:!TROWSKI reprezentuje całą
epokę w tea trze rosyjsJ.:im,
a to n ie z uwagi na rewolucyjność post a wy artystycznej i ide
ologicznej, bt'Wiem m imo tendencji nowatorskich I pos t ępowych re
wolucjonistą nie jest, ani w formie
ani w t reśc i , lecz przede wszystkim
ze względu na pełny i oparty na
mocnych podstr.wach realizm, będą
cy kon tyn u a c j ą \ zamknięciem pe" 'nego eta.p u realistycznej twórczo
ści drama turgów rosyjskich. Realizm autora „Burzy" jest realizmem
narodowym, śc iśle związanym z
charakterem tła i epoki, dlatego
pewne typy i sytuacje mogą s:ę wy
dać nam obce i niedostatecznie umotywowane psychologicznie. Stąd
równ!eż pochodzą liczne trudno ś ci,
k tóre pokonywać muszą insceniza
torzy pr ag nąc zbli żyć i uprzystęp
nić widzowi polskiemu
twórczość
Ostrowskiego, nie z!l.tracając jej istotnego charakteru.
Trud n o ś ci te więc e j niż z powodzeniem p okonała Maria Malicka

O

często. Walczak opracował swą. ro
lę starannie i pozqstał przez cały

czas wierny swej koncepcji aktorskiej. Pewne ograniczenie nerwowo
ścl ruchów oraz mnie.I wyrazista
charakteryzacja nie umniejszyła-

zytywny sens cierpienia, mogą cha
raktery słabsze, mniej odporne z
natury lub mniej
uodpornione
przez działanie otoczenia w najwcześniejszych latach życ i a . zła
mać
i zdemoralizować. Wrest;cle

wzmacniając s w o Ją koncepcję reży

serską

wspan1 ~ ·ą grą aktorską.

„Grzesznicy bez winy" - ostatn 1a sztuka Ostrowskiego - nie jest,
moim zdan iem, dramatem zbudowa
')O[
nym prawidł ow a . Po świetn i e skon
„Gru~znic11 hez win.il' Al n~trowskiegn . Scena 1 ak /11 Tl l W P Knrynkina
struowanej ekspozycji w akCle I,
(Hilda Skrii/dlows ka). S :111t1>! t1 rWoiciech R arewski ). N S Oudikin (Zygjuż na począ t ku aktu II publiczmunt No wicki ) Pieta Milowzorow (Zb igni ew Jablo1isk1) .
ność domyśl i ć się może bez wielkiego trudu osta tecznego rozwiąza
nla intrygi. Pierwiastek fabularny by pia.styczności postaci oddając p0kazuje nam Ostrowski miłt'ŚĆ ja
ko zrod z oną z cierpienia i r0wnotraktowany zaczyna być pobocmlie, równie dobrze niepokoje nurtujące
rzędną z nim siłę tworzącą dobro.
co powoduje skoncentrowanie uwa psychikę Nleznamowa.
Te nleprzem ii'ł j ąc e war~ośc1 sztu
gi widza, zgodnie zresztą z intenEugen;usz
Stanowski w roll
cją. autora, me na dalszym rozwo
chwiejnego, pozbawionego silnych ki wspólnie z jej wartościami arju wypadków, lecz na przeżyciach
podstaw
moralnych, zepsutego tystycznymi oraz dzi ę ki śwletntj
bohaterów i przedstawionej za ich przez otoczenie lecz w gruncie rze- realirncJi scenicznej sprawiają , ze
pośredn!ctwem problematyce moczy niepozbawionego sumienia Mu wystawienie „Grzeszników" na de
ralnej silnie zwi<izanej z tłem. Li- rowa, stworzył postać prawdziwą skach Teatru Powszechne11:0 jest
poważnym wydarzeniem w życiu
n!a napięcia dramatycznego nie i z~odną. z założeniami autora.
wznosi s i ę jednostajnie do punktu
Zygmunt Nowicki jako Dudkln teatralnym Łodzi.
kulminacyjnego, lecz rozpada się pokazał nam prowincjonalnego
na szereg drobnych spięć, wymaga „wielbiciela teatru i aktorek" g. a
jąc od aktora niemałego kunsztu,
jąr nieco za sztywno. Całkowite oczujności I opanowania roli. Mimo
panowanie gestu, umiejętność two
tych spięć przeb ieg akcji kształtu
rzenia sylwetek ch9rakterystyczje się wolno I spokojnie. Utrzyma nych, cechująca Nowickiego, przy
nie tego spokoju I płynności, przy pewnym ociepleniu stylu gry, dały
jednoczesnym utrzymaniu stałego by o wiele lepsze '1\1yni)tl.
a wysokiego stopnia napięcia draElementy komediowe mają w dra
matycznego, je.st wielkim sukce- matach Ostrowskiego specyficzny
sem szt u ki a ktorsklej Marli Malic- charakter, służą bowiem nie tyle
kiej w rol! Lubow Otradinej. Dowywołaniu wrażenia komizmu, co
skonałość w operowaniu
gestem,
uwypukleniu Ideolog!! artystycznej
głosem I mimiką pozwoliła na pełI kompozycji sztuki. Tak potrakto
ną ekspresję gry przy uniknięciu
wana jest świetnie odtworzona
niebezpiecze11stw przesady czy nie
przez Wojciecha Rajewskiego ponaturalności, co szczególnie uwystać
prowincjonalnego
aktora
datnlło się w świPtnej scenie z Gał
Szmagi. Mimika, głos, podkreślenie
czycha IHelena śwlęcickaJ.
Indywidualizacji języka - wszyst
Ponieważ między aktem I a nako to współgra I tworzy postać ży
.;tępnyml upływa 17 lat, sztuką nie
wa, plastyczną I wyrazistą.
lada było zachowanie ciągłości po
Dobrze zrobioną. oraz bardziej
stacl głównej. Ciągłość ta została komediowo <zgodnie z tekstem zre
zachowana, zarzuciłbym tylko zasztąl zarysowaną. postać pierwsze
demonstrowanie nam młodej Lugo amanta Mlłowzorowa zademonbow jako kobiety o charakterze w strował nam Zbigniew Jabłoński.
pełni dojrzałym 1 skrystallzowa- •
Rola Korynkinej (Hilda Skrzynym. Pokazanie pewnego dystansu
dłowska) podobnie jak Taisy Szemiędzy dwoma etapami życia Otławlnej (Janina Łukow~k::il ufęte
radlnej uwydatniłoby, n !e rozbijazostały zbyt farsowo.
Zarzut ten
jąc jedności postaci, metamorfozy
szczególnie w pierwszym wypadku
jakle prze~ zła na swej ciernistej
skierowany jest r?czej pod adredrodze bohaterka.
sem reżysera niż 11 ktorki, która gra
Efekty realistyczne
osiągane
ła równo. wyraziście.
przez zrń7.nlcowanle typów 1 IndyScenografia Mariana Bogusza
w!dualizację języka postaci stają
uwydatniająca trafnie atmosf~rę
się wyraźnie dostrzegalne, m. !n.
środowiska i epoki utrzymana bydzięki kreacji Jerzego Walczaka w
ła w granicach poprawności arty.
roll !'lleznamowa. Syn Otradlnej w stycznej.
interpretacji Walczaka może wySens moralny „Grzesznikf>w" to
dać się naszemu widzowi postacią
twórcza rola cierpienia zrodzoneniezbyt prawdziwą. Nie należy jed· go z błędów i potknięć , lecz wskanak zapominać, że Nieznamowie w zują.cego właściwą. drogę postępo
RosJI lat osiemdzieslatych ub stu wania, oczyszczającego I udoskolPc!a Ca nie tylko w Rosji 1 nie nalającee:o rzłowleka. Wielki reatylko w środowisku cyganerii arty lista widzi również jak czesto wast .czne") zdarzali się aż nazbyt runki zewnętrzne mogą osłabić po

