
Z teatru Karolin• Beylln 

,,Przep · óreczka" po 30 latach 
.Slt'fan żeromsld: „Uciekła mi p1"1eplórec?.k&" P. Tł'lliT Ludowy. 

Reżyser: I. Grywlńsk&. Dekoracje M. Na.lewa,Jeld. KosUumy: Mo
nika. żerom&ka. 

STANOWCZO w tealrach na
,s.iych mamy okre.i> koolronta

cji z przesz:lością, ze s:lltukami tea 
U'alnymi, które wz.rus.zaly publacz
n<iść przed kilkudz.Jes1ęeiu laty. O 
jednym takim c,pot:kaniu z mniej 
odległą w czas.ie ;;zttll.l(ą lwa&'lJkde .. 
w1cza byla tu n.ledawr.o mowa. Na 
omówienie drugiego bpcitk'flllia :ie 
.sztuką, która ukończ~a ju:t lat 31, 
pczy.ma !«>lej dzl.-.1aJ. 

„Przepiórecilka" żeroWkiego {ta 
kim skrótem przyllW} cr.aLl!.śmy się 
od dawna nazywać tę 82ll~ę. letó
rej pełny tytuł brzm, „Udek.le. mi 
prztpióreczka") był:i n~enr>towa
r.ym w dz!ejaoh tea!rn rukce&ein u 
publiczności. PrapremJera, k1óra oo 
byla ;;ię na wiem m;~ęcy przed 
śmiercią wielkiego pJSaria 27 lu
tego 192.'i roku wstrz.ąmęla widz.a
mi, stała s.i;: potęu'ym ulari:e
nie.m arty ... tycwym L Ila długo JY)· 
Z<"&tala źródłem wzruszeń t.ysięcy 
pol.s.iuch widzów. 

UROK „PRZEPIORKI" 

T RUDNO doprawdy &pt"ecyz„
wać dzis4aj na czym p:>legal 

·&w potężny urok „PrzEpiótlki'': czy 
r.R d::-µr ·wadzonej uo szcz)"lu pol.s.
ko.\ci, panującej tam atmoofery, 
C'ZY na wieH{iej czy&tc.śc1 młJrAln~j. 
którą nacech<l'Wlln~ jest każde ISł<>
wo dialogu 6>Cmiczne10 Zct"Om.fkie · 
go. czy na tym, że czytelnicy 1 
wielbiciele prnzy żer<'.'mskiego m(I 

"la WTeaizcie raz na ~iaane ocxy bJ 
baczyć jednego ,; je~ wielkich 
&amotników eipo.!ecwych, b<>ha ten, 
który IPfZejęty ob?w1ą1kiem cefor111 
spolecmych staje do walki ze 
wazya~kiml i cLla &WIJ Jda J)C'6w1ę 
ce OlllObM.te życie. Czy Y,,t'L-&Wle mo 
że i dlli't.ego, że &tuk• ta p!Sana 
przez Ż&rom.si<dego wyraźnie z my 
ił!~ o dwu wielkich «ktorach 
;LiU110U Oaterwie i Ste!an.ie Jaraczu, 
Młlla '"ię od razu od p\8I'W5zego 
1przed8ł.awlenla w1J0Cem l 62Cflyte1n 
WCY «eenlcznej I. przykła-Jem u'l
śmęcia 81.ę posta•~! llte:rect<ich z 
ll'ającymi. ich aktoc:i m1. 

ZERO~IBKI ZWl'OIĘZA! 

J AKZE wyglĄdają te w&zy.sitkie 
sprawy dziś po la toch i to 

latach tak bogatych we wstrząsy 
społeczne, w olbrzimie zmiany, 
jak chyba w żadne mne lata w 

dziejacn świata? 
Jakże teatr da rob1e radę wo

bec owegłJ unienionego oblicze 
świata u &z.tuką pi . .-anĄ w pewnych 
c kreślonych wurunk \eh epol~· 
nycl\ i okoreślonej a1mo&!erze tam
tej ohMh? C'z.y 1Xi->la z tej f''llt.ttk i 
wyciągnąć to, co Je.st. w niej me
przemijającego, '\\>iecznego i zaw
.!o:z:e pięknego, a &p:~wy, które jur 
mlnęly, -i:bagatelt:?Y.lwać, usunąć ::ia 
plan drufl? 

Oto były p~a, k.tÓl"e dręczyf 
mu.siały i mUMĄ kddego widza, 

udaje,cje110 &i4l na ptze<!Sltawienie 
do Te.~ tru Ludowego, a szc?Rgol
niej tych widzów, klóczy mieli 
szczęAcie oglądać tamten niepo
równany spektakl w ceży,;erit 
0.;.terv)'. 

Pow e<lunv &Obie •xl raa;u: okaza
le się, że '>lbrzymil\ pomocą w roz
·w•1.klar u tych nie byle jakioh t.rud
nośei byl wielki, Wl!i'.>Qt0&aly ta
lent Zernmskieigo. O~azalo &lę, te 
dzisi.ej.;rz;y ~idz ,,,Jucha ISl7ltuki z 
zap.art:·m tchem i wz.rusi.emem ! 
że w •momencie, Jt1ec:y dlalog :i:a
czyna bnmieć jak<xś po staro
świecku (np. wyznama Dorot.!ti 
Smugoni?wej w lI akcie) z po
mocą przychodzi me kto inny, tyl 
ko san autor i szybko rozłado
wuje atmoi;.ferę przy pomocy hu
moru. Humor, w jaki obf<tuJ4 n.t.J
t.ra~czniej.sze niekiP.dy Uilwccy Ze
l'OfTh~1ego, je&\ w tej 67ltuce 1;.zcze
gólnie skutec11ną br..:iruą: odpri;ża 
od sen1yment.>w, które pcizyzwy
czailiśmy 1>1ę dziś w por6wnMti11 
z tamtą e:p0k1, wSJtytiliwie 'IJkry. 
wać, ·oz:ladowuj!" aimooecę, gdy 
ts <1b;'tnio zaczyna i61141 ;iagęsz· 
czać. • 

REZYSERIA 

REŻY"ERIA Ireny Grywh\sldcj 
pcl.::afila ten wlaśn:e cenny 

ł'umor wyi;unąć na plan pierw-
&zy i o pow.stanie jeJ wielka, U· 
&ługi\. 

Nie jedyną. Umiałn wydobyć :z:e 
sztuki i u.kazać widzowi jej &ent. 
~eczny. Dla widza. opuszczajl\
cf'go ieatc, nie ulega chyba wąt · 
pliwo~ei, te Przełęcki zl.Yi:ył otia
rę ze 61Wej milości do Dorotki 
zohyd jąc się umy~lnie w J~l 
,1 C'zach. lllie tylko dlatego, że żalo
wat SmUiOnfa, ale tak:i~ dla cze· 
;ioo '2ln 1c:1Jn le w·ażnirj.nego: dla ura 
t-0wRni·1 czy."1.~c! dz·ela, jakie tu 

-v Por~bianach za iego przecież 

I 

&prawą oto wyr&Ma. Tego piękne
go dziela, .stworzenia osrcd•ka pe
d&i'Oificr.nego, lrtóry promie.niowal 
by na caly kea), me chciał Prze
lęclk>i '2lhrukać małyrnl, prywatny
mi apra W'1.m1 i dla tei<> odszedł ze 
lllowami: „Bo tflkie Ml moje oby· 
czaje' 

l...atwo był.o Z8.lfUbić istotny eef1& 
tej 8llt\ilct i rety.seroWi Gcywiń
Etluej i całemu zeepołowi, mimo że 
nie wszyscy jego c2:łook'J'Wie byli 
na należytym poziomie, aale-ży .sii; 
za to podziękowanie. 

AKTORZY 

W YKONAWCY? Nie fat"WO jest, 
jak &ię mawiało w wieku 

XVI „wziąć po Bekwarku lutmę" 
Nie łatwo po tak.eh wyżynach 
aktor.sk.ich, jak 0&1. 0 rwa. i Jaracz 
grać dwie crol.owe f{\] e tej &lAuki. 
Ale jak słusznie JJ")wted'l.ia!a w 
antrakcie premiery jedna z nai
wybiłmejszych aktocek, wla.śnie 
s.tarsz.ego pokoleaua, nie wolno nam 
tu 1>ądzić przez J>'}i:6wrtanie. Nie 
wolno nam m1eł w usrz.acb une · 
kającego glo.su Osterwy, &dy słu
chamy wyp()w!adany~b przez Wy
rzy'kowslkiego z żarem. głębią ZIX'
zumlenia 1 szczerym uczumem 8.lów 
roli Przelęc-kiego. 

Bo trzeba tu przyznać, że Ma
rian Wyrzykow!kł hyl meslycham~ 
przekonywającym Przełęckim. Za
równo pierwBZa jeg1> rozmowa :: 
Dorotl,, ce.la oparta 1.a wdz.1ęku i 
f11tlamym 'Uł'oku, jak ta wdatnia 
traficzna w 9Wej umyt.lnej blaze-
1:adzie wYlP8dly wvś1merucie a 
końcowe jego przem-ówienie ~zo
~awla w:idrow pod glęb<>kint WTa· 
żeni em. 

Nie da się to pmv1edzleć o wy 
konawcy roli Smugoma Włulysla
wie Sta.nh1.ew11kim. Nie chcdz! o 
to,_ że nie byl on JaraC7J8111. dl:i 
ktorego rola ta :zestala stJworll011a, 

ale o to, że całlrowlci~ wypaczyt p,, 
5tać Smugooia. Smugoń to nie Fe· 
Hcjan. Du.lslki pokorny wielbiciel 
swej żony, !ajtlapa skłaniający 
glow4: przed wie1kością Frzelęck1e
go: to twardy chłop, przekonany 
gccąco u słuszncśc1 swoJej spra
'\\')', wzburrony do glęb1 krzywd11 
ja,ka go S)'.l'O'tyka. Takim byl Ja
l!'acz, gdy ze szlochem w glosie, 
ale z pł<1!1ącymi Qczyma bronił 
swej ~awy. Talem ;ue byl, nie· 
&tt'ty nawet w przyhltżeniu Sta
n iszewskii. 

Natomiast m?odztt:tka Danuta 
Gl\lleri jako Dorn-ta Smugoniowa 
miała wiele wdzięku 1 momenty 
11aprawdę wz.ru.s.zające. 

Bardzo Sltylową, pelr.ą wewnętrz· 
nej godn~ci, a jednocześnie jak 
gdyby pewnego zawstydzenia swą 
filantrO'Plą i arys•okra tycznosc1ą 
K.siężnicllką była Barbara Kości4'
szanka. Zaliczy tę rolę cio jednej 
ze swych najlepszych. Doolrnoale 
na ogól wczuli się w po.slacie 
typowych naszych mtE'ligen1ów pro 
fe.serów kursów wakacyjnych Artur 
Kwiatkowski (krewki lus1oryk Wil-

kooz) Ja.n Nowicki (lingwista Oie · 
k~i), Zf.'non Laun•nto·w.ski (bfJ
tam1< Malowieski), Gerard Suta
n:ewicz (geolog Radnstow1ec), Ka· 
zlmierz Deml><>wsl:...i (antropolog 
Kieniewicz), l\Iieczyshlw Protrowsk! 
(geograf Bukań&ki.J, 'l'a<leu3z Bo
gucki (hi.<l\:oryk .szluk1 Zabrzez1ń 
sk4), Witold Rychlól' 6wietnie wy
g!Ądal i t1111fnie gra! jako admin'
.strator dóbc Bęczkow<>kt. 

Wierne cechy epoki nosiły kfJ
stiumy projektowane przez córkę 
Stefana Zerom ... ~iego l\Ionike Ze-
1·omskl\. Zwłaszcza lwstium Księż
nJoziki znakomity. 
D~koracja NalewaJsktego prze-i-

&tawia be21Pretensicnalme izbę 
szkoły wiejskiej. 


