
C
ZY twórczcść Rittnera po
została ;.ywa? To py tanie 
nasu wa się nieodparcie "' 
związku z jego renesan
S!'m na naszych scenach. 

Otóż wydaje $i ę , że sprawa nie jest 
tak zupełnie pr>Jsto. Dwa na jbar
dziej popuhr ne j ego dramaty -
„Glupi Jakuh" i „ W malym dom
ku" zesta rzaly ~ię na pewno. Tytu
lcwy Jakub j :: ~t przez swą prosto
linijność i bczkonpromisowcś<' na
prawdę głupi, nie budzi współczu
cia ani powia to\l. a heroina Mari :i. 
ani tragkz:ny mąż - rr.order-::a ZI „Ma 
łego domku " . ~ie bardzo t eż wzru
szały „\Vilki w nocy" grane przz,i 
roki<>m we Wrocł;iwm. Interesując.)' 
wydaje się natomiast współczesny 

na pewno prohlem „Lata" . oczywi
ście po odrzu:::eniu cal" j obyczajo
we.i wars twy. Ostatnio na s: enic• 
Państwowego Teatru Ziemi Lubu
skiej zobaczyliśmy c'l:tercaktową ko
mPdię R' ttnera „Człowiek z budki 
s uflera". Ten nie grany po wojnic 
utwór reżys~rowala Maria Strasze\v
ska. Sztuka to nie jest na pewno 
na tle c aloksztaltu twórczości dra
maturg:i~znej dwuj ęzycznego autora 
zjawi~ki cm wyjątkowym . Spotyka
my się po r:iz któryś z kolei z tym 
samvm p~oblemi>m - konilikt jed
nostki wyjątkcw~j z codzienn:-i 
przv :>:i ~m r.'.Jś~ i a . Wie1e postu.ci „Czlo
wi r 1rn" to do§ć mecha niczne odbit.
ki bohat~rów innych dramatów l'li~ 
tt·z~ba chyba np. W:"kazywać doś~ 
bli ~kiegn pokrewi„ństwa m:ędzy Ku
delius2m a Siel ~kim) itd. A jed
nak „Czlowic>k z bm.lki sufl er" " po
siada inny n ieco wymia r. W te j 
wir.śnie sztuce najba rdziej stono- ) 
wan<! są elementy melodramatycz
ne. Boh 'łter sztuki Henryk Witelin 
jest j~dnostY.ą nieskalaną jak po
przednicy tylko w pie rwszyt:h 
t rzech akta"h, r :::km fili st r ze je, od
rzun mlod:.ie1'lr7.c 11u7- je, zaczyna 
pisać sztuczki Sl'hl~biające niewy
brPrJnvm gustom publiczności . Ta 
właśn i e rezygnacja z młodzieńczych 
ideałów wyda je s ię być p roblemem 
ciekawie prz2d stawionym. W t ej 
też s~tuce najpełniej rysuje się au
torski d ystnm do tematu - a to 
jest także niebłahym momentem w 
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ocenie dzich . Należy tu także dJ
da ć. że nie zgimJ'.l Io, co w tw6r
czośti R1ttncr:.t wydaje s i ę być nai
ciekawsze i ua jcenmejsze - p !.le
tycka atmosfera, ktora różni a uto
ra .,Wilków w nocy'' od rÓwieśPi
k ów i przydo.jc jego utworom spe
cyficznego smaczku. 

Ma ria Strnszewska ~pecj alizujc 
się w Ri tlnPrzc. D rugi to j uż j ej 
rittn crow~!; i spektakl w zielono.i::ór
skim tcatr7e. Osta t!'l ie przedstawie
nie w yC' :i.je mi s'ę, jest bardziej u
dane n iż „La t '.l" . Tekst Rittnera n i<> 
mógł oczywi1kie s~ać się podstmq 
dla stwcrzeni'l dzieła e pokowego. 
Niemnie j spektakl był zgrabny, m i::iJ 
dobre te m po, ciekawie u$tawioae 
sytuacj e (t akże sceny pantomimic-:
ne, co jest zaslugą Terc0y Kujawy), 
nie guhił pri.y tym poctyckc ś~ i Ritt
nera. Sccnog1·.: rh Zl:i.<:niev:n D,0 d
narowicza więcej ni ż udana. Cieka
we zwlaszcza wydaje się, oclwrocr
ni e sceny" w al•c1c II, z tym I •~cl
m:kże za.~ trzeżcniem, że osob i ś~ie 
w „teatrze scc:11czn vm' ' wol:Jrbym 
wi dz i eć bardziej solidne i dosłowne 
dekoracje. 

J edna tylko uwaga marginesowa. 

) 

W a;:"w I (!;afejka) boh<it<?~ov; ie 
cz:;t:lj::i ,~azety. \Vsród ty1 ulów Fpct
kc ć 1nożt'a bl iże i nieokreś!cnc ,.C"!a
sy". Nie prz:r pu~zcz;;m, y twór::; 
~-rekt:ikl u n ie vicdzicl i. JCki tytu i 
n" i 'ł l o~ '!J T'l l:r.:ikowskich Stoń:7•1 ' 

·l:.ów. J este:n \\. rcgiem d:~ 1 ov1nc~ "i 
w tea trze, jf',,li Jednak drobnymi 
rco.liami okrc~~a s1~ „'=!~as ekcji"' . 
trzcr.:i n ic tyll:o wi~rnii' zach'JW8 Ć 
tytuł , alf:. i j_(fl~j tvtulowc:! i czcionl~i . 

Pik'l"l tNii fakt t en nabiera, j e.iii 
d':·da ~ie, i:e . Pi~r-,\·~1:v spchtc:kl 7a
kupi li ziclono:rt -scy d-: icnmlrnrz~ ' "' 
z\·•ic3ku z 3CO-lccicm prasy ;>ol
sl;iej. 

N:ij:ic!rnws":ym akto:-skim osi:l<:(
n i('"icm sp:-J:t"l.du byla Ewelina Co
rPlli '7 irtc:-p~~~t:1-:-ji Haliny \ Vini:p·
' l:ici. która ' "'!'~" ,,,d-ir.! bardziej ov
ła 2!d ~··: {.'l niż 1 8-l~t'1ią d~ie\VC7ynq, 

r. 1 ~ p"'-:t1ć zbv clo,,·ała bard-;:o c!e1'<:1-
,- i". I:;veli'1a \ 'Jiniar'·kicj li. -Ja t7n
rh~ 7hvt rlnj:··"h. 7g11hi:ma zc:.t<:l:l 
dzi<~wczr:c::iść CMe'Ii. kt6q wyrnż 
ni~ pr~~ci,...7 pr:d1:rcśla cutcr. Spi~

r:im się jcclrt;i k tvlko o ko~c::•r1ę 

r'l~'ac i. niP o ś·odkl. rcal i3acii. Cor:
~l'lw St0pkn 1v tytukwej r c·l i Ht>n
ryka Wizdina st an ow~LO ri ~kawsly 

w II i I!T n;, cie, gdzie j2go żywio
jr,wa mlcclzi::-11 ~zość bard w cienko 
ekcnono\\~al:t ·, .i i1n cść" bohatera . Vt' 
ost;t:um cbro?i:? Henryk Stopki byl 
t rochQ ni jak i. Henryk Ma: h 'llica 
(Dvrcl~tor teatru) - nierówny. Obok 
s:'cn b::irdzo C:obrvch miał momen
ty z1'nc -nie sbbs~e. W cnłC'ś:i po
s•eć d::ibrze n obiona, nie Machali
c:i przyzwyczoil j uż do zn:icznie cie
k ::m-s;:ych wc:ielcń. Interesującq, 

c:1-:ć także nie tędącą szczytowym 
c<;ią5nię:icm <:ktor:i propozycją byl 
N1rcn Zygmm~l;i Nawrockiego. 
T~,.,chę rbyt c!<;-i<ki, zby t dosłowny. 

Pod~crc51ić tr::cba j cszez2 nie\ViP\„ 
ki2, ale c 0 t ro n:irysowar.~ (niewiele 
i 2st w t r.! j ~Zti lC!' „ Oi'Ol"ÓW" ) posta
ci'3 G'""'ldP~O i Cu cl ~liu !'.:a \V inte!.·
T"'chrj i Zd,.'ilmva Gi:':~ i ew~kie?o I 
7.d~i sla\V'l G?."uUni"'. Giże_i ~\v3ki naj· 
J ")n ~·~a ~c~;ę rri~l ?'i'2\vątn1 1 ,v i e w 
;1l:c;~ IT. G ··ud::iĘ.!1 i::c:o~owadzil po
st<:ć ko:>sckwe:i t nie. 0'.Jaj na pcw
P O z·„taji w p:imię~i . r~ena Grzon-
1 -i zl ,k,..ew:iżyia trorhę niewielką, 

p'~ b:irJzo pr7vjemną rólkę A~~
ni2s3k i, \V r ez1...ll tHci s otrzyma1iśn1y 
j:s:ccz0 j ~drą <bd ką szc-:ebiotke, 
1·0Pi'.; po<toci, któ~e :ik t'.Jrka 1?ra1a 
n" :i;:3cdni o. Boles!a w Id:ciak b"l zo
l'ó j:~o p r;-vstc> jnvm poruc7-nikiem, 
P i0\vicll ~ i t0l;:st ni ~ pczwolil mu za
,1 ~· rr.on ~l - '1\'1a ć p2lny"h mcżliwos~i. 
D"'')·~·,n tak 7" \„rv\r i ą~·a lv SiG z 7.0. 

d"lń Z'.lfia Fr i ~drich (P·a-ii Lenojs). 
fr> lin.!. L cih::z (Fani Wizelinown) 
i F.·.•:a 'o\\'rocl~;i (Angiolinc>). p-z:; 
cwm najpl:i 0 tyczn icj n:• l:r2śliła po
~t::ić Nawrc~;~a. \V pozo<talvch ro
lach wy"tąpil i : .Taclwiga Ho!ii{ (Anu
ei„) , S t 2!a'1h Błońska (Wiktoria) ! 
Z:;gn'U'lt F o){ (Kt'ln~r). 

P;-zc~: ~·i~'':i?rie, khl:e ni~ jest na 
pcw?10 ew~'lemcnt~l"l , t rzeba jed
n;:k z:inis~ć na d~datnie konto ziP.; 
lonogórskie30 teatru. 
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