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»Głupi Jakub«~ 
Faństwowego 1:.,eatru 

"Głupi Jakub'' należy do tyc l 
sztuk teatraln,ych, które poz·qst·a. 
wiają silne wrażenie na, widw i pc>
budzają go do myślenia~ W swo;m 
czasie (w latach przed pierw~ zą 
wojną św i atową) rzasadn ·czy pro
blem sztuki - sprawa ~ decyzji jaką 
podejmuje młoda dziewczyna, 
przedkładając małżeństwo z boga
tym starcem nad zw i ązek z mło
dym, pracowi tym i stlachetnym je
go rządcą, mógł E.tanowić dla bur
żuazyjnego widza podstawę do roz
myślań ,czy dyskusji. Problem ten 
tdeprecjonował się już w latach 
późniejszych; - opecn ie polskiemu 
widzowi może się wydać nawet d'Zi
waczny. N:kt nie, ma najmniejszej 
wątpliwości, że decyzja młodej 
<jziewczyny jest niesłuszna. PomL 
1ł1o to sztuka n ie przestaje być jn
t'eresująca , ~ej pobudzające proces 
myśleni ,a działanie trwa nadal. 

ytłu~t:~CZ!;'nię , tego. dZ'i ~! ~go 
faktu leży m. in. w tym, że v/ "Gl1u
p jm Jakubie" charaktery ludzk ie 
ukazane są w niezmiern ie cieka wy 
sposób. W ty~;n co mówią' bo ha tetzy 

. ,,Głupi ego Jakuba", jak określają 
swoje miejscę w świeci e i jak cha
rakteryzują wzajemn :e siebie tkwi 
siła tej sztuki. Każdy nowy rys U
kazanej postaci, każdy odruch jej 
serca czy rozumu każe oczekiwać 
dalszego procesu odsłan ~an ia ta
jemnic dusz ludzkich. Ten 'właśnie 
proces obnażan:a charakterów, peł
nego demaskowania ludzi pasjonu
je widownię. 

OC'lywiście do napisania takiej 
sztuki, jak "Głupi Jakub" nie wy
starcza znajomość życ la i ludzi; po
trzebne jest to wspaniałe wyczucie 
sceny, jej potrz;eb i specyficznych 
wymagań ,gdzie jedno słowo nieraz 
ma wagę ciężaru, jeden odruch de
cyduje o fałszywym czy prawdzi
wym nakreśleniu p~taci. W tej 
dziedzinie należy postawić Rittnera 
w rzędzie największych mistrnów 
obok Zapolski·ej. 
· Idą'c dalej drogą porównań trze

ba stwierdzić, ' że podobnie jak Za
polska demaskuje Rittne·r świat 
burżuazj i , choć autorka "Moralnoś
c pani Dulskiej" wydaje s i~ być 
bardziej świ adot;na swoich celów. 
Demaskator.skość Rittnera wynika 
z' tego, że kreśląc pra wdzi\J. ~·~~--~~-

ną l prawdą stworzyć taki obraz 
świata, j,aki dla nas jest odrażający~ 

P i eniądz jest ]ectnym z motorÓ\1/ 
urucham~ających główne f\igury 
sztuki . Kwe t a pieniądza decy-duje 
o postępowan iu Marty, Teofila , do~ 
ktora, Katarzyny i w dużym stop
niu Ran i. Hania w:d zi w SWYlll 
małżel1stw ie ze starym sz.ambela
nem równie ż nową, wyższą z jej 
punktu widzenia, pozycję spolec.z 
ną, t.ak za,:;.a<lnitcZIO \różną qd te j, j· ką 
zajmuje i jaką zająć może w:ążąc 
s:ę z Jakubem. Sta rY. szambelan 
późno dochodzi do wn iosku, że jego 
dążen ·e do pomnażania mnjątku n ie 
może być celem samo przez się, 
skoro dobrobyt nie zapewnia rrw 
jednocześnie osobistego szczęścia. 
Jedynie dla Jakuba nie · pien:ądz, 
lecz praca decyduje o wartości ży
cia Ale cały tamten św:at odnosi 
s i ę· do ludzi typu Jakuba (prastoli'l' 
nijn ch, · st ,z~r-ych, . ~racV"~li;y~h! 
odważnych w pragmemu m1łośc1 l 
osobistego szczęśc i a) z lekcewaie .. 
n iem, a nawet z pogardą (stąd -
g ł H p i Jakub) . 

Oprócz Jakuba wszystkie inn. 
postacie sztuki Rittnera wiodą ży.:. 
wot pasożytniczy , będąc w ten czy 
inny· sposób uzależnione od mająt
ku szambelana. Marcie i TeofiloM 
nawet droga stałych upokorze1\ wy .. 
daje się ł~twiej s za od próby stwo.: 
tzenia samodZielnego życia, dpar
tego na pracy. •Nikt w tym starym 
dworze nie czuje s i ę szczęśliwy, a. 
jednak wszyscy żyją tam niby w l 
strasznym, r-aczarowanym kole, we"1 
getując i drażniąc się wzajemnie. 

W takim kszta"łcie scenic.Znym w. 
jakim oglądamy przedstawienie lu-· 
beLskde zasadniczy proble111 .sztuki 
służy jedynie do nąkreśleni.a gry 
charakterów, obnażenia dwz ludz ... 
kich w możliwie najpełniejszy si)o .. 
sób. Decyduje to o niewątpliwej 
wartości 'przedstawienia. Tn:tdno tu 
czynić porównania,. ale należy są
dzić, że jest to jedno z lepszych 
pol&kreh przedstawtiJeń tej sztuki·, C? 
już umo przez się musi być ' oc.e~ 
nione jako duży sj.lkces miejscowe
go teatru. Trzel:;a tu stwierdz!ć, dJ.Ą 
uniknięcia nie'qorozumień, l ze w 
P.rzedstawieniu remiero,w_Ym ~kt 
t..,.;.___" .,__\_ ____ .....__ .li"_)._ ""_._..._._j l.ta~_j ~--D--

wet nużący, że dopiero ~ drugiej niej kobietę dojrzałą. Wydaje atę 
części I aktu narastało z~ntereso- jednak, że nieco zawiodły Przybyl-
wanie. Nie wszyscy równiez wyko- .ską jej środki wyrazu, ' interpretaoija 
nawcy stanęli na wysokości zada- w III akcie to jt1z krok od stworze
nia; Niemniej udało się zespołowi .sia postaci wyrafinowanej dziew-
teatru lubelskiego wytworzyć tę czyny, niemal kokoty. Na ogół jed-
specyficzną atmosferę niepokoju nak rola dobra. 
jaltą wnosł sztuka Rittnera, a przy Piotr Kurowski niezbyt właściwie 
tym w starciu charakterów u11.!k- obsadzony ·w roli tytułowej tym ra-
nąć psychologizowania, stworzyć ze m nie całkowicie sprostał zada-
ciekawy, wstr'Ząsający nieraz obraz niq. Jego Jakub ma w sobie za du-
szamotaniny ludzk iej. ~o naiwności i bezradności, niezr.o-

Rola szambelana należy do jed.. zumianej nerwowości. Szczerość j 
u;tej z najtrudniejszych w repertua- prostolinijność, bezpośredniość nie 

. rze polskich sztuk dramatycznych, są wcale równoznaczne z tymi ce
była też dotąd różnie interpretowa.- chami. Tak jak interpretuje rolę Ja
~a przez najlepszych naszych akto- kuba Kurowslci. można by chwilami 
'rów (m. in. Kamiński, Frenkel, ju_ zapomnieć, że Rittner używa przy-

domka "głupi'' w stosunku do 
.nosza-Stępowski). Szambelan Alek- swego bohatera w znaczeniu iro.-
sego jest postacią interesującą, peł- nicznym. A to błąd zasadniczy. 
nokrwistą, nie figurą, lecz żyWYm 1 , 
człowiekiem. Zrz~ny, nienawidzą- ' Maria Górecka na· ogół ~ob;tize i 
cy otoc!Zenia, non ur. · arz . ~ . :pe- ciekawie in. erpre.tuje~ .,rr ' M~P"'ii: · 
symistycznym poglądzie n~ zycie, a . choć tu akcenty kórriiztnu ie ty.'\k.J l 
przeciei mający odruchy ludzkie w można, ale· należało wygr~ć. ' 
sv.rym pragnieniu o~ i ągnięcia Wykonanie roli Teofila prdz 
5Zczęścia, ' które uper.sopi"fikował Kazimierza Iwiń.skiego je5t nie-z~łe. 

. złudnie w osobie Hani ~ . ,oto w Bardzo; słaby jest jedynie Iwiń~·, .f 
skró,cie charnkterystyka s~ambela- w I akcie, kiedy Teofil w jego in· 
na w wykonaniu Aleksego. Taka terpretacji jest jakąś nakręconą fi- l 
interpretacja wydaje się słuszna, gurynką, a nie żyjącym człowie~ 
akcenty komizmu, które można by kiem. 
wygrać w większości scen z Hanią W roli doktora zobaczyliśmy ' 
byłyby niebezpieczne dla I'Qli , przy Br'onisława Rornani.szyna. Trudno 
tej koncepcji, j;:1ką widocznie zało., nawet z perspektywy lat uwierzyć, ' 
żył Ąlekśy. że to kochanek pani Katarzyny, ale i 

HąlinĄ -'przyby1ska udel?iutowała pomijając ten aspekt Romaniszyn 
na scenie lubelskiej w tru nej roli · interpretuje rolę · doktora dob~ze, 
Hani. w akcie I jest ona J;tajle-pszą realistycznie. (Szkoda, że tego ak-
ze wszystkich wykonawców. Zalet_ tora z niewiadomych powodów ob-
na, dziewczęca, w miarę uwodzi· sadza dyrekcja teatru dosłownie 
cielska, bez odrobiny W~Y i fałszu, raz na rok). 
Hania jest taka, jaką pdwmna być , Typowego "preiesau 
dziewczyna, tego typu w takim śro- ~ygmunt Regr~, l ,1 1 

dowisku i w takich warunkach w . Doskonały jest w małej rólce ;re-
jakich się znalazła. w dal~zych ak- rzego - Stanisław Olejarnik. 
tach rosną trudności pr~ed młodą Łucja dular.ska interpretuje Ka.;. 
aktorką. Ma ona teraz za !Zadanie Ul~tttet"O"'W stylu Eichlerówny 
wygrać sprzeczności jakie nurtują l bardzo podoba się publiczności. 
w Hani kiedy ma ona wybrać po- W epizodycznej roli lokaja zoba-
między miłośc i ą a chęcią wspięcia czyliśmy Tadeusza Markowsk~tgo , 
sie: po współczesnej j.ej draBlnie mały epizodzik Misi gra z wdzi~· 

· społecznej, ukazać dramat, ~tóry kiem młoda aktorka ukrywa'jąc 
rozgr;><-w a .się w duszy młodej ko- si ę ' w programie pod ·:trzeq· 
b iecy . I tu interpretacja idzie słusz- gwia~dkal?i. L 1 , 

· nię yv kierunku stopniowan_ia oa- ~ . ~ezysena. y.r~n.dy. , ~~kowe .. 
pięcJ.a' •.l! ramatycznego. fl'ama sta_ \ sw1adczy, o JeJ ~oJ rZc1ło~ci /o~ . 
rze;e . , znika jej ·'dziewczęcy u- przeanaLzowan!U sztuk l R. ( t e 
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