
Z HITllW ITHIDllV~ 
Odna' eziony rękopis Żeromskiegr> 

W YCHODZIMY z teatru pod sll-1 romskiego wygląda nieco lnaczd( 
nym wrażeniem fragm entu . służba wnosi na scenę ra.nn~go Ja.< 

utworu Zeromskiego. W zestawien,u , ,.leńca, -który umiera na sofie. Ew• 
z nim biedni\ dwie Inne S7l. ukl, figu- chce koniecznie zobaczyć Jego twarz, 
ruJące w programie w.eczoru •). Nie- podchorlzl, wpatruje się w nlą I mó~ 
zna.ny dotychczas tekst, nap s;.ny w1 ostatnie słowa: „Aha... Aha' 
około r. 1900 (według hipotezy chro- Skrót sytuacyjny zastosowa.ny vr 
nologlcmeJ prof. ; .. gorua) je•.t. c:.1a- Teatrze Ludowym wydaje się Zg40~· le:r.ionym w puściźnie rękopism en- ny z prawami nowoczuneJ tnse~n • 
neJ klejnotem. Ekspozycja n!e do- zacjl. 
kończonego dramatu wywołuJ.e gtę- z zespołu aktorskleg.J na plerw-z1' 
bokle wzruszenie, przemawia do plan wvbl.laJą "lę DANUTA GAL• 
UCZUĆ I wyobraźni widza z żarll\";O- LERT (E.wa) i BOPJlAN EJMONl' 
śc:ą, która zadecydowała o emOCJO- (Olszvnicc). znakom'cle odc.,,ull tył 
nalnym st<>sunku czytelników do I atmo;ferę sztuki. Dzięki Ich sub4 
d7lieł tego pisarza. Ostre st3:~a.nle telnej grze wątek miłosny je t nac„ 
agadnleń społecznych, wrazu.wo~ć chowany t}pową dla bohaterów Z» 
a krzy1rlę człowieka, zespc~erue się romsl<l•l!O szlachetnośc'ą uczuć I 
dolą cierpiących I uciemiężonych , głębią d;ich~wą. z dużą "l!ą wyra u 

emaskowanle spraw bolesny.cli i zagrał EJm~nt ' cenę rozprawy z G:>
hańl>:ących, gniew I bunt przeciwko ryckim. za mało prostoty I op:un• 
niesprawiedliwości - wsz:vstkle te wania by!o w grze LUCJANA DY• 
·stotne czynniki twórczości Zero~- --ravrRA, em'a•ą usiłował nadra
sklego zarysowały się w „Akcie hia~ wyrażnv brak warPrków akltor• 
pierwszym". • sk'ch do roll r.nryckler:o, człowieka 

Jego bohater Olszyniec należy do o pańskim ge~cie i maniera·h. GE· 
pokolenia Judymów, zaa.ngażowa- RAPD Sl'Tll R7EWrcz takt; nie 
nych w walkę o nowy świat. Wy- dość p•z2konywajaco nakreśl· ! ' Yl· 
kształcony I utalentowany agronom, "etkę :"mug~wskiego. neurasten•cz· 
praktykant w majątku "emlańsklm nego dekadenta. Rodzajową tró.lkę 
Jest - podobnie jak sam autor - l!lka jów tworz~·ll: JAN NOW•CKI 
jednym z rozbitków dworu szlacllec- (.Józef), ZBIC-"TTF:W ffP,UClłOWSKI 
kiego. Ambitny I przejęty obowiąz- ISzym<'n) I C7'.1'SLI\ W MROCZEK, 
kami zawodowymi wierzy w swe si- komlcznv w roll fPnfarona-obldY· 
ly, nie lęka się trudności, chce bu- śwh•.a. Monika Żeromska za.p!oJek· 
dować swą przyszłość w oparciu o •owała kostiumy z dużym gustem l 
szczere I gorące uczucie do ul;ocha- w:·c111ciem kolorytu epoki. 
nej kobiety. Przepaść społeczna, .la- Szczupłość mlej · cl. w:vk•ucn 
ka go od niej dzieli, grzebie w~zyst- ob'Zernłe.jS7e 01'1ówlenle dwóch d<>
kle nadzieje. Tragiczna śmlerc Ja- datkowych p07~· cJi wieczoru. W sce. 
sieńca JeS>; oskadenlem ustroju, w nach dnmatycznych Conrada wystę· 
którym przesądy klasowe górują nad pu~e cha•al•tnrystvcmv dla r<>dz·n 
prawami ludzkiego serca. Tę gorz- rnar:vnarsklcJi ko„fl1kt. pomiędzy tę· 
ką prawdę wyraża Zeroms.kl w spo- skn--.·ą za przvgoitaml na d~ek'ch 
sób wstrząsający w krótkim! Z\\'.a.r- morzach a n'cl<li'em śr•dowl • ka, 
tym kompozycyjnie I przeJrzyscle które dażv do sbbiJiz:tc.11 na lądzie. 
skonstruowanym akcie, odznacza.Ją- w tej sztuce. p'lerobionej prra 
cym się wybitnymi walorami sc;e- autora z opowla•"nla, dominują ele· 
niemymi. Osądza on środowisko zie- ment:v nanarJI. zwla•zcz'l w pierw• 
mlańskle z pozycji guwernera, któ- <?e.1 części. która mrżn> by zagrać w 
ry w latach swych wędrówek po żywszym temp·e. Przykuwa uwagę 
dworach obserwował panujące tam TFPRSA t .JPOWSK Il w roli Elżb ' et
stosunkl. W tym wstępie do drama- kl Carvll. z rozczuJałącą szcr.erotc•it 
tu, który prawdopodobnie miał P.0 - wyraż'l przeżycia ls•„tv stę•··nJr.neJ 
ruszać zagadnienia spolecme wspol- za serdPCz'lvml uczuc'a'lll, , . avn•J 
czesnoścl w szerszej płaszczyźnie, na tyranię ~lepel!o ojc•. TOMA!'Z 
ZePomskl <>grani cza się do postawie- 7.A LTT''•H<.T na1<reślil no•tać Henr;vka 
nla problemu, nie wyciągając je- 7hyt uprnszczł)nyml rysami, był w 
szcze ża.dnych wn~osków, nie szuka- norówn•nlu z pa.rtnerką madf'n · t
Jąc utoplJn:vch sposobów leczenia kowy. Truitnn zrozumieć, dlacri:r 
schorzeń. Dlatego właśnie utwór ten, tło rea'lstyc»•vrh srPn C•nra.V 
stanowiący w sensie dramatycznym wprowa!l·!I reżyspr d1.lwaczną n{ 
zamknięta całość, ~kwi całkowicie w •'3r lamrhrT.o. Jakby za.pożyczon~ 
świecie realnym I przemawia z wy- z utworu Cocteau. 
Jątkową sil11. 

Przyczynia się do tego kultura~ne 
opracowanie inscenizacyjne I rezy
serskle IRENY GRYWIRSKIEJ
ADWENTOWrCZOWEJ, która traf
nie wydobyła Ideową treść tekstu, 
staraJąc się przede wszystkim od
dać głos autorowi. Nlemacma zmia
na została wprowadzona Jedynie w 
zakończeniu, które w rękopisie Ze-

Nie z•chwvciło mnle przedstaw'• 
nie „OdwłPdztn o 7ml'oku"~ wcifntę.. 
te pom'ęl'zv sztuki Conrada I Żł!' 
rom•klP„O. Ten S7k1'C nryclJo)(lgłclJ 
ny, uk~?.ującv obrzyrll!wy cynl1~ 
znntlzone.1 „damv" pod nokrywk' 
nfewlnnr:"n pozornie k"'nrysu, wy· 
mal!'.a nfezwvlf,le .. clPnkle.I" r-y 
aktor~klel. vr nn~c•wnym wyn•d"u 
Ol!'.lądamy 1 tylko banalny flirt sah• 
nowy. 

Z. KARCZEWSKA-MARKIEWICZ 

•) Joseph Conrad: •. Jutro" . SCPny 
drRmatyczne, przekład: Florian 
Soblf'nlowskl, reżvserla: Zbfl?nlew 
Kopa•ko. scenogra:fla: Marian 
StRńcz~k. ( 

Tarleusz Rittner: „Orlwled7fnv o 
zmrolru'\ reż:v~erła: Artur Kwł~t
kow~kl, scenografia: Marian Stań• 
czek. 

St.pfan żerom•kf: .. DTamatu ~kt V 
płerw~zv'„ reżv!':~rta t Jnsc~niza• 
c1a: Iren.• nrvwfń•l<'R-Arlw„ntowl
c7.owa. knc:tlumv: Mon'k~ ŻProm-
ska. " 0 1'nrer1e: Marian Stańczak. 
Teatr Ludowy. _!_~-- ~ 


