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Dola i niedola „warszawskiego aktora
V: Warsza:wie zaczyna „kwit- nastroju" - na sali entuz jazm i tupanie, bo prze du i brnie do War~~aw_y po . ~locie w ciemno· I

nąć · Mieszkancy innych miast Polski, miast,
w których warunki życi a są mniej w ięcej nor•
~aln~, ~ pewno ~cią . j ed~a~ nie. wyobrażają sob1e,_ 1a~1ch trudow 1 p~ sw1ęcenia ze strony aktorow I personelu '.echmczne~o wym aga praca w
teat:ze war~zaws k1m z gruzow powstałym - i

wśrod ~ruzow głoszącym .żywe słowo„.
.Oto. !~dno z przed.st.aw1eń „Królowej Przedm1eśc1a na Szwedzk1e1.
. Zaglądamy za kulisy. W gar~erobie .ciasno
iak w kl.atce, wszyscy depcą sobie po piętach.
Na małei. s~ence takż~. nie ma gdzie się ruszyć
:--- ustawianie dekoracp to całe zagadnienie; Ja~ np, ~hi:ócić się . z c~łą „ścian.ą" domku pięk
nei Mam, zeby o me nie zawadzić?
Raptem - paci zgasło światło. Wali iię ko·
muś na .głowę roman tyczny gołębn i k, ktoś rt•z·
darł sobie ubranie o d,rewniane li~cie ~łonctzni·
~a'. Sła~~ migoce .w ciemi_iości wątły płomyk
sw1eczk1 1 naftoweJ lampki, rozpaczliwy iiło~ z
boku woła: uwago. na dach, bo zwalicie lampkę!
. Wreszcie wszystko gotowe. Pracownicy o-:1era
Ją pot z czoła„ .
~rzedstawienie odbywa się-prz<?watnie przy
'wieczkach. Od czasu do czasu ol\\iatło elek·
t~yczne zapala się znienacka i to jak na zł„ść
nie wtedy, kiedy właśnie najb~rdzieJ potrzeba:
tańce odbywają się w ciemn oś ci, nałom i a~t w
czasie nastrojowej sceny w ·.1<1ej skiej chacie, gdy
znużona „królowa prze:lm :~ś da " zasyp :a , §wia
' tło powinno powoli przyg.tsn~ć ·- wszystkie lam
py jaśn i eją nagle pełnym blaskiem. Cały efekt
teatralny tej sceny prz~p.irła. Zamiast „łzawego

cież nareszcie •est światło!!
Po przed stawieniu -- ,·1down:a pus t•J~ze; e,
gasn!I. świeczki , powoli wychodzą aktorzy.
Na uHcy cz ~r~a noc i mgła. Szofer ciężarówki
odwozi aktorów i pracowników teatru po skoń
czonym przedstawieniu do domu.
_ Zjadłbym teraz filet z polędwiczki„. sły·
szę w samochodzie rozmarzony szept jednego z
aktorów.
I - A ja my~!ę, że kotleta wieprzowego też by~
zjadł bracie atby ci się uszy trzęsły - gromi
go surowo ~ąs ad.
Na Jagiellońskiej _ wjeżdżamy na latarnię.
Stop! Doprawiły, niepodobna jechać dalej. Ra·
d·
~ rada, ;chodzi brać akton;ka .z samocho·
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ściach nocy - o pozneJ godzinie, przez opusto·
szale, wymarłe miasto ruin„.
Tak wyglą~a proza życia. Po ~oezji na sce•
nie - w życiu „głodno, chłodno i do domu da·
leko".
.
.
Wieczoreni - gdy sz:ar.y człow1~k zgnębiony
trudami dnia - może sobie pozwolić na .złe. hu·
mory i żółciowe nastroie - aktor wychodzi na
scenę z uśmiechem na ustach .
„Uśmi~ch na. ~stach, a~ sercu ~wem ból."
To naLtrndnieJsza z życiowych i est ról... gło·
szą słowa piosen_k! z popularnej operetki. Tę
istotnie najtrudmeiszą rolę - aktor warszawski w imię umiłowania swego z~wodu i poczucia
społecznego-gra z godną podziwu pogodą. {O).

