
KU widzom 
J 

EŻELJ gdzie dopł;t· nych s sensem społecz
t.a do akcji teatra•· nym, a nawl't public)'· 
nej wylla.je •ię 1Lycznym, a z zakre·.u 
szczególni.i uzasad- kla1yki sztuk o tradycji 

niona, to włałoie do plebeJ~klej , traktowanyrh 
teatrów objazdowych. wldow iikowo. :r.oalaz!y 
Skazane na 'fl e na co· tię więc w ••pertuarz~ 
taz innych salach prze.i takie p<J:i:ycje Jak: „Bra· 
bardzo rótnor;>d.;ą pu- cla" _Plauta, ,Wesołe ku
blicznością, ro·epraszają- moszki z Windsoru" 
ce znaczną czę~ć enerni Szekspira, „Komedia o 
w fatygującyrb przejaz. mł)•nie" ,,I&1n1e p:in 
dach, nie mog'\ kusić 1lę Nikt", Lope de Ve· 
o finezję , obvwlązującą gi, „Doktor lubelski'' 
zespoły cyzelające gr~ Zabłockiego, „!Warchol•.'' 
n.a własnych ulsch. Lecz Brandstaettera, „Mar\A 
ich znaczenie społeczne Stuart" Słowackiego, 
kulturalno·bur!1. 0 cięlskle I , ,Otenek" Goi1ola, „ S ' e 
oświato11•e jest szczegól· JUtdmy anloluni" Kla-
nie uchwytne. ry Feber, .,Odwe .y" 

Jednym z takich Kruczkowsklego, „Ostat-
teatrów, chlubnie dzia· nia stacja" Remarque•a 
łających na l"Jm polu „Spisek Mity1'1y" Barna
jest pracujący od roku ala, „Zieleniarze" Lucy-
1959 w oparciu o Teatr ny Legut, „żywa maska" 
„Wybrzete" uś od 1964 Pirandella, „Mął i to· 
samodzielnie TEAT!'ł na" Fredry 1 przygoto· 
ZIEMI GDANSKIEJ z wane na tegoroczną wy· 
•iedzib' w Gdyni. r ., mlanę a teatrem w 
„siedziba" to szczątki PrenzU.u .,Po•ktomlf'Lie 
gdyńskiego gmachu zleoh>.icy" Szekspira. 
teatralnego pozost.ałe po Zał dla uczczenia 25-le
potarze w roku 1960, cia Polski Ludowej, 
gdzie udało się odrenion- reatr Ziemi Gdańskie.i 
tować i uru~hnmić aal· opracował w1pólcteon>\ 
kę na 180 zaledwie sztukę Zdzisia\\& Wróbla 
miejsc. Musi •O wystar· „Bracia". w opracowaniu 
czyć by w warunkacn dramaturgicznym 1 rdy· 
przypomloających sceny serii Waleriana Lachnit• 
terenowe zmontowyw~~ ta I scenografii Marian;i 
przedstawienl3 ob1tugu· Kołodzieja. 
jące miasta, .niastecxka Utwór nu 1w0Ją hi· 
i wile. Kwid••1ń, Steę· storl'ę. Temat ze słucho
na, Malbork, Stara Ki· wi1ka radioweico poprzez 
szewa \\' eJherowo gosz· fragment montatu scP.
czą przedstawienia teł'' oicznego, przedstawiony, 
teatru tak sam:i jak PGR przy wap6łpracy dram1l· 
Bystra, CIY M'łprono!1e •uritlcznej Zygmun•a 
dzielnice dbszerne,o Wnjdana w latach lł6ł-
Trójmiasta, Repertuar 1965 w teatrach w Olsztv-
musi być tak kompono· nie, Bydr;o11cą· I Tar· 
wany, sztuki uś tak In- nowie ora11 przekazany 
scenlzowane, Iły trat1aly przes telewlzlę. rozwinie· 
zarówno do mlodz~+y ty w powieści wydanej 
tzkolnej Jak robotników w roku ucs, • doczekał si• 
rolnlkó~, miej1cowej in · nbecnle nowej wersji 
tellgencjl I przyjezdnye)I teatralnej. 
t:ołcl. Wymiana z nle· Autor nrzedstawla kon· 
ntieckim teatrem w flikt dwu rndzon~r.h 
l'renzlau w NRD zobO· braci, których drogi rn
wiązuje dodatkowo do ze12ly si• ltłenwo I polf
dbaloścl o "odny po- tvcznle podcus wojny i 
ziom. wkrćtce JIO nif!j, by na-

w tycb warunkach re· sten11la !'o wi•lu lib.rh 
pertuar musi ugranicuć znłw alę •P•tlcaf w 
się do sztuk kameral· ssczełliwym zaknńczeni11. 
nych, niezbyt licznych Oetymlstycznv finał ma 
obsadowe. ?: zalo:ti!ń 1krenty ł>udujące. jed· 
ideowych, pn:y uwzględ· nak niestety kosztem 
nienlu potrzel>y widow lln.mat.ycznej k~f'lencjl l 
ni, wynika tende'lcja do 1':01"'1'0zycji. W plerwsuj 
grania sztuk w1półc1es· clfęjcl ntukl jest przed· 

' 

stawiona walka na 
śmierć I tycie pod-
ziemia z nową wła· 
dzą, druga Clt;śł przy
pomina raczej tak zwa
ne „produkcyjniaki". Ta· 
ka była kolejno~ć w hi· 
storil I pod ty1n wzgl~
dem sztuka tchnie praw
dopodobieństwem. Ale 
dramatyzm pierwsz• j 
częłci jest nlewsp6ł· 
miernie większy niż dru· 
giej, która Jest raczej 
epicka. lnny01I słowy 
ekspozy cja przerosła roz
winięcie i finał, a w 
sztuce napl~eie maleJe 
ztn1iast rosnąć. 

Natomiast zaletą sztu· 
kl jest to, łe odczuwa 
się u autora znajomołć 
tematu i p1ycholog1i 
Judzk iej. 

Zwlancza je.ina postać 
jest nakreUona trafn,e. 
mianowicie szybki w d~
cyzjach IPI':/Clarz, wier· 
ny przede wszystkim 
sobie1 gotowy przysto· 
sowac się do każdego 
układu spraw - Lubicz. 
Tę konsekwentną psy
chologicznie postać n
gui trafnie Ireneusz 
Karamon, wyrótniaJacy 
się w przedstawieniu i 
nie marnujący szans ja
kie dawał mu tekst. 
AutoT nie potępił bu 
reszty tej po•taci nl~
zbyt sympatycznej, ra
czej pozwolił pośmiać się 
z niej wyro.zumia.e 
aktor zaś przekazał ten 
uśmiech nad ludzką sła
bością. 

Skonfliktowane posta· 
cle Marka i Zycmuni. 
grają dwaj Zbi.(niewow1e 
Łobodziń1ki i Gawroński, 
odpowiednio na scenie 
skontrastowani. Natura1· 
ne, choć nle1kompliko
wane postaci!! kobiet: 
Stefki, tony Marka i 
Krystyny, tony Zycmun
ta oraz jej matki grają 
Helena Szt:irk-Wi2łlo, 
Teresa Lepkowska I Ma· 
rla Chodecka, Wśrod 
dość wyrównanego ze,t>O· 
łu zwraca na 1ieh 1e 
jeszcze uwagę Stefan Gi· 
lety~z w roli Czarnecki~· 
go. 

Scenografia Jest wyrai
nle służebna dla teatru 
objazdowego, to znacLy 
operującego 11tastycznym 
skrótem I plansz'\. 

.JERzy ZAG0RSIU 


