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Świetny sukces aktorski
I

S,.te(an Ż1>romskł: „Uciekł~ m l przepłórcCY.k&". K omrdfa ski ego, kt<iry wyd;ije się b:>'Ć .iew 3 aktac'li'. Reżr~eria l rem · G rv\\ińs r i. dekorac.ir l\lłeer.~·sła.wa d>·n.ą postacią rzecz;ł\nsta t\\'
ki ·
l
T t
Prz-"ptoreczce"
Trafna nu a
Nalewajskicgo, ·ostlumy l\lonikł eroms eJ. Prem e ra w ea r-n i~on;lzmu cech~je grę B;arl:rnn
Ludowym w Wa.rszawie.
Ko~cieszanki jako jaśnie księż.Jestem doprawdy w kłopocie polska g-0towość do narażat'i<i niczki.
jak oce1~ić troskliwe, kultura] - na zgupę 11ajważniejszycb spraw . Przedstawienie ,.trzyma" Mane wznmvienie „Przcpióre..:z.ki'', spo<.ecznych dla majaków i_ :r.:L~- rian Wyrzyri.owski. Podkreślmy
le.i sztuki ukochanej i przez au- rlzen. wyolbrzymione _do kar:1.~ z radościa, że to rola pcprowatora i przez premierową pu- katury _i ~nimO\\'Olne.i ?arod.u dzona ,,-)-bornie: ja oso'.liście
bliczność z roku L925. Bardzo egzaltacJa t namaszcze111e m~~ nie waham się pn:yznać, że oddaleko odeszliśmy od klimatu losn~. \\'l'es'.'ci_e ~a.baw~a ;::abos~ po\\·iada mi b. ard. ziej niż sławne.
„P1·zepióreczki ·' . .Tui na~ nawet dla łask z iąk ptęknych. choćby zagrania n~ten"v. Dlateao. ze
nie gniewa dziecięca ufnok \\' i postarzałych, księżniczek. . . v\'vrzykowski usiluje chociaż I
Czy to .zn~czy. ze „P.rzepi~- częśc, owo
odbrązowić
ks i ę
5z.Jachelne kaprysy ks1ęzniczek .
w postęp realizowany na dro- reczka" me Jest do gr:m1a? Nie I życ•J\,·ego docenta fizyki. Wydze filantropii; i już nas nawet , sądzę ... Trz~ba b:: t?·lko _pod- Irzykowski porusza się S\\' O ,
nie odpycha szlachecka psycho- , chwycie .1e1 okresleme .,korne- bodnie jako Przełęcki _ balogia, mętniactwo, dziwaczne , ci i a" ! u,iąć. całość ost:o, saty- widamek
(cl\<i
dobra
spra- ·
poczucie honoru. rcprezentO\va~ ryczme. mo~e nawet meco gr~- , "'Y) i rówr.ie swobodnie jane przez Przełęckiego. 7.eromski . tesk.owo.. 1\ ie. tylko . post~cie \ ko Przełęcki-cynik (dla spol;oj1; i
nie jest pis:.:rzem przebrzm1a- pro[esorow winny byc P?irak- ~Prca Smu.ironia) czy jako Przcł~·rn: powiedzieć te Hlo\\'a by~o- towahe z 7.ariobh:vą ironią , al~ lęcki-platoniczny miłośnik Doby nie tylko here-ją ale pira- 11 pr1.ede . ,,·szy~tk1m . tęsknot) 1 roty (każdej chwili gotowy na
ir.idalnvm g!up;.;twem . .Jak da- Smugomo\\'PJ. kabotynizm Prze- ~ios ofiarnv). We w"zvstkich sylccc Ze.romski jest i dla dzisicj- łęckiego, spó/.nione_ 1amory sta- ' luacjach, ·w które • żerom~k'
~zego pokolenia pisarzem ży- I 1 ej panny ~1e1.11aw1ankJ. 01)1>~- \•;plątuje Przełęckiego, st\\'arz<• \
"'"m - s\\'iadc:r.y nie. tylko 1żyłaby ~1ę wowcza.s ~'' na_'.ez> - Wyrzykowski postać żywą. aż.
.. Przedwiośnie" czy epope.1a „Po- tym s.w1etłe wiara w . z~awiente dzi'w bien:e, że ten n'zsądny (\\'
pi ołów", n~e t~·lko .,żeromsiczy- \ols~1 przez obs7.~r~1kow, od= I u~cciu W>·rzykowskiego) Przezna", z kiora tylu młodych na- s1omlaby su: pu.stka Smugo · łęcki tak niemądrze się zachodal się zmaga, jak zmagali sk niow, tromtadracja Przełęckie- wuje. tak się zgry\\·a przed kol i('h ojco\\'ic. - ś\;·iadczy nawet ~~- A. nie_. b.vł::by_ i;arus~o~e t~ bietą, którą jakoby kocha
,:uk.ces, Jaki odmosł wskrze;.zo- wartosc1. szt~k1, ktore tkv._,ą \\ pr?.ed gremium profesorskim.
nv mł0dzieńc7.y, pr7.ez samego jeJ formie, Języku. budowie.
które na jego ofiarności i :mtu-1
<1~11.ora porzurnn~ i za.i;>?mniany _Reży.se'.ka Te.ah:u Lu~.o:ve~~ lz.iazmie budowało S\\'.ó.i watpli-.
dramat ,.Grzech'. Tri>~c „Gr?.e- rne m1;;iła am.b1e11 „rewiz,om wy zap::ił dla wakac:nnyeh kurchu" okazała się nad~podziewa- styczneJ". Kazdą w~ltę Prz_e- 5 ów w porębiańskim zamczv~!rn. :
niP. niezwietrzała. oporna dzia- łęckiego sk~o~ma brac. na 5 ~.ri~>, $wietnie
prowadzony dialo.E;
1
1 Janiu
czasu, utwór przy na·.vet admm1stnito~ dobr kisięz- zmierza do „zachowania t\\'aw~~,·~t1<ich i;woic'h niedo~tat- t~i.cz~i nie wy~hodz1. na ol~zn,8-. ny" przez Przelęckiego, to je~t
k;ich - okazał się dzaełem tę- Niełlchą galer~ą ocygmałim ."~ ku ukazywaniu z:.w:~ze dru1l1eE;iego realizmu.
za to_ panow1_e . P!'ofesorowie, go dna myśli i zamierzeń p;:in·1
Nil odwró' jc•t. niestety .. ~ oczy\~'lŚ~~e to _.iak1es _mamuty _z docenta, mogących go n~habili
.. Pr:r.epióreezką''. l)oszl:·' w meJ orowmcJt _a me Iu_mmarze um- tować v.• oczach widza. '1'ylko
_ dzięki Wyrzykowskiemu ufa si.'~
do najbardziej \\·yk.rystalizowa- wersytec:k1eJ na:i_k1. ~ ,.
ll('go glosu najmniej realistycz~
Pa;a Smu_g~mow ( ~m~ysła~ postaci przez niego kreowane),
ne i sprawdzalne. najbardziej Stamsze•>;sk1 l f}<muta Gnlle_rt) dostrzega się jakąś lo;.:ikę i ~Pr"'
chimeryczi~e iclee Żeromskiego:,- poprawn::t Nl(•stety: pa_mi.e- 'V dętym cierpiętnictwie Prze'.eza o apnorycz..ne:i niezgodno- tam w ty.eh .:ola~h~ią~ięci~. t· lęckiego.
ki szczęścia o~ob1ste~o z po- Smull:a cienia J arac '.a kładz1P
JASZCZ
:;lannictwem ~p--łecznym, a rcy- 1 się na rolę nauc:tyc1e1a wieJ-
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