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Teatr Nowy w Wa11SzawJc: ,,Sk!iz" Zapolskiej - Mieczy
sława (;wlk.llńska. 

fot. J. <\lalltrskil - Wanzawa. 

Dwie „najnowsze 11owości" teatrów warszaw
skich o.br·acają się d-0kola spr.a.w małżeńskich. Są 
to zresz.tą. właściwie wcale nie nowośei. „Skiz" 
/Zavo_ls~1cJ, wy~tawiony świeżo przez teatr Nowy, 

V ma JUZ t:rz.ydziest.kę, a. „Ożenek" (teatr Ateueum) 
:;t'/'2-~ Gor1o~n •. J.nz bod!lJ. cały wiek za sobą. Więc obie 

3 7 _, sz~uk1 JUZ powazm1~ my.szką trącą, ale jednak pod 
wieloma względam1 si1 Jeszcze aż nazbyt aktuaJ!lle. 
„O.ż~nek" Gogola uabral uawet rum.ieitców c·a.l

~o~v1c1e współczesnych. Niechęć męska do mał
zenstwa. spotęgo~a~a .się d-uiś og.rolllI1ie. Tylko 
pod~t3;WY przewazme ume. - Obeouy wstręt do 
m~.lzenstwa ma powody natury raczej ma,tedal
ueJ. W spolecze11st.wie rosyjskiem. wspó.lczesuem 
~ogol<?W:i . . lenistwo i ospa-lość, gnuśność 
1 chW1eJn.osc, ma~·azm i wyjale>wienie. jako sku
tek. cał.kowitego odgraniczenia spolecze1istwa od 
mys\ema obywatelskiego. Cecha wspólnai z obec
nem1 czasa.m.i tylko jedna - lęk przed utratą 
wolności osobistej . 

'!e,atr Ate1!-e1t'J?I· przyzw:ycZłl;ił 11as do pi-.tedsta
w17n na naJwyzstsm poziomie a.rtystyoznym. -
\V1ęc i tym razem kunszt reżyserski Perzmww
skiej, zmysł satyry dekorac:v.iuo-kostjumowej D..;i
sze1cskie.Qo sprzęgły sję z mistrwstwem aktor
skiem Jaracza.. by dać widowi·sk·ill ultra-teaitralne. 
Cala obs~~a, :zre.sztą., b;ył!1 doskonarla, a szczegól-
111eJ wyroz.mli się w u1eJ: Bonacka, pysz.na „na
rzeczouia". Gruszecka w roli jej mentorki wv
śmieu ity w roli slużąceg;o Pośpielow!iki, so~zyste. 
typ~· ,.koukureutów": Chmielewski: Dallliłowicz 
i KaJi.nowicz O·ra.z Kempa. świetnn,' swatką zawo
dową była Perzanowska (znakomita), a swatem 
z amatorstwa - Łuszczewski .. Córka 21naJmmitego 
artysty - Jaraczówna, bardzo podobała się w do
skonałym swym epiizo<lzie. 

Teatr Ateneum w \Vuszawle: „Ożenek" Gogola - Ewa 
Bonaeka I Slefan J1tracz. 

rot. St. Brwzow8kl - Wars"3w11. 
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MAlŻEŃST\llA 
W T E AT R ·z E 

'l'o - pfzecl malżeustweru. A po? J~żeli 
wierzyć Zapolskiej - jest jeszcze gorzeJ. . 

Zclrada nieunikniona . .Ale i ta nie zrodzi 
nowe.i mil ości. Jest tylko pożyczką. któr~ 
trzeba spwcić z. lichwiarskiemi procenitam1. 
Nauka dla wszystkich małżeństw. Nie na
leży zaniedbywać żony, zbyt udziela;iąc się 
pracy, a za mało jej. Trzeba o:kazywać jej 
czułość. by jej n ie 21ujech<:ea.ć cło siebie. Nie 
trzeba łamać małżeństwa, bo malżo.nkowie 
pr!!dzej czy później jakoś się ze sobą. poro
zumieją i intruza wystrychną na dudka. 
Urok nowości nie zastqipi siły przyzwyoza
jenia. Troski domowe <le.poetyiują roman
tyzm milosuy, ale zara?.em mooniej spati.a
ją malże1istwa. Nie należy widzieć w mal-
7,()lllce tylko żo11y, ale równ.ież kobietę ... 

'fyle „prawd" · pożycia. malżmiskieg·o. Z t~j 
sztuki czteroosobowoj L'eŻyHerja Zelwerowi
cza. stwo1"Lyla zgrany kwartet. Je.dm\ par~ 
malżeńskq tworzyli ćwilcli11s/w. i Różyc/oi, 
aktor o ujmującym i n.ieprzemij.a1jącym 
wdzięku. Oboje spisali Rit: iinakomicie. Dru
gie stadło - to świerczewsl"ri i W esołow-
1>ki. - świen~wwska porywała tęlllpera,me11-
tem i m·okiem młodziutkiej -i „.iiiedO'kocha
nej'' męż,aitcczki, grając .(loskona.le. W eso
lowski miał znów tak wiele swe.i zwykłej 
ujmującej prostoty. \V teatrze Nowym co
dziennie pełno i ta1k l.\hyba jeszcze będzie 
bardzo długo. 

A t.eraz wróćmy <lo pre91jery warszaw
skiej troszkę stu i·Hzej, tło które.i je<luak 
wa1rto 11awrócić, gdyż stanowi <ma jakby 
nowoczesne, lużne zresztą, nawiqzani:e <lo 
.. Skiza", uo i troch«:: cło ożtmku. 'l'am ~yły 
żony i paiuny staroświe<-.kie - tu są kobiety 
wRpólczesue. Tą premjerą była wystawiona 
w teaitrz.e Kameralnym pierwsza sztuka teo
trnlna znanej młodej powie.ściopis.airki Poli 
Goiawiczy1iskiej „W svólczesne". 

Kobiety wspólczesue n ie są w tej s·ztucc 
„ u teaitralizowane" i.tlealn ie. Goja.w icz.yńska 
le:piej czuje powieść, niż teatr. - Nie ma 
,;nerwu sce11icznego" lub może brak jej je
szcze rutyny dramatopis1u·skiej, której zc·za
sem nabierze. Dala więc raczej kilka W<\il 
ków pow-ieściowych, kilka: dia.logowa11y<~b 
f·rag·mentów wybi.tnie epickich. Gdy kurty 
na zapada, jakbyśmy prwwracatl.i ka·rtkę 
książki... (cloko1iczenie nu .•tr . 5-tcj). 


