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R itfoer w swo!rrt „Lecie" ry Em es tyna wyTZeka się rnoż· 
suje wszystkie postacie z liwości uczucia, bo łudzi si~, 

dystansu komedio-pisarza; na że w ten sposób uchroni się 
wet te (Torup, Maja, Doktór, przed pasmem nieuniknionych 
Ernestyna), których serca bi- rozczarowań. 
ją w rytmie serca autora; ża- Teatr w Zielonej Gci]'ze 
dna jednak, chociażby najbar przyzwyczaił nas w ostatnim 
dziej szkicowa, me jest je- sezonie do ai:nbitnego i atrak
dynie rozweseiającyrn mane- cyjnego repertuaru. Każda 
kinem, żadna nie służy wy- premiera zielonogórska świad 
łącznie jako przerywnik humo czy o dobrej r obocie teatral
ru w tej tragi-farsie o ludzi- nej. I'v1aria Str aszewska (reży
kiej samotności i znikomości serka) nadała trudne j i wie
.r.asźych złudzeń. Żyją te po- lowarstwowej sztuce Rittne::a 
stacie w kręgu swoich maleń- wartkie tem po, może zbyt non 
kich marzeń. nje wykraczają- szalancko obeszła się je dnak 
cych poza drobne, codzienne z tekstem ; zuboży ła się przy 
:;prawy i c·zynią tysiące nieu- tym strona psychologiczna i 
ciolnych i daremnych „~~·,0 ,, , ~.aguL1łv t„;.. istota.:. dla tc~
ażeby przekroczyć niewidocz- tru Rittnera opalizowan ie dia 
ną, lecz wciąż obecną barie- logu, mieniącego się niedopo
rę, dzielącą od drugiego czło- wiedzeniam i i wielozn aczno
wieka. A kiedy próby kończ~ ścią słów. Całkowicie „wypa
się fiaskiem - urażona mi- ciły" dzieci (wiemy, ie za-.v
lo5ć własna dyktuje im ima- sze z nimi kłopot na sce
ginacyjne preteksty, jakimi nie ... ); zastąpiła je w wielki:!j 
staraią się zawoalować swą scenic Torupa.„ Ernestyna. 
porażkę. Jeden tylko Torup Bohdan Sobiesiak. jako To
nie ma złudzeń. Wśród rozba rup, trafnie pokazał sylwet:..ę 
wionych pensjonariuszy snu- nieśmiałego, nerwowego, peł
je się beznadziejnie zakocha- nego kompleksów chłopca, był 
:1y w doktorowej i przez swe nawet wzruszający w swej 
,.niei)rzystosowanie" popełn ia końcowej apatii, ale zawiódł 
gaffę za gaffą, dając okazji~ w a.tcie drugim; nie można 
do kpin i docinków. Paraliżu 'oyło uwierzyć w jego przem ia 
je go świadomość tego. co go nę: z ponurą desperacją wy
czeka w obcym i wrogim powi?<lał miłosne wy2lnania, 
~v,;iecie. Jednak z chwilą. kie a taneczne obroty nie dodały 
dy . .wzdrosny doktór, chcąc mu lekkości, wprost przeciw
osta~cznie pognębić dom::ii-e- n ie, robiły wrażenie silenia 
rnanego rywala. ucieka się do się na swobodę. 
podscępu i rozpuszcza plotk~ Jamna Skałacka nadała Ma 
o jego nieuleczalnej chorob.ie, ji ton charakterystyczny i kon 
Torup zmienia się niespodzie- sekwentnie go utrzymała. By 
wanUe. :\!Iając do dyspozycji ła pozornie zaaferowaną pa 
tylko jedno lato zbywa się lę nią domu i żoną „niezrozu
ku i niepewn.ości. Dopiero sk:i mianei" i kobietą szukającą 
zany na śmierć widzi wszy- przygody, aby zapełnić pustkę 
stkie uroki świata i potrafi z swego życ i a. Nie przekonał 
nich korzystać. W końcu prze, mnie monolog Maji z ostat
cież wyprowadzają go z błę- niego aktu, w którym piętrzą 
du. Woli wtedy wybrać samo ce się pretens!e, adresowane 
'bójstwo, . niż ucieczkę z ko- zrazu do męża, skierowują 
<'hana kobietą. N iedoszły to- się przeciwko n iej samej. Ale 
pielec, wyłowiony z wody, sta ten gorzki rozrachunek z so
je sir: znów bezwolnym pa ja- bą, zamknięty słowami: „Po 
cem i po5miewiskiem otocze- co ja byłam?" - wyrastał po 
nia. Poczucie wzajemnej wi- nad założenia samej roli w 
ny łączy na powrót Maję i Do zielonogórskim przedstawie
ktora - i tylko młodziutka niu. 

Mi~czysławow·i Gałeckiemu 
(Doktorowi) zabrakło siły. Sto 
sunek do pensjonariuszek wy 
nżał zdawkową uprzejmością, 
którą kwitował wszelkie ża
le rozhisteryzowanych pacjeri 
tek, a także swą niecierpliwą 
uległość wobec żony. Ta poza 
określiła całą rolę, zacieral 
się tu sens ostrych, ko:1tras~o 
wycn replik. M:mo to aktor 
um iał dyskretnie uwypuklić 
(szczególnie w III akcie) sa
motność dokto~a. jego zasłu
chanie się w milczący mono
log swojego sumienia. 

Z dalszych ;ól Zyta Polom 
ska strywiali:i;owała ni~ty 
rol~ L ili. Szastała s!ę 1 µ;:;-- .te
nie i zagubiła µrym;ty lny 
wdzięk tego .. kociaka''. bV:Wol 
jącego przecież w „\\'iclkim 
świec1e". Łatwo można prte
rysować postać Goldersa; z 
dyskretnym humorem grał te 
go bęcwaJa - samochwała 
Rajmund Jakubow:cz. Bardzo 
efektowną panią Gianetti by
ła Ewa Nawrocka. Trafiła w 
rittnerowską dwoistość tej ro 
li: jej wewnętrzny niep0:,ój 
maskowany egzaltacją. 

Reżyserka nie żałująca o
łówka w skreśleniach „wi:bo
gaciła" tekst Rittnera o 
wiersz Baudelaire'a. Recyto
wała go pani Gianetti ze sno
bistyczną gracją Wydaje się, 

że Str.aszewska świadomie zre 
zygn!>wała z subtelności ana
!izy psychologicznej, mnieJ in 
teresowała ją też postawa ży
cio\_,a Torupa i filozoficzna 
warstwa utworu; główny na
cisk położyła natomiast na so 
cjologiczne zróżnicowanie śro
dowiska i groteskowy koiąizm 
&ytuacji. - Traktując „Lato" ja 
k o komedię obyczajową, stwo 
rzyła barwny i podobający 

się publiczności spektakl. 
Dekoracje Ryszarda Kuzy

szyna wydatnie wsparły jej 
:;.am ierzenia. W akcie drugim 

na brzegu morza Tozstawio
no ławki. Najbliższy ritt:1e
rowskiej atmosferze był chy
ba akt ostatni. Zasuwane ża
luzje, wyodrębniające wnę
trze pensjonatu z zimnego tła 
horyzontu, pięknie sygnali?:o
wały zbliżającą się jesień i 
porę odjazdów. Denerwował 
mnie tylko wypożyczony z ka 
baret'.)wej rekwizytorni. zwi
sającv na pierwszym planie, 
owah:y szyld z pikantnym na 
pisem „L'amour" ... 

Na osobną wzmiankę zasłu 
guje doskonale zredagowany 
program. Obok częśti, poświę 
conej pamięci Wilama Horzy
c'y, fragmentów jego artyku
łów i reprodukcji z wybit
nych jego inscenizacji - pe
wnego rodzaju rewelacją jest 
przypomnienie świetnego szki 
cu o Rittnerze Witolda Wan
ourskiego. 

•f Pai\st•.,·owv 'Teatr Ziemi Lubu
~klej - Tadeusz Rittner: „Lato"; 
Reżyseria: Maria , Straszews-ka; 
Scenografia: Ryszard Kuzyszyn. 
Współpraca dramaturgiczna: Mari a 
Serkowska. Premiera J4 VI 19ii9 r. 
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Fot. J. W. Brzoza 
LATO - TADEUSZ RITTNER, POUCHARD - HALI
NA LUBICZ, GIANETTI - EWA NAWKOCKA, REŻ.: 
MARIA STRASZEWSKA, SCENOGH.: RYSZARD 

KUZYSZYN 

Swie.ta Joanna 
szlach.tuzów 

, (KORESPONDENCJA WLASNA Z NRF) 

D ziękk,Berlfner Ensemble" lem", jej autor objau;ir1 się w 
m~gli?m11 w ~woim cza- niej nie tylko jako jeden z 

si~ oglq~ac_ liczne prawykona- najznakomitszych dramalur
nia ut 1,·orow Brecri_l_C!.__L_kto-


