P~wy Tem Porwszechny gra
obeccl.e. w ramach Festiwalu Sztuk
~:r.l*icll i
Radzleclclch „Pnelom" Borysa Ławremewa. Sztuka ta
~arak'teeyzuje
nam !Pl'Zełomowe
ćhwlle, które b~ośre<llrlo poprzedziły wybu<'h Październikowej Rewolucji.
Właściwym
bohaterem ,,Przeło
mu" jest bohaterski krążownik! „Au
rora", który ogniem swych dział,
skierowanym 111a Pałac Zimowy, obwieścił 25 października (7 listopada) 1917 roku początek nowej ery ery Wielkiej Rewolucji Socjalistyeznej. Wprawdzie, nim dokonano prze
łomu
dziejowego, dokonać się on
musiał pierwej w duszach ludz.
kich, ale sprawy te demonstruje
nam autor \·;l a śn ' e na prz)•kładzie
załogi ter;o krążownika.
Przeżyła
ona dużo wewnętrznych burz i
W5~. rząsów . nim podn i osła kotwicę i
wz:ięla historycmy kurs, który mi ał
ją

okryć

n ; eśm ' ertelną

sławą.

, Przelom" jest sztuką dobrze zbu
obfituje w sceny tchnące
dramatyczną prawdą i w charaktery niezwykłe i żywe. Wybierając
na Festiwal tę sztukę, Teatr Powszechny podjął się wdzięcznego.
ale trudne~o zadania. Już samo obsadwnie 20 ról męskich , n: e liczac
w tym statystów. nie było sprawą
ł:l l w ? : r ówn'r ż stworzen:e na małej
scen;e sugcst'. i oi(ręt u wojennego
i atmosferv m opa łatwo stać się
mogło parodią Wszystkie te trudno.
śd pr7 czwyciężono pomyślnie. Insce
nizacja i reżyseria Karola Adwentow' cza odniosła n iezaprzeczony sukcE's, a pomysłowe rozwią7..an i e za_
dań sc ~ no graficznych przez Zeno.
bius~" St rzelecldeqo przyczyniło slę
wydatn:e do zmontowania widowiska. tchn ą cego życ : em i prawdą.
Akcja •7l nki opiera się na trzech
postaciach męskich i jednej kobiedowaną,

a klasą. robotniczą i rew04
lucyjnym duchem załogi jego statku.
Mimo prawości 1 najlepszej woli, po
pada wcią..t w konflikty 21 prawą i
z lewą stroną. Wychodzi z nich jednak: zwycięsko, za co w końcu przy
pada mu honor historycznej komendy na Piotrogród. Berseniewa gra
RolQ tę dubluje dwóch akltor6w: sam Karol Adwerutowicz z właści
Tadeusz An.drzejeweki i Marian wą mu silą skupionej ekspresji. przy
Wojtczak. Wid.zlałem ją w wykona- rO'ZJw.inlędu bogatych zasobów swej
mu Mariana Wojtczaka, który ją nieporównanej techniki.
odtwarza rzJ ujmującą szczerością,
Malownicza ze scenicznego punknaturalnością i prawdą. Ideologiez- tu widzenia postać ekscentrycznej
nym przeciwstawieniem Goduna jest młodszej córki Berseniewa, pozują
w sztuce Leopold von Sztube, oficer cej na kokotkę, a w rzeczywistości
marynarki, zaciekły wróg rewolucji. tylko tragicznie głupiej, znalazła
Nienawidzi on Goduna jako reakcjo. utalentowaną i umiejętną wykonaw
nista i jako mężczY7J0a, niewątpliwie czynię w osobie młodej, dotąd nam
zazdrosny o żonę, która darzy przy- nie znanej aktorki, Olgi Bielskiej.
jaźnią i szacunkiem prostego maryW epizodach wyróżniają się: Nonarza. Nie jest to jednak zazdrość
erottczna, wypływa ona raczej z ura wicki w roli „esera''. bodaj umyślnie
żonej ambicji. Sztube czuje się do- naśladujący w masce, postawie, gesatknięty jako indywiduum, co nasila ście i frazeologicznej retoryce jego nienawiść do rewolucji i do oto mego Kiereńskiego. oraz Jacewicz
czenia. Trudną tę rolę gra bardzo w roli młodego carskiego oficerka,
dobrze Włodzisław Ziembiński, od typowego „fintika". gotowego każdej
na spódnice. Bopoczątku do końca konsekwentny w chwili do ataku gata galeria innych typów, zwłasz
linii. wyrazie i geście.
cza marynarzy, 2lnalazła na ogół rów
Rolę żony reak:cjonisty, postawio. n1e:! trafną obsadę. Tu prym wiodą
nej w konflikt przez życie, ale orien Władysław Walter i Adolf Dymsza,
tu.iącej się w kierunku słusmej spra stwarzający wyraziste i pełne pla.
wy, odtwarza z dużą siłą dramatycz styki figury. A. Jasińska, E. Stane~o wyrazu Irena Grywińska. Jako wowski. A. Cyprian. T . Andrzejewsłabnąca w swych uczuciach żona. ski, z Drucki-Jabłoń~ki z Urbań
Foto: St. Brzozowski i J. Malarski.
jako córka i siostra, jako pielęgniar- ~kl . A Fuzakowski. M. P iotrowski,
„PBZELO:.\I" - Scena zbiorowa aktu II. - Od lewej: Nontikl. Zb. Oksza,
A. Cyprian, M. Piotrowski, J{, Adwentowicz, A. }'ur.akowski, Zdz. Ziembińka, przyjaciółka Goduna i zwolen- W Nowakowski. H Kurowski A.
ski, T. Andrzejewski, Zh. Druckf1-Jabłońskl, Ark. Polońsld.
niczka nowej ery, ma Grywińska do P:ilońskl. H. Frączek . z Oksza , W.
lVizyfa przedstawiciela reakcyjnego Rz1tdu Tymczasow<'go.
odtworzenia rozległą skalę różnorod. Ści bor i N. Szymańska dopełniają
cej, a wszystkie one reprezentują własnych zasług. Potrafi być jedno- nych uczuć. Znajduje dla każde.go z obsady. Na uwagę zasługują pomyodrębne światy myśli i uczuć. Godun cześnie wylewnym i nieufnym, przy nich wyraz właściwy bardzo kobie- słowo wyreżyserowane scenv zbioro
we. śpiewy (kier muz. A. Pindrass),
Artem, prosty marynarz, pr.zedsta- jacielskim i podejnliwym . S tara się cy i zarnzem bardzo ludzki.
Pośrodku konfliktów przełomorekty akustyczne i świetlne.
widf'l komitetu załogi „Aurory", zdobyć wiedzę, której wartość rozuUdatny i płynny przekład _ pióuosabia najlepsze cechy charakteru mie i której brak odczuwa Zapał wych i rodzinnych stoi komendant
rewolucjonisty z ludu. Siłę przeko- rewolucyjny łączy z dobrze pojętym „Aurory", kapitan Berseniew, któ- · n Stanisława Powołockiego i Minań, odwagę i - męską energię. łączy patriotyzmem. W każdej sytuacji 1 remu poczucie sprawiedliwości spo- j '·hala Orlicza.
ST. WOYNA-GWIA~nr,r~s;KJ
z prostotą i skromności'l w ocenie potrafi zachować się z godnością. łecznej i patriotyzm nakazują soli-
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