
vTISZ/f7Elt:ENFl ,~,r~ 

Jakub'' Rittnera :ł""Głupi 
*E- w. , teatrze im. Osterwy 

Sztuka w III aktach Tadeusza 
RITTNERA, · reżyseria Wanda LA
SJ(PWSKA, scenografia Jerzy TO

~ROŃCZYK, kie.ro-wnik literacki Ma
r~a BECHCZYC-RUDNICKA . . 

starcowi, gdyż j.est on w sł..anie za
pewnić jej "pozycję" w ówczesnym 
społeczeństwie, o jakiej nie mogłaby 
marzyć, zostając żoną Jakuba. Jedy
nie Jakub zna i dmi inne mż ple-

' . niądz wartości, naprawdę istotne w 
·. Mmęło_ 45 bez ~ała lat o? czasu, życiu: pracę, miłość, prawdę, .swobo-

.- ~ ed~. Rittner . nap1sał "Głup1ego . J~~ dę i nigdy nie zdecyduje się na czyn 
kuba · O ~e~ sztuce ~oy mow_I. nie licujący z godnością człowieka. 
.. "Gra.na lepieJ lub go.rzeJ trzy~a się Ale dlatego właśnie w tamtym sw le
afsze !D~no i b_udZI . re~lekSJe nad cie zyskał sobie ironiczny przydmnek 

. ywotn?SCII\ utworow scemcznych wo- <1łupiego". 
bec proby czasu". "0 

. . 
l ~ Sztu•k,a R1 t t nera stanowi doskonały do-
il : , Głupi Jakub'.', to nie lada dema- kument epoki. 

ą torska po~y ja w naszej literatu- ., Głupi Jakub" od _chwili prap~emiery 
' ," ·. . . ~ w Wiedniu, a nas t ępme w Krakowie, gry-

!) dramaty~z eJ. Rittner w teJ .:.ztuce wany by ł c zęs t o na najlepszych scenach 
lał po m1 rzowsku destrukcyJnY Polski i w najlepszyc h obsadach. Różne 
pływ pi~~Vądza, wokół którego t( •- L e ż by ł y ko nce l? c.i~ J'eżyse~·s kie. W jed
·y s ię cal· akcJ·a Piemądz tu JC.St nych przedstawtemach dwo ~ szambelana 
·. . . · . . by ł pogodnym, szlacheckim "dworem 
r, k1em ajgłębszych za1nteresowan. modrzewiowym", otulo nym lip9mi , sam ~~dz l'fZY tu u pedłoża wszystki ch zaś . szambelan zaslu guj_ącym ~a pewne 

'l1aty<!Z!il-ych przeżyć. wspo łczu~ 1e sta_r,cem. l<toey _zab_Jegając o 
.. ,..- utrzymame ma,1 ąt l< u pozbawtł s1ę wszyst-

!akiclel majątku szambelan, był kich t'adośc i życia . 
powiada sam z goryczą - W innych koncepcjach dwór szam-

• z~cale życie niewolnikiem tego belana był zan iedbanym sied!isk1em 
~ ~t u, wyrzekł się wszelkich rado- ponu.rych cha rakte rów, wytwó.:.-mą -

z cia, aby utrzymać się na ,.oci- jak pisze StaiTlisław Dąbrowski 
i niej" pozycji s:polec21nej. Sio- kwasów życiowych . 

.j~ szwa,gier, pa,ra pasożytów, ż.y- Reżyseria · Wandy Laskowski-ej, .k tó-
na łaskawym chlebie sza1mb,=la- ra przygotowaniem "Głupiego Jaku
nosi \\rsze1kie UIPOkorzenia, b:; le ba" w teatrze im. O,ster-.vy zainau
\\Puścić "pańskiego domu" 1 me gurowala swój gościnny pobyt '"' Lu

P1~Wić się ewentualnego zapl !: ~l w .blinie idzie raczej po linii tej d ru-' 
t~~łencie. Nawet młodziutka, pełna giej koncepcji z tym jednak, że Wannt·o życia,_ na pozór. pr~stolimjna da Las~owska w.niosła wiele własnych 

\ " ulegnte urzekaJąCeJ pot:ęd'ze pomyslow. 
i dza i poświęci· swą milość do j Ogólnie trzeba stwierdzić , że p.::-zed
,",,:.._ sprzedając się JZgo-rz.kniałemu stawienie SZt'll•lti Rittnera na.leży do 

najlbardziej udanych , ,:. ,lubel!;;kim tea-
trze, co w dużej m ie.i jest zasługą 
reżysera, no i oczywiś aktorów. 

Wanda Laskowska otrafila nie 
tylko wlaścl.wie obsa~f : role (z wy
jątkiem roli Jakuba), Je rioskonale 
je ustawić, wnikliwie heanalizo1Wać 
każdą postać i tkażdą· . tuację. To:też 
s.pektak.l lubeJ.&k-i ~cł ie głębalką 
prawdą i dobrym odda:n .m atmosfery 
środo~iska. Fos-tacie n i , są papiero
we. Każda z nich star wi sylwetkę 
bardw charakterystyczn , tak że s~~tu
kę w ujęciu zes~u tea u im. Oster
wy można nazwać sztt ą charakte
a:-ów, co jest z-re.o;;z.ią zg e z założe
niami autora i dlatego ym ba·rdziej 
zasługuje na u21nanie. 

Na c·zoło zes·połu wy 
ksander Aleksy w rol i 
Jak wspomnieliśmy, int 
roli, Oibsadianej na seflach Po.lski 
przez najlepszych aktor)w - były 
różne. 

cha . jego rządcę, który jako ry- · te są niejako zamazane, góruje ·nad 
wal ma nad nim przewagę mło- nimi nie uzasadniona niczym n~rwo~ 
dości i urody Sjprawia, że zgorzkniały WDŚĆ , co bynajmniej nie jes-t ll"own~ 
starzec dochodzi do smubne.go wnio- znaczne z szybkością decyzji. 
sku iż przez całe życie był niewolni- Kazimierz Iwińslti, który ma być 
kie.:U sw~go majątku i dla niigo wy- podtatusiałym wojskowym hul~ą . i 
rzekł się wszelkich życiowych uciech. nicponiem z 1resztkami fanaberu of~

Aleksander Aleksy zrezygnował przy cerskiej, do·ść słabo i sztywno wypa~U 
tym całkowicie z jakichkolwiek ak- yv _I akcie, ~tern je~nak ·rozegra~ · Sl~ 
centów ko·mitz;mu, co wyszło na dobre 1 Jego Teofrl stal su~ zgodny z za .. 
tej roli. . łożeniami auto~a. . l 

Halina Przybylska która niedawno Dobrą pastac swstry szambelana 
zas-iliła zespół teat~·u im. Oste-rwy Marty, zgorzkniałej "rezydentl~i" po• 
zaprezentowała się lubelskiej publicz- zostającej na łaskawym chlelb1e br~
ności w roli Hani. Trz~ba przyznać, ta i liczącej na zapis w tes,tamenc1e, 
że ta prezentacja zdoihej aktorki, któ- dl~tego też z_azdros.nej _o każdego, kto 
rą pamiętamy z filmu •. ,Pamiątka ·z mogl zdobyc sym~tlę szambelana, 
Celulozy" wypadła ba,rdzo dobrze. stworzyła Maria Gorecka. I tu, po
Przybylska stworzyła pebną wdzięku, d?b1nie ja1k ":"' ro.l~ szambelana dob~ze 
w miarę zaJotną, posiadającą sporą s1ę stał?, ze Gorecka przy s·wołej 
dozę ambicji postać dziewczyny, za- konc_epCJl zrezygnowała z akcentow 
·kochanej w Jakubie, która pragnie komiC~nych. 
jednak zdobyć odpowiednią pozycję Troowym prezesem jest Zygmunt 
w ówczesnym społ-eczeństwie. Sła- Regro. Dobrze zagrali też: Bron isław 
biej jedynie wypadł-a Hania w ostat- Romaniszyn (doktór), Stanisław t Ole

Aleksander AJeksy p~azał nov.; ą 1 nim akcie, kiedy staje przed nią jarnik (syn prezesa) i młod~iu~~a· de-· •, 
niejako postać, która w ażdy:rh ra- trudny problem wyboru pomlędzy biutantk:a, której nazwiska rue ujaw
zie przypomina bardziej 1 ~reację Ka- miłością do . Jakuba. a małżeństwem niono w programie w roli Misi, córmińskiego, aniieli Frenkl " Sza.mb_!;l~n .l ,;z wyrachowania". Przybylska nie ki prezesa. !;ll.<;.ia Gula.rska (KataTzy
Aleksego jf:Śt- · pn:ykrym--;~~c. :ku~zliwym, wygrała należycie rozterki duchowej, ha, matka 'Jakti'f5a)"·~·~tosunk. u do 
zg,ryźliwym sta-rcem, wy, anym ze jaką II1iewątpliwie przeżywała młoda całego zespołu może nieco przesza·rżo
wsze1k:ich niemal uczuć zabi egają- dz.iewczyna zakochana w Jakubie, tak wala swą rolę, jakkolwiek g1ra jej 
cym jedynie o swój mają k. I tylko że zaleS.wie krok dzieli tę postać od · podoba się zdecydowanie publiczności. 
jego a.fek t do Hani ujaw n · się chwi- wyrafinowanej do głębi ~obiety , co Zresztą Katarzyna, która miała bar
lami w ba.rdziej "ludzkim- słowie czy sto-i w jask.rawej sprzeczności ~z ob.ra- dzo bujne życie i nie potrafi nawet 
geście, choć i w stosunJ· do niej zem Hani, jaki widzimy w dwóch powiedzieć synowi, kto jest je.go oj
jest na ogół zg•ryźliwy , os tb', suro-vvy. pierwszych aktach. cem, musi odbijać od pozostałych po
Jest skąpcem stojącym na U~1aży swe- Piotr Kurowski w roli Jakuba zo- stad, kierujących się w życiu zasa
go majątku i stała troska ~ _:ego po- stał m"'ło szczęśliwie obsadzony. Ro- darni dwbnomieszczańskiej mo.ralno
mnoż.enie , walka o utrzym;. ie się na la ta wybitnie nie odpowi·ada temu ści. 
"odpowiedniej pozycji " · ze~lonila zd olnemu ak torowi , którego ba-rdzo Dekoracje Jerzego Torończyka stwo 
mu cały świa t . po~baw i l a ' \vszeJkich dobrą kreację pamięt amy n;p .. z "Mlo-~ rzyly dobrą oprawę . do środowis'ka 
ludzkich uczuć, uczyn i ła ~względ- do.ści ojców". Jakub powin,ien być zgorzkniałego szambelana. Tak wła
n~m, ,podejrzli~ym _i foli~ c '"a-ły~ . n~ pełnym _życia, pr~stolinijnym; dos~o- ś·nie w~obraż~-~Y sobie dwór, w k.tó
wszyst'ko, _co n1e. shtzy _Jego'.i]: ~ycww~- _nale !daJ:=tC~m sob1e spra.~ę ze swmch rym .me gosc1l·a nigdy p.raw.~ziwa 
mu celowi : pow1ększamu ~,1ątku. I 1dealow zycJOwych, kcchaJącym praw- ·radośc, a wszystkie sp.r awy obrac81ją 
dopiero wstrząs psychiczny,, . ki spra- dę człowiekiem. 1 ';['ymczasem w in- się wokól usilnych ża1biegań o ma'!! 
wiło mu odkrycie, że r1fa ko- tefiPretacji Piotra Kurowskie.ao ceehY jatek . .. (ihl 


