wzaułku ·J

rałacyk

prz.edmowi e d o swej k siążk i
„P rawda o dyplomatach amerykań6kich" (Książka i Wiedz.a 1949) Annabella Bucar pisze:
„Jestem Amery kanką z. u rodzen ia.
Kocham moją ojczyznę, służyłam jej
sz.czerze i bezinteresownie. Niemniej
jednak w ciągu ostatniego roku zdecydowałam się poz.ostać na stale w
Związku Radzieckim, który pozn3lam i pokochałam, chociaż mieszkam w nim z.aledwie od dwóch
lat...
Powzięłam
decyzję,
gdyż
przekonałam się,
że kola rządzące
Stanów Zjednoczonych prowadzą
Amerykę, a wraz. z nią świat cały
do · strasznej katastrofy",
W dalszym ciągu Annabella Bu•
car wyznaje, że przekonanie to nie
zrodz.ilo się w niej w ciągu jednej
nocy, ani nie powstało pod wpl.vwem przemówień I broszur Judzi
i organiz.acji broniących pokoju, lecz.
było wynikiem osobistego kontaktu
i stałej Pracy w Departamencie Stanu w Waszyngtonie I w ambasadzie
USA w Moskwie Przez okres blisko
trzech lat. „... Widziałam, jak nasi
d.vpiomaci, odpowiedzialni z.a politykę
..agraniczna Stanów Zjednoczonych, robią system· tycznie wszystko, co leży w ich mocy, aby wywołać kata.6 trofe światową".
Książka Annabelli Bucar była w
swoim c z.asie sensacją na miarę
światową. Warto ją przypomnieć w
związku z wystawianą przez Pań
stwowv Te„tr Pow~zechnv ntuką
braci Tur „Pałacyk w zaułku".
Niez.aprzecz.alną z.aletą sztuki jest
powaga. a · z.arazem atrakcyjność
ujęcia tak doniosłego tematu. Jak
wypowiedziana i prowadzona przez
narody świata walka z. podżegacz.a
mi wojennymi. Główny wątek fa bularny, wykrycie archiwum faszystowskiego wywiadu na usługach
m i ęd>.vnarodowe!(o
kapitału
ma
wszelkie cechy sensacji wysokiego
gatunku.
Do pewnej ambasady pewnego
mocarstwa w Moskwie przybvwa
nowa urzędniczka, Ewa Grant. Osoba ta wiezie ze sobą niemały bagai;
prze~adów,
uprzedzeń.
an imozji,
ph1o~tw i rMnvch prono«,,andowvrh
„informacji", którymi była zasypy_
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przez wroga

Zwiaz_kowi Ra„

dzieckiemu imp•rialistyczna propa!(a'1de n<i t~w. Za chodzie. Po prz.yjcźd7.ie do Moskwv i w zetknięciu z
neczvwistością radziecka F.wa pr7.ekonuje s ię , że J)<ldla ofiarą >.wvklego oszustwa w stronv swy<'h rodako\w na Zachod zi e. P() dwóch m ieF;acarh oobvtu w •tolirv Kra .iu R ad
Ewa stwierdza: „Nie zdążyłam jesz*J Bracia Tur:

„Pałacyk

w n ulku". -

Sztuka w dz iewięciu odsłonach. Pre·
miera w Pań stw. Teatrze Powszechnym.

- Ret .1 Jadwiga Chojnacka.
. nogcafia: Marian Bogusz. . . _.

See·

cze uporzą d kowa ć m oich wrażeń . „
Worobiowe Góry„. Dużo bu d ują ...
Dzieci na skwerach„. Sadzą m łode
drzewa n.a ulicy Gorkiego„. Ludzie
ubrani zupełnie nieźle, wcale nie
tak, jak na fil mach, które na m pokazywano".
Kolega jej, sekretarz a mbasady,
w poufnej rozmowie potwierdza
wrażenia, które odniosła Ewa : „Nie
jestem zwolennikiem komunizmu.
Ale mówiąc międ zy na m i, ni.e widzę,
aby Rosja z.agrażała pokojowi. A
nasi zwierzchnicy chcą wmówić to
całemu narodowi".
Rezultat konfrontacji przez Ew<:
krajów rządzonych przez monopole
podżegające do wojny, z krajem,
Scena z aktu ll l „ Palacyk w zaulku".
którym rządzą wolne, ożywione woNA ZDJĘC I U: Ka zimierz Dębicki - Richte r , Adam Danlewlcz lą utrzymania pokoju narody, wymajo r Kasztanow I J adwiga Chojnacka d oktor E:rnu Cttrtius.
wołuje w życiu Ewy Grant przełom
Fot. F. l\l yszkowsk l
i doniosłą w następstwa decyzję.
Równolegle ze sprawą osobistą
życia osobiste, żeby je możn a było
tius z n iez.achwianym spokojem
Ewy rozgrywa si ę a kcja posz.ukinazwać typami
lub charakteram!.
umiarem ukazała zimną nienawiść
wania archiwu m wywiadu między Stąd brak w sz.tuce
prawdz.iwych
hilierowskiej bestii żyjącej myślą o
narodowego I śledztwo, prowadwne
ludzkich starć z.indywidualiz.owapodpaleniu świata. Zwłaszcza doprzez radzieckiego majora Kasztanych i przeciwstawnych jednostek,
brze wypadła scena, w której Erna
nowa przeciwko Ernie Amalii Curi dla.tego nie ma dramatu, który z
Curtius przekonała się , że zosta ła
istoty swej jest .grą i walką charaktius, która jest prz.estępcą wojenosz.ukana przez swych hitlerowskich
:ll m.
terów. Motywy p sychologiczne, pokamratów. Spośród celnych interPomimo t e a utorzy n ie m ogll
rusz.ające te r eprezentacyjne posta pretacji aktorskich wymienić należy
udramatyzować wszystkich perype cie są równie mało przekonywające.
jeszcze specjalizującego się w rotii szpiegowskiej akcji, widownia ze
Pierwszy sekretarz aml>asady zdra· lach „czarnych charakterów" Olwzględu na niezwykłość samej spradz.a ważne tajemnice korespondenta,
gierda Jacewicz.a, uosabiającego cynicznego korespondenta Towarzywy słucha z niesłabnącą uwagą d ość
powodowany ucz.uciem nienawiści
licznych relacji o wywiezieniu arże jego rywa l przed laty miał więkstwa Radiowego „Globus", d oskonachiwum do Hiszpanii i losach O<Sób
sze powodzenie u kobiet itp. Trz,v
le11:0 Eugeniusz.a Stawowskiego, jako sceptycznego sekretarz.a aml>asa zwląz.anych z tą sprawą. Historia tej
główne postacie, Ewa Grant, Erna
faszystowskiej afery międzynarodoCurtius i b. kapitan armii niemiedy, i Zygmunta Zintela w roli stawej jest opowiedziana inteligentnie
ckiej Richter ulegają nagle i bez. dore110 "rtysty-malarz.a.
l pomysłowo. Sz.koda tylko, że autostatecznego pogłębi enia psycholoNatomiast role przewodnika ~-
rzy z.amiast wybrać szersze forum
gicznego przemianie i „odrodzeniu".
cieczki Mercalskiego i kapitana
Richtera wymagają pogłębienia I
sceniczne ograniczyli teren akcji do
Zespól aktorski stanął wobec n1•dopracowania aktorskiego.
ambasady, muzeu m I lokalu restaułatwego z.adania, z którego wywiąracyjnego, zwężając przez to moż1.al się z duży m sukcesem. Na pierwRównież
scenografia i reżyseria
ność
u kaz.ania wielkiego frontu
szym miejscu wymienić na leży M1 wzbudz.ają z.astrzeżen ia . „Niewielka
s a I a ambasady" (taka jest wskastarcia dwóch światów, imperiali rię
Malicką w trudnej
roli Ewy
zówka w tekście) wyglądała w uję 
stycznego i pokojowego. Autorzy
Grant, która ożyła na scenie dzięki
ciu dekoratorskim jak ciasny przedrównież jak gdyby z góry zrezygnom istrz.owskiej grze artystki, zwtaszpokój z niezręcznie mL•wionym przy
wali z próby ukazania żywych Judzi,
cza w epizodzie restaurac~· jnym . Podrzwiach stołem . St.abo pod wzelę
wyrazistych charakterów i pełnych
stać „młodej i szlachetmj wdowy"
dem dekoracyjn ym i reż y sersk i m
indywidualności. Na szesnaście po1.w iązana jest z. motywem nienawiwypadła scena w pracow ni malarst.aci scen icznych, dziewięć to ludzie
ści do wojny z powodu
doznan•j
•k iej. SlynnA ikona RubinwR i inne
bez imion lub nazwisk, reprezentu straty osobistej. Ewa Grant wspom imalowidła przypominały dawne bojący tylko jakieś stanowiska, godna nieustannie poległego na wojnie
homazy kościelne na rynku odpustonoścl , z.awody społeczne, jak radca,
męża i żyje troską o syna, którego
wym.
korespondent, pierwszy i drugi sechciałaby ustrzec przed grożącymi
Zupełnie pry mitywnie I nierealikrelarz. d>.iennikarz itp. Są to j.akby
c<?Jemu świ.atu · okropnościami. W
stycznie została rozwiązana ostatnia
„wcielenia pewnych ogólnych idei",
miarę rozwoju
akcji Ewa zaczyna
scena: wywiad udzielony dziennikao których 1.nakomity radziecki teorczumieć,
że najwięks zy m obrońcą
rzom. Korespondenci pism z.agraretyk e'tetyki I. Burow mówi. że „w
pokoju jest właśnie ZSRR oskarża n:cz.n.vch nie m.ają na czym pisać,
następstwie
takiego wcielenia !dei
ny perfidnie przez podżegaczy wogdvż d.nekcja te3lru, przeprasz.am,
ntrzymujemy schematyczne posta ri e
j enny ch o politykę agresji.
kierC'wnictwo ?.mh~t:adv zaoomn::ł1n
bez życia". Spotykamy między nimi
Wichn iarz jako radca ambasady
o stołach . Pod1ielono zaproszonych
znaną już z innych sztuk antvimpe b\'I st11procentowvm dvplomatą z.ar ialis tycznych
postać uosab !ając ą
chodnim i w przekon ywa jący &posób · dziennikarzy na reakcyjnych (w
pierwszych rzędach krzeseł) i postę
zJe sumienie burżuazji, p !envs1.e~o
prz edstawia ł swe facje. które maja
pow.vch. dla ktńrych utworzono getto
~Pkret<ina.
który ma śwl~dcmość
w tekście chafakter publicyst\'rrnv.
w ostatnich rzędach.
swej podłości. lecz br2k mu sil do
Z pod,, bną pa, ja ' ożvwial deklaraW końcu stat :·ści po złożeniu senprzezwyciężenia
nikczemnego cha t.vwny tekst Dan iew:c.:. j3ko major.
~.acyjnego oświadczen i a przez Ewę
radz.iecki,. w dialogach 1. doktor Errakteru. Inne osoby, nazwane. z
Grant powinni b~·Ji okaz..•ć więcej
:m1en:a lub z. nazwiska, zost3ly
ną Curtius, z.arzadz.ającą ar·chiwum
ożywienia i zdPne rwo•.v;1ni3.
przez autorów wyposażone zbyt umięd zynarodowego
wrw:adu. Ja_wt.. RYMKIEWICZ
. ~i:o ..::'!'.~hy J_n,dywid ualn:__i~ Id .,,:!_ga Choi nacka w roli Erny C1ir-
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