działaniu współpra - ego . ik.era ik prze antcowane.1 C~JnNa. . azk. a z rzec . . e ?lra- być realistycznym, Ignac by 
To będzie pocimtck końca dzia- - a e resc szu 1 1es pra.w ~1-: cę polskich socjalistów z ro- na pans ie po -01e, mo Y~ zre- c.i1 ow1c iego ma swo1. s1 <1Y odpychający nawet wówcza 
łalnoki Wielk iego Proletaria- wa. osadzona w rzeczyw1stosci syjskim ruchem rewolucvi- s~tą zapoczątkowany reahst:l'.cz-

1 

plas.tyczn:Y .wyraz. P?tęguie wr~- , gdy był śmieszny, i był odraża 
tu. kres te.i wspaniałej, pierw- społecznc1 owego czasu. nym. Szlachetna postać ro- i:ie. N1.epotrzebn?"m dodatkiem zcme ?z1eJących s1~ na sce;ne .iący nawet wówczas gdy na da 
fp".e.i w. Polsce partii 0 ideologii Autorka bardzo pracowicie syiskiel'(o rewolucjonisty Iwa- Jest te.z obłąk~me w~owy po I z?arz.en.. Wydobycie nastro- remnie błagał o ocalenie życia 
marksistow~kiej . . zebrała materiał dokumentarny. powa, walczącego aż do śmier- robotmk1_1, kt~ry zgmął .. przy JOW ies.1enJ?eJ nocy w ~abrycz- Anna Świrszczyńska nie jcs 

Lecz posiew my~li Marks::i s łowa robotników i fabrykan - ci ramię w ramię z polskimi warsz.tacie z w1i:y dyrekcJi. nym .mieście,. p~kazan.1e . Pr:>- scenopisarką początkującą. Pa 
trud prac i walk Proletariatu' 1 tów w jej sztuce i realia z ich robotnikami przeciw kla~owc- M~zna by takich uwag robo- styn:1 a przc.imuią.cyn:1 . srod- miętamy ją przecież jako autor 
nic mógł pój ść na m;:irn e wv- 1 życia zawierają dużo clemen - 1 mu i narodowemu uciskowi, czo i warsztatowo J<:rytycznych kami nędzy robotmcze.1 izby w kę formalistyczne.i i estet~·zu.ią 
daje bujny plon. 'od pieclu lat tów a.utcntyzr:iu. Tak było rze 1 jest .ie.dną z najbai.·dziej . prz<'- podać "".ięcej. ~le tak~c. czy in- suteren~c, celowe, uwydatnie~.ic ce~, z teatr.u ~iraudoux czerpią 
sporadycme ~tra.iki wzbierają czyw1sc re : zw1crzęc:a praca bez mawia.iących emocJonalme do .I ne, chocby na1słuszmeJsze za- stylu biura fabryKa?ta z .at ceJ natchmeme sztuki .. Orfeusz' 
falą polegującego się robotn i- ' w.vlchn icnia. bez jak\egokol - widza w „Odezwie na murze„. rzuty pedantycznego krytyka 80-tych - oto co się udało o- i jako autorkę dramatu o te 
czego gn'iewu i buntu. Ten t w iek zabezpieczen ia na starość ' Bardzo dobrze i mocnymi po- n!e zmienią, nie. naruszą zasa.d- 1 sią.gm1ć Nowickiemu w jego matyce z czasów hitlerow•kie 
gniew jest na razie głu chy , bunt i w razie częstych wypadk?w ciągnię~iami pióra .n~rysowai:ii mcze~o ~a~tu:. z~ sz~uk~ św_ir- doJrzalych realistycznych de- o~~pacji, ,.Strzały na ulicy Dlu 
tłumionv. Ale żadna przemoc przy pracy - nędza, nora mie- są takze przedstawiciele kapi- •zczynsk1e1 przeimuie 1 wzru- koraC]ach. gie]'', dramatu pozbaw10neg 
nie może zdławić przcbudzen ia szkalna. wydanie na pastwę pra- talistów i stoją<'ej na ich usłu- I sza swym patosem i swą szcze- I Znakomicie ?.agrała Matkę treści spolecznej i zawieszoneg 
się klasy robotnic1ej . Czerwonv codawc:v . stójkowego i majstra. gach władzy państwowej. rością, że widzowie śledzą jei socjalistycznego działacza ro- w próżni. I oto teraz ta sam 
Sztand;u po raz pierwszy płynie pana żvcia i śmierci na (abryce. Fabrykanci Miller i Syn to akcję z napięciem, że zaslugu- botniczego Ewa Kunina. Spo- Świrszczyńska napisała „Ode 
ulic<> mi Warsza wy i innych Autorka z dużą siłą drama- I typy mocno klasowo określone je ona na powodzenie i upow- kój, opanowanie gtęboki hu- zwę na murze"! Sądzę, że na 
miast. Miejsce jednego wyrw.i- t yczną pokazuje okropne wa- - jeden• w swojej tępej jaw- szechnienie. I manizm, godność i mądrość tej leży specjalnie podkreślić t 
nego z szeregu bojownika o no- runki bdu, w jakich rodzili się., nie okazywane; nienawiści i po- * niepiśmiennej ~tarej kobiety, drogę rozwoiu i dojrzewani 
w.v u strói. zaimuie dziesięciu in- pracow<'l li i umierali robot.nicy gardzie dla robotników, drugi Pochwalić należy rzetelną 1 wyraziła Kunina niczawod- pisarskiego świrszczyfo;kiej, 
nych. krzepna szeregi robotni- pod rządami caratu i w iarz- pod bardziej gładkimi forma- sumienna pracę Teatru Naro- nymi środkami: prostotą 1 pełni docenić i uznać je.i twór 
cze, . ucisk rodd opór. P.rzeml~C mi.e rodzim~go . kapi~łu, . ~r~ - m~ .. krviacy ~ie~niej.szą niena- / dowego nad najbardziej tro- I szczero~cią. Bardzo czysto po-

1

. czy. wysiłek i za.chęcić do dal 
rodzi w<ilkę, krew rodL1 mśc1- l dziadowie i dz1adow1e dzisie1- I w1sc. Udała s ię rowmez świrsz- skliwym wystawieniem „Odez- prowadziła swą rolę Ewa Bo- sze1 pracy na t~J drodze. 


