
„CzłoWiiik x budki suflera" 
' ittner~wski ,;Człowiek z budki su-

R ~lera„' nie musl znale,źć się w ż·e-
, Iaznym repertuarze polskiego tea-
,, tru narodowego, :Z pewnością jed-
nak powinien powracać wśród pozycji 
roµz~r:µego repertuaru . retrospektywnego: ' 

.zwłasżc~a wsród .naszej komedii, na jej . 
lillli , roz~ojowej nie może Zbq1knąć naz
WlSka ' Rittnera . . Jest rzeczą . niewątpli· 
wą, , że Teatr Narodowy powinit!n po
s,iadać dwf e sceny. Wielką ~ Włiiśnie 
dla żelaznego repertuaru gotowego za
wsze dó wystawienia i zagrania, ' złoża• 
nego ; z najlepszych polskich dramatów 
i n,ajznakor.l).itszych ' inscenizacji, a przy 
tym · dającego pojęcie · o rozwoju histo
rycznym · naszej . dramaturgii , i . teatru; 
małą - dla ·repertuaru ret.rospekcyjne
g6, współczesnych prób dramatopisar
.skich i prob inscenizacyjnych. Wkro• 
c~.enie sztuki ' z. małej sceny na wielką 
pow'in:no być uważane przez teatr i pu
b·Jiczność za rodzaj ' ,nobilitacji - prży
jęcie do żelaznego ' repertuaru Teatrn 
N,uódowego, 1Nazwisko łtittnera powin- · 
no towarzyszyć na tej scenie przede 
w:izystkim jego dramatom uznanym za 
najlepsze („W małym , domku", „Wilki 
w nocy", „Głupi Jakub"), · najbardzir-:j 
reprezentatywnym· dla skali jego talen
tu i przynoszącym realizację jego za-
ni.ierz(!ń teatralnych. ' r 

Cieszy, że po nH~li<;znych Rittnerow
skicł'l przedstawieniach w Tea~rze Na
rodowym można było tu obęjrzeć ko
medię tego ·dramatopisarza - 11 Człówie
ka z budki suflera", po raz drqgi gra
nego w warszawie od nie pamiętanej 
już polskiej i warszawskiej premiery 
z· '6 grudnia 1913 roku (w Teatrze Let
nim w Ogrodzie Saskim, iłJ wykonaniu 
zespołu Warszawskich Tęatrów .. Rząd o- · 
w'ycłl). Ty m bardziej, że ' przedstawie'nie 
to (w reżyserii Wandy Laskowskiej) jest 
udane i jeśli je zestawić z innymi insce"' 
nizacjami dramatów ,pisanych ctla sce· 

ny . pudełkowej (kameralnych - jak je 
nazywają) ·a · wykonanych ostatnio w 
Teatrze . Narodowym , można się · doszu• 
kać zarysów i błysków jednolitego sty
lu: Przedsta\.v~enie ma konsekwentną re
żyserię i trafnie dobraną obsadę aktor
ską. Ujmuje rzetelnie wykonywanymi za
daniam~ aktcirs'.\Cimi, , przebłyskuje talen
tem głównych wykonawców (Dyrektor 
teatru _: ZctziSł;:iw -MrÓżeWski, Golde, 
sekretarz 'teatr'u .._ A1eksił

1

nder Dzwon
kowski, . Angiolina ..:. Krystyna Kamieó.
ska, kudelius - Jan . Kobuszewski), uro
dą pań (Ewelina Corelli _ ,.. Hanna 
Z.embrzu!!_ka ,Angiolina - Krystyina Ka
mieńska; Bufetowa w kawiarni teatral-· 
nej ~ Barb:ira Fijewska) Pokazan,e zo
stało w · udanych dekoracjach fin de 
sie &e•owej kawiarenki, zaleca si~ zna
komicie skr9,j0nymi . sylwetkami postaci, 
w czym nie tylko zasługa gry alłtOra, 
jego ruchu ciała i gestu, lecz także 
stroju. 

z trzech możli:wych sposobów inter
p r etacji dramatu (co drobiazgowo cha
rakteryz·ują komentarze w programie 
przedstawienia), jego dialogów i .sytua
cji, zarysowanych charakte·rów i . pro
blematy.Ki, wybrano sposób trafny, · ale 
nie zrealizowany do · końca, ograniczo
ny zahamowaniami reżyserii. Dlatego 
p1'zedstawienie Oddało Rittnerowskl 
układ wypadków i char.aktery osób 
wręcz zriakomicle, ale nie dotarłb do 
tych pokładów slowa, tekstu, sytuacji, 
wśród których ukryło się to, CO LGrento
w'icz nazwał zawartą w dramatach Ritt
nera „metodą postrzegania zjawisk". Sce
t1ogratia Łucji Kossakowskiej w _akcie 
pierwszym i czwartym utrzymana w brą· 
z';kh i fioletach', stwarzająca odpowied· 
nie wrażenie d.la porannych scen w mre- · 
sżkaniu dyrektora teatru, w odsłonach 
wizy jnych w teatrze (akt d r ugi) była 
mąto pomysłowa. Niezdecydowanie przy
cupnięta po_między drogą wiodącą ku 
baśni i ku ka.rykatm:ze stała się nijaki'! 
1 letni~, ani nie · zachwyciła; paśniowym 

pięknem, ani nie urzekała ka ryka1JlrEł 
starego , teatru, stanowiąc co najwjżej 
zaku.Usie dla ubogich wyobraźnią. w · e
nografii zmaterializówały się hiedost' t'ki 
r'eżyser'ii i <gry przedstawienia. Zos: ~ło 
ono ' potr,atkowane tak setio, jak dra at 
realistyczny Zapolskiej . ,Bawiąc syl e
tami postaci i świetną grą, , nużyło t 
pem, nie tyle poruszanią się i mó 

}
, · mu. tylko Pal\i Lenois, · ~ył. a aktorka 

Zof,ia · Ty,mowsk'lł, Kudellus .... Jan Ko
buszewski, Angiolina - Krystyna· Ka
mieńska), nawet publiczność, · która jak-
by wychowana i' wzwyczajona na „Przy
godach pana Kleksa" klaskała akul'at 
wi,eqY:, ki~dy się ~--!i~jµmiej można było 
spodz1ewac oklaskow, na , przykład, gdy 
zapalono światła w starym teatrze„, 

nia aktorów; ile tempem ,zmieniania 
sytuacji, poprzedzielanych zbyt dłu tni 
pauzami, które swym ciężarem zno, iły 
pointy ak tprskiej . gry. Gdyby tych p ' ~nt 
nie zabrakło , usłyszeć by się dało ów 
„drugi głos", o którym pisał inter , re
tator twórczości Rittnera we wstępiie i do 
PIW-owskiego wydania · „Dramató · ". · 
Opok rejestracji re-aliów, przeprowa ~o
nej ze smakiem i umi,ar'em, penetr cji ' 
psy.chólogicznej wykonanej wnfkli 1· ie, 
a miejscami z finezją, wytworzyć by się 
jeszcze powinien niepowtarzalny kli at 
Rittnerowskich dramatów - wyra 'nie 
uchwytny w lekturze. Dialog błysk by 
Wtedy I Ciętą ironią, Skrzył Się • gbrz •im 
uśmiechem, migotał czułym zamy le
niem, ukazując to, co u .Rittnera , aj ,-

, ważniejsze choć skryt~ poza fabułą ~ 1 
o

ia postaciami - płyn_ność r'zeczywisto ·ci, 
zmienność osobowości, nieustanną ' ie
tragiczną walkę ,człowieka Z' sobą i z to
czeniem, co w równej .mierze b dz! 
autorską złośliwość biorącą się z gci[Y · 
czy i ciepły uśmiech płynący z dobr,oct, 
a zmieszane razem, przełamane w kształ
cie i barwie inscenizacji ,otacza re'fli · 
styczne dradaty Rittnera bl~skiem poe. ' 
zji. Tego właśnie klimatu nie byto( w 
inscenizacji „Człowieka z budki su.f·le
ra" na scenie Teat.ru Narodowego; '&za
sami, bardzo rzadko, tiocierał do \Vi~za 
lękliwie, jakby nie zamierzony. 'F~.m, 
któ ry nie pozwolił reżyserowi wytrzebić. 
go do końca. był Zdzisław Mro,żew$ J~ l. 
twór.ca postaci ze sztul{i Rittnera poję
tej w pełni. Ale sam przeciw wszyst
kim nie mógł wiele, przeciw s'obie i nheł 
J;>owiem reżysera, partnerów ~sprzy łaU 

A za sobą miał tylko Rittnera. (bfr). 
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· W- Swlnoujśclti odbył , się w czasie 
wakacji przegląd najlepszycq kabare
tów studenckich i teatrzyków piosenki. 
Przegląd uświetnić miały występy ka
baretu „Piwnica" z Krakowa i recitale 
Ewy D,em.arczyk, :Nazwany „Famą" -
tna odtąd powtarzać się cyklicznie, ma 
ożywiać; martwą i ubo.gą , w wyctaq:e-

, n ia .artystyczne okolicę wczasową. Im
preza była pożytec.zna, 'zespoły mogły 
nawzajem się zobaczyć: 1 ocenić; zesta
wienie jednego typu teatd:yków pozwa• 
la łatwiej postawić diagnozę, ocenić 
sytuację aktuąlp.,ą w t~j ąiegdysiejszej 
awangardzie teatrów studenckich. Wła
śnie od kabaretów rozpoczął s,ię prze
c i eż okres b'urzHwy i odnowicielski 
t eatru w latach . pięćdziesiątych. STS; 
Bim-Born, To-tu, Pstrąg na: gorąco wy
stawiały' metry.ki . przemianom politycz
nym i p·ropagowały nowe wz·orce este
tycząe. Właściwa ok'resom naporu nie
wielka świadomość estetyczna nie 
przeszkodziła powstaniu . dzhvacz·rtych, 
choć óżywionych zjawisk. · Przetrwało 
z nich kilka. , Agitacyjno-polityozna 
estrada i pomysły rewiowe dały styl 
STS. Pahtomima, obrazek poetycki., dra• 
mąt~żoMrana satyra złożyły si~ na styl 
Bi,m-Bomu 1 Cyrku Afanasjewa. Cał
ko-wita sWpboda w wyszydzaniu i w 
zabawie formłifni teatralnymi, parodia 
i ' wiara. w siłę poezji śpiewanej dały 
styl „Pi'wni\:=Y pod Baranami". 
Są to w tej chwili z,jawiska odosob

n.ione, jeśli ' już nie historyczne . .Młódżi 
ić).1' ·· nastęP,cy mqs,zą się o.kreślić i wżo
rowąć. na aktualnie istniejących i wpł:y-


