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Wieczna młodcść Komedii
Aleksandel' Ostrowski: „Pamiętnik uubrawca własnoręcznie przez nłegf
aaplsany". Przekl. Jerzego Jędr..:e.i~w icia. Teatr Współczesny. Re:tyserial
Geor11iJ Tow1tonoaow, ludowy anylil& ZSRR. Sceno1ra.fia.: Władysław o,..
szewski.
SPĄNIALA pod względem oby- t jedna m.:l':na strona komedii Ostrow•
czajowym l psychologicznym skiego. Druga to portrety ludzkie, na•
komedia Ostrowskiego grana u rysowane z taką prawdą, że wid:r. mi•
nas dawniej pt. „I koń się pot- mo woli podkłada pod te postacie
knie", 1 obeC'nie pod wymow- znane sobie z życia osoby.
niejszym tytułem „Pamiętnik. szuI oto ujrzeliśmy lę przepyszną, bo
brawca własnoręcznie przez niego w dodatku zbudowaną bezbłędnie pod
napisany" nic a nic się nie zestarzała, względem dramatycznym komedię,
mimo że Uczy sobie już setkę lat (na- ustawiona na naszej scenie przez wy
pisana w 1868 roku). Nie wyblakły bitnego reżysera
Leningradzkiego
Jej barwy aktualności, chociaż akcja Teatru Georgija Towstonogowa w
rozgrywa się w tak odległej epoce.
sposób juk najb'e>rdzieJ •J1•1ydatn;ający
Przedstawia ona połączenie histo- \ mocn6 strony sztuki, 11 i~:lnocześnie
rycznie wiernego ówczesnym obycza- ze . zn~wst"{em pocikrl'.$-laJącr realia
jom obrazu i wizerunkiem wie~znie carokicj Rosji.
tych samych przywar, które bęuą
Ze sposobu prowadzenia akcji, ak•
istniały tak długo, dopóki na lej zie- centowania pewnych jej partii wymi będą ludzie.
nika jasno, jak na dłoni. satyra na
Kapitalny pomysł Ostrowskiego, po- obłudę, intryganctwo, dążenie bodaj
legający na ukazaniu intryganta- po trupach do kariery, cynizm i pod·
szubrawca, który dla celów własnej lizusostwo, upostaciowane w figu1·ze
kariery Wykorzystuje wady i słabo- głównego bohatera, zarówno jak r~
ści poszczególnych osób z środowiska prezentowana przez inne postacie sa•
wpływowych
i
ustosunkowanych, tyra na ciemnotę i zabobony zarozuspra wdził się w całej pełni raz jesz- miałość i władczość,
rozw1ąztośd,
cze. W oczekiwanym przez widzów gluvotę i szantaż.
zakończeniu, w wielkiej scenie deEŻYSER
Towstonogow pritY"
maskacji intryganta, nikt z widowni
znać sam musi,
że
w 'fealrze
nie żałuje szubrawca, któremu powiWspółczesnym rozporządza! pierw
nęła się noga, ani tych którzy w jego
szorzędnymi odtwórcami dla upamiętniku ujrzeli własne wady, Prze
rzeczywistnienja obrazu jaki sociwnie, zakończenie takie jest samą bie stworzył.
'
radością i na tym polega siła satyry
Glowną postać Głumowa grai Taautora.
deusz Lomnicki. Był w swej obłudzie
Ta wstrząsająca prawdą satyra za- rodzonym bratem Uriaha Heepa (I
razem tragiczna i budząca nieustanne „Dawida Copperfielda") choć przewybuchy szczerego śmiechu, to tylko v:yższał dickensowskiego bohatera
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swiadomością
Rozporządza!

własnego

łotrostwa.

setkami sposobów i spo
sobików dla okazywania swej bez·
czelności w dążeniu do kariery i ma•
jątku. Budził, jak tego pragnął autor,
jednocześnie śmiech i grozę. Niektóre z zagrań Lomnickiego zasługują
na szczegółową analizę możliwości
aktorskich. Jeszcze jedna to pyszna
rola tego bogatego w środki arty•
styczne aktora.
Antonina Gordon-Górecka
wujenki i kochanki Głumowa MamaJewej w subtelny i porywający widza
sposób odtworzyła wszystkie odcienie
spragnionej milości, dojrzalej kobiety: zarówno jej triumfy, jak przeiu:a.r;
ną. Była urocza.
~
To, co pokazał z niezmierzoną siłą
komizmu a jednocześnie bez odrobiny
szarży Tadeusz Fijewski w roll zidiociałego generała Krutickiego, wroga
wszelkich reform i po~tępu, nie da
się opowiedzieć w paru słowach. Gra
jego składała się z dziesiątków ma•
łych gierek tak nieodparcie komicz·
nych że śmiać się muszą najwiPksze
nawłt ponuraki. Stanisława. Perzanow
ska narysowała niezapomnianą syl•
wetkę Maniefy, staruchy zajmującej
się ciemnym ,procederem wrożenla,
postaci tak charakte1·ystycznej na terenie carskiej Rosji. Była prz.?raż..iją•
ca i komiczna jednocześnie.
Mieczysław Pawlikowski
w rc,d
Mamajewa. - świetnie ukazał głupca,
ogarniętego
żądzą komenderowania
ludźmi i pouczania swego otoczenia.
Józef Kondrat budził, jak należy 1
obrzydzenie jako pijak-szantażyst&,
„człowiek
bez zajęcia" Golutwin.
Zdzisława Zyczkowska godnie repr.,.
zcnlowala matkę godzącą się na
wszystkie łajdactwa syna, byle zdobył pozycję ustosunkowanego bogacza. Tadeusz Surowa jako pseucloliberal wydobył wiele komizmu z roli
Gorodulina.
Irena Hor11cka. narysowała znakomicie portret tonącej po uszy w
ciemnocie i zabobonach dobroczynnej damy o bujnej przeszłości, Turismej. Jej pełną wdzięku śliczną biostrzenicą Maszenką była Barbara. Soł
tysik. Rozkochanym w niej huzarem
Kurczajewem bardzo stylowy Józef
:-.lalbcl'('Zak. Wierna historyt:znie sce•lil'jM.j.a.,tll"'"'"~~!!!m Wla.dyblawa Da-

