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Wacław Kubackil „Rzymska wio• t ana" Reżyseria: Jerzy Rakowie· nam poe ę W sytuacji dość 
ckl Scenografia: Marla Teresa wątpliwej moralnie, przedsta· 
Jankowska. Premiera na Scenie wia wahania miłosne Mickie· 
Kameralnej Teatru Polskiego. wicza i jego ambiwalentny sto-

Upłynęło już. przeszło 20 lat sunek do Małgorzaty Fuller, 
od czasu, kiedy na Scenie Ka· i którą musiało go przecież 
meralnej Teatru Polskiego od· łączyć coś więcej, niż tylko 
niosła zasłuzonv sukces sztuka przyia:tń I wspólne poglądy na 
Wacława Kubackiego „Krzyk sprawę emancypacji kobiet 
jarzębiny" , utwór poświęcony 1 walki o wolność narodów 
wyjaśnieniu zagadki śmierci Europy, 
przyjaciela Słowackiego, Lud· Jest to więc tylko cień Mic-
wika Spitznagla. kiewicza i patrząc na przed-

Tym razem ujrzeliśmy sztu· stawienie ,,Rzymskiej wiosny" 
kę. której bohaterem jest Mic· trudno uwierzyć, że był to 
kiewicz. a celem wyjaśnienie człowiek genialny, fascynują-
dość zagadkowej historii jego cy. zarówno jako poeta. jak 
stosunków z amerykańską I mężczyzna, wywierający o-
dziennikarką I emancypantką 1;1rumny wpływ na swe otocze-
Małgorzatą Fuller. Czytając , nie Stanisław Jasiukiewicz ro-
tekst „Rzymskiej wiosny" (taki bił co mógł, by ożywić tego 
jest tytuł utworu) możemy do- Mickiewicza z papieru, ale 
cenić kulturę literacką Kuba- uczynić mógł niewiele. Por· 
ck1ego, jegc> majomość epoki tret autora „Dziadów" wypadł 
(jest przecie? jednym z najpo- blado I płasko. 
ważniejs7ych historyków lite· k oniosla 
ratury, zajmujących się poi- , Andryu w roli Mal orzaty 
skim romantyzmem) . jego Ję· ~·u er By a po prostu w e 
zyk bogaty i giętki. A jednak roli fałszywie o sa zo 
przedstawienie iest blade, Ja· +-:.ż::Oy:Ta~w.:.:;:1e;.;...e=:w::.y.:s:;1 ;;:::u.::, ;:;:.:::::yu:..p..!.:..ro1-· 
!owe. chwilami wręcz nudne. cie swe aktorstwo, wyrzekła 

Dlaczego tak się stało? się pewnej sztuczności, obcią-
Wydaje się, że zabrakło tu żająceJ jej grę nieraz w ostat· 

przede wszystkim konfliktu nich latach, ale nie potrafiła 
dramatycznego, który potrafił- nas przekonać ani o tym, że 
by przykuć uwagę widzów Małgorzata Fuller kochała 
„Rzymska wiosna" jest drama - Mirklew1cza, ani o tym, że on 
tern rezonerskim, w którym mógł kochać ją. Józef Duriasz 
rozmowy odgrywają znacznie obnosił z powagą smutną 
więks?a rolę. niż akcja_ Brak twarz niewydarzonego męża 
tu zupełnie napięcia, wyczu· pani Full 
walne sa dłużyzny, których a epiej wypadły w tym 
nie usunął ołówek reżysera . przedstawieniu postacie dru-
Moze gdyby Jerzy Rakowiecki giego planu: Lewis Cas11, ame-
poszedl raczej w kierunku re- rykańskl charge d'affaires 
żysJril dialogu, starając się w Rzymie, w wykonaniu Ja-
wyd0być z niego maksimum aa Machulskiego I Antonina 

służąca Małgorzaty, zakocha n; wyrazu, uratowałby tę sztukę, 
lub priynajmnlej zapewnił jej w markizie Ossoll (Jolanta 
mocniejslt- brzmienie Na See- Bohdal) Gra tych dwojga a-
nie Kameralnej Teatru Pol- ktorów nasunęła ml myśl, że 
skiego oglądamy jednak dra- moze bardziej charę.kterystycz-
mat psychologiczny , w którym ne komediowe potraktowanie 
nie ma dramatu, dramat po- sztuki dałoby lepsze wyniki 
:mrów, cień cienia zdarzeń, Kto wie, czy to nie jest wlaś-
o których prawie niczego poza clwszy klucz do „Rzymskiej 
ostatecznym wynikiem się nie wiosny". Nie wiem jakle były 
dowiadujemy. Intencje prof. Kubackiego, 

Słabością sztuki I przedsta· kiedy ją pisał, ale dziś ogląda-
wienia Jest tak?..e sposób uka- ląr ją można właściwie zro-
zanla Mickiewicza. Akcja zumleć jej sens tylko jako pró· 
„Rzymskiej wiosny" rozgrywa bę Ironicznego potraktowania 
się w okresie Wiosny Ludów tajemniczego epizodu z pry· 
kiedy poeta rozwijał gorączko- walnego życia wieszcza . Ale na 
wą działalność po1ityczną wo- takfr poprowadzenie akcji za· 
kół stworzenia Legionu Pol- brakło reżyserowi I teatrowi 
skiego t jego udzlalu w walce odwagi Czy dałoby to lepsze 
„Za naszą I waszą wolność" wynikł 1 Trudno powiedzieć. 
Nic prawie z tego nie przedo· Byłoby to jednak odczytanie 
stale> sie do dramatu Nie 0 • 7.nacznle bardziej konsekwen-
glądamv MirklE>wicza w dzla- tne t chyba ciekawsze od wer-
hnlu najwyie1 słuchamy re- sjł sentymentalno-psycholo-
lacji o jego pracy politycznej glC2nej, jaką nam zaprezento-
Natomlast autor przekazuje wano. ROMAN SZYDWWSKI 
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