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krokiem na ogół szczęśliwym. 
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5115() staci, nawet - epizodycznych, wypo-

(Teair Narodowy) ~ · sażyŁa Swhisizczyńska w żywy ładu-
zadanie, podjęte przez Annę Swir- resów. W 1883 r. ares.ztowano założy- nek prawdy psychologicznej i histo

szczyńską, autorkę „Strzałów na Dłu- cieli i przywódców ,,Prołetairiiartu" z rycznej. Bohaterzy „Odezwy" - to 
ludzie żywi i dobrze osadzeni w SPQgiej" - ukazani,e ile sceny li:S'topado- Ludwikiem Waryńskim na czele. Lecz 

wych dni 1885 r. w Kongresówce, u- pomimo tych ares,ztowań J żandarm- łecznym tle epo,ki. Takie n,p. postaci, 
kazanie wydarzeń z pioniernkiego, skiego terroru nie zdołano ani całko- jak Michał Kubala, niezłomny przy-

wódca robotniczy - jak Iwanow, roheroicznego okresu walki o socjalizm wicie rozbić partii, ani zepchnąć ro-
- nie należy do zadań łatwych. O- botników z obranej już drogi walki. syjski działacz postępowy, uciekinier 

z katorgi, który ginie ofiarnie za kres ten promieniuje wyjątkową dra- Na krótko przed rozpoczęciem (listo-
wspólną sprawę robotni.czą od kul matycznością wydarzet'l i patosem mo- pad 1885 r.) procesu „Proletariatczy-

ralny:m proletariiaok~ch bohaiterów k,ów", stanowiącego jedną z najpięk- żandarma w Kongresówce, czy też 
walki.; niejszych kart w historii polskiego ru- iście judaszowa postać szpicla Ignaca, 
Burżuazja polska, znajdując wów- chu robotniczego, w Kongresówce raz głęl:,oko wdrażają się ' w wyobrażnię 

widza. Niewątpliwie również na plus czas nader dogodne oparcie w despo- po raz wybuchają strajki. W walce o 
tyźmie władz carskich, eksploatuje sprawiedliwość społeczną głównym za należy z,aliczyć autorce i to, iż, prag

nąc ukazać na 'scenie epokę Waryńrobotników bezlitośnie, z iście barba- daniem i chlubną ambicją tych, któ-
rzyńską zachłannością świeżo upieczo- rzy pozostali n.a. wolności, stało się jak skiego, ze szlachetnym umiarem wy

brała z nader ob.szernego materiału nych kapitalistów. Trzeba byfo ze najgodniejsze zastąpienie aresztowa-
tylko mary wycinek: oto cała akcja strony mas nie lada hartu i odwagi, nych bojowników. 

aby przeciwstawić s.ię przemocy, pod- Wydarzenia tego okresu stanowią sztuki rozgrywa się wokół S'trajku fa-
brycznego w jednym z prowincjonaljąć nierówną walkę. Lecz masy robot- wprawdzie dla dramaturga silną pod-

. nych miast Kongresówki. Poprzez ob-nicze pojmuią już wtedy w stopniu nietę pisarską, ale też wymagają odeń 
' raz strajku, niby przez wziernik, widz coraz większym własną odrębność kla- niesłychanej czujności, temat grozi bo-

patrzy na wydarzenia s,połeczne owej 
sową, coraz lepiej rozumieją , że ty!- wiem niebezpieczet'l.stwem popadnię-

epoki, której atmosferę - przyznać to 
ko na drodze rewolucyjnej, w opar- cia ·w szarżę, przedramatyzowania trzeba _ potrafi,ła Swirszczyńska od
ciu o potencjał międzynarodowej soli- rzeczy, przydania patosowi całkiem 

tworizyć prawdziwie. 
dairno.ści prolefariatu. można by doko- zbędnych szczudeł. Trudności nie u-
nać zmian ustrojowych, wydostać się mniejsza przecież i to, że wraściwie Obok tych zalet, sztuka ma i wady. 
z dna nędzy i zacofania. Masy robot- historia ruchu robotniczego w Polsce Słabą jej stronę stanowi to, że stosu
nicze mają 'już wtedy swoją pierwszą dotychczas nie była obiektem opraco- nek autorki do tematu jest niekiedy 
parrtię socjali.stycZiilą p. n. ,,Proleta:iat" wań scenicznych. Oczywiście, sztuka za mało epicki„ zanadto emocjonalny. 
Na nią to właśnie sp:i.dły pierwsze, po- Swirs,zczyńskiej nie wypełni sama je- Wyraźnie się odczuwa, że w niektó
tężne uderzenia władz carskich, sto- dna wszystkich tego rodzaju zaległo- rych fragmentach autorkę ponosi jej 
jących na straży burżuazyjnych inte- ści tematowych, jest jednak pierw- · talent liryczny. Bywa, .że emocjonalne 

przeżycie aiutOiiki przenika, a nawet 
porywa widownię, bywa jednak 1 tak, 
że lkyzm staj-e się nazbyt sentymen
talny, ckliwy. Czasem też autorka nie 
potrafiła oprzeć się pokusie zbyt łat
wego kotrastowania środowisk. 

Niemniej jednak sztuka w cabśd 
napisana jest z dużym artyzme·n, a 
jej walory dydaktyczne oddziałują na 
widm sugestywnie i pr:w'.wnywająco. .... 

Teatr Narodowy wystawił sztukę 
bardzo staranni1e. Inscenizację Wła
dysława Daszewskiego i reżyserię Sta
nisławy Perzanowskiej cechowało wy
czucie epoki i. duża umiejętność nada
wania przejrzystości scenom zbioro
wym. Reżyserii można by zarzucić 
chyba to tylko, że niektórych scen nie 
potrafHa dostatecznie „odckliwić". 

Gra zespołu - na ogół~a wysokim 
poziomie artystycznym. 'Jan Kurna
kowicz, jako Rosjanin, by znakomi
ty. Wydobył z tej roli nie tylko rys 
najznamienniejszy - poczucie soli
darności międzynarodowej w walce o 
sprawiedliwość społeczną, ale też u
miał obdarzyć tę postać głębią człowie 
czeństwa, op~mienił ją jakimś swo
istym ciepłem. Tadeusz Fijewski w 
roli szpicla u razał bardzo prawdziwie 

stworzyli też Zdzisław Szymański i Fer 
dynand Trojanowski. Rolę fabrykan
ta interpretował Zygmunt Chmielew
ski z wybornym odczuciem mimilki i 
gestykulacji typowego kapitalisty. 
Igor Smiałowski w ,roli syna fabry
kanckiego, przedstawiciela „złotej 
młodzieży", dał sylwetkę staranną i 
wiarygodną. Z o·bsady żeńskiej wy-

. różnić 'by należało Ewę ' Bonacką w 
roli Zośki, niedoszłej samobójczyni, a 
później - świadomej swych zadań 
społecznych prole~rius.zki. Ewa l{u
nina stworzyła jedną ze swych naj
sugestywniejszych postaci starej mat
ki. Jerzy Kawka wcale udatnie zagrał 
·rolę in.żyniera-szlachcioa, który „tra
ci twarz" na rzecz burżuazji. Rolę maj 
strów, którzy zapomnieli o swej piro
letariackiej przynależności klasowej i 
przeszli „na drugą stronę barykady", 
grali J. Klejer i E. Fertner. 

W innych rolach wystąpili: P. Ku
rowski, B. Klukowska, U. Latosówna, 
J . Gosławska, J żardecki, K. Mieci
kówna, W. Kaczmarski, K. Leszczyń
ski, J . Krasowski, T . Czechowski, K. 
Jackowska, L. Ordon, B. Brodelkie
wicz, J. Nowak, R. Gołębiowski, W 
Izdebski, H . Sulima, E. Lorentzowa i 
M. Gorębiowska. 

skomplikowany mechanizm psycholo- Dekora'cje według koncepcji reali
giczny ·zdrajcy. Służalcza postawa i stycznej i stylowe kostiumy projektu 
jednocześnie ton osobliwej przekory, Romualda Nowickkgo stanowiły traf
kiedy informował fabrykanta o wy- · ną oprawę sztuki. Specjalnie podoba- 1 

buchłym strajku - to prawdziwy ła się dekoracja w I obrazie - mos,t 
majstersztyk! Trudną rolę pozytyw- na przedmieściu w nocnej mgle - i 
nego bohatera, Michafa Kubali, z mo- w III obrazie - dziedziniec fabryczny 
cą i wyraziście zagrał Zygmunt Ma- o świcie. · 
ciejewsld. Mocne sylwetki robotniczę · Aleksander Płaczkowski 
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