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eteli ma się w repertuarze .,Dziady..
Mickiewicza, "Proces" Kafki i "Noc
Listopadow~" Wyspiańskiego, a zatem trzy pozycje, zrealizowane przez wysoko cenionych inscenizatorów (Swinarskl,
Jarocki, Wajda} - zaś w bliskiej perspektywie jeszcze jeden "mocny" dramat Wyspiańskiego .,Wyzwolenie" w retyserii K.
S~inarskiego to wiadomo jyż, te nit
starczy teatrowi oddechu, by inne premiery zmieściły się w tych samych wymiarach artystyctnych l dysponowały podobnym cięż~rem gatunkowym.
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Ale, *oro dobry, w~~eehllłronssle
ełłsłahl_.y
teatr chce - l pewlalen - tule ł'lla6 o lellll:oltraWD' sab&Wil łla ewych bywalllł\w, to muli ~
aak wybierał 1 łN&ępaeao ma -rka reterłaare·
weao utulił 1waraawMe~ prs,.a&jmaleJ mialmam
po1lomu llteraeklero. BlorllC ped
łut, Ie
lm *romnlelna uwarto~ ałwora nenleatlll, tym
wt..,.J atrakcJI wlaaa presoatował Jer• war.twa
sewnęłrma, łowclp e~uaeyja)', pe&oftylte cllalocł
połbuclowaae suajomo6ot' łeb Ceałralaycb fuaeJI
- l wrenele, sręeaałe aa~aaa lałrrl&. Ta wwiem bo1acłwo &Dtldołrc-te er11 Jlł'OCJI1J1llo
uka&taHowaue role doerquJ' o efekeło wrmlaar
wartości, 1dlle 1łęblę ldeowo-łllosofton, .,sa.._pl"
rodlaJowo66 obrnaJ-wa l ltyllłra o'bM"'aeJa Uulb'1&J_.,e lrler fabuły ,Jak w łJOI•"-

••11•

Nlby niewiele. a prwełol W)'b6r Dlo łałlł 1...,.,, ·
tebr 1 llłerałurr liliileJneJ w.,l lhrorsy6 tałero
nJilCe, W leDale arłJił1ftll1111, WldoWIIko. Zwł. .•
cu w od.aleslenlu do Iemalu wap6łOINDel•·

Y8Ll. te takim chw:ytem wyr6wuywauta
luk oru koafrouł..Jl pMłułyl ałę ebemle ,
TEATR KAMEBALl'fY, ulławlway Jakby
na dru1lm planie .",,J poiłłyki reperłuarw
weJ (ocl tradyc)'jllycb kome41l l crote~ełl p6łllaba
retowycb, esyll presentaejl lłarero mt.łrsa Fl'edr)'
1 ..M•ła l łon)'" 1 n6Q ł.W•""' A. Kronmara
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eru ,.ll.,.aa• l. 1-.r*teco) ewe
modele l wprawili roar,newe - • .,Dwo.laiem aa
hdławce" WUUama GlbiOila. Dl debhdaeUw·cl~
matur16w doaedl ła dMlut rełyael'*l młodej, len
maneJ 1 wlela llreaejl aa tej ....W, allłlrłlJ ANNY
,.Byłe Pań:a"

POLONY.

1.

Utwłr GłbMDa 1raue pnlł U lały w Teałrae lm.
lłewaellłc• (ula ZZ&), Jalll DIWI66 ole•_.._

•l•

cluł4 pepularao•t, •• llreadwa,... lałalla bel
wlelkleb ambicji llteraelllell, ale - r e - *••·
1lraewaea, tnyma widia w aaJł...• " ' ' prolale·
małyk' 8kł6ce6 ••••łl..,.b fwejra ladal. T~
wy melodramat ._,.aa.lednlle-ebJWajew?, ,..Se
w,&ld llnywd arejeay...
Maal -

.....,.,_,.la ..

l JI'&Włllwyeb, n.nh • ,rM~~Wel •• ,...."..._
&.66 •••rllłenejl lloebaallłw, ,..b&WiellJell shł116,
a ledalik aJe aJDieJtte,U •• • a,a D•ll WJ'I•
. .116.
,,DWOJGtJ JlfA 1111łrAWcr
_,....pa,k
MObf. GIHla 1..t a..een-. llłłra ale
nobila brłerr. Jlfłe JeJ 11• w treła ale da·

W

łwte

Je,

Nawelł JD1łoł6,

~allloMDa

•••*' ••

erotrc&nych tlomaD. Prsellorny &MI 1prawla, łe
, wlałnie prarpallkowa uajom.U, pepraellaona ba·
ll&lll1Dl rurtom telełoalelll1Dl riawła ...........,
aawle&lioaeJ w ambleJaeh ł&~~eereosllt l k•blełJ męłn,.aę, lll6r•• aapnwł• '*Mila. J•rJ "....
,,... w obwtU .,.lll&llła • Olsel,, .", aleubae
lllałłe6ńwe. DsajłaJe ....... te ..U

lt*b,._,

w ll&ule llomplełlleJ fnll&neJ. llłeł1
allw•kał ar.lełr area~ 4e &eJ aameJ kał.eforll la·
4al. H Gl~ela. P61 peohewłee, p6l ,,DieucłanDik" -

4NIWI -

. . . ale barche wte, ne•• elan. llrłbJ ebelalbJ aapemaleł • kebleełe, kMra - w .t11• IlUdemania ..pnia ma łfłle l wtr,ana obije w 11łaac,te 1111
WJJ6ala, a pnealeł Da 4Die lyala prełeiiiiJI l ebra..
cbuaka ••rrea1 wa~t akrrwa •• .t e ł 1 a a .t111
mllołł. l łeJ llllłle6el DJe
nNIMłe pe,tmewa·
ne .,osylłe" anaC!Ie de OIHU. Alit ea, ani eaa ale
plłrafl, lr.łnym.. la a il ł a w Ił l autre,tłw, "...,.
.te-:r•la bprJII6w, aalełiDla •• . . łeklarMjl ....
łaala .. deklarae,tl włenaełeL 'rył., .. WJIIMI-·
wa et alt e ilł OIMU a•JIIł J1t w ~kw e ler·

••'*VI

~

ftlewteld.. _ .• •, . - rłF nm Jerry
w11&ałl - • .u.,n:r.....wa~~łe .. ~la,
,_,••"~ ·~ IMsaałsłejllłe -~łl-- ....bł....

Je-s• ru

w UuJaełl JIOW"h . . . . .,. W ......ealaeh .dBeWf 1111 malłe61hra, łlt6re prawłepe4•h!• a l • • •ale IUidiDI. a.łlll• 4alii11D
I&IIIH4r4ca•la 114- l a.łlaot n l-··~ _.Wel"- llelełra
mał samłlDle 114 wl41, ałn7m... łlł4dee łl....

r•

••ue•

TWOB OIBSOKA - posa eebamatalllł P5J·
ellolortnD:roll, o1Nta:rJDJOb ..1łkr:r6 Amerr·
łll" - ...._.,, ebo61t:r w tel&awleDl• 1 4rs·
Alll:r'ere, . ,• .". 114 ale" ••·

U••••rrt"

oll,..llllllf• .Jedllo, . •• rał•Je ,. aa ••Ie, to llle.w_.pHwlo barłao ąrawtl:r war•tat Jllaarlłll, aa,..... rer•l łramaturrU, JftFąłe•a~~la 1 nwle-

•aala łoi!• ,.alloJl" - kl..,_.. ltał 11-:r, ••
IDGeJ ld6r:roh odbJWaJ" .tę dalalaDla IOIDICIDI po·
atacl. Ten, awero rodaaju .,~amorraj" dlatorowy
l&warla ak&orom aporo pola de popllu. Jut lałem
okasj" do sademoaałrowanla maeaaej llo6cl łred·
Uw wvuu arłyełycsaero, b:r podesu pelDero
apekłaklu ale echodal~ w obecaokl widowal s teJ
e:rmbollomej h u ł ław ki a:rtaaejl, ał6w l aaplę·
ola dramałyesaero. W łeD ai)OI6b .,Dw•Je aa lauł·
ławce" pn:r Dłewlelklm baratu lałelekłaala:rm
- lłWarla poaor:r CIIJŃ Jlębaero, Wlfllaaj,.c:eJo
l pn:rbllloaero do lllosoflosnyoh .,owtekll Da &ema& ,.lrrusell lo.u". OłnymuJemy alemai doslloaal:r .abemat toatra obYftajowo-peyeboJ.otinD..o.

&1111 uprawł• - ••r•aJeweM l ..,...._loprotekdelii lf~O oploeMDt•
1• -•rłuna • ••· clnaron..-eJ Uterałarr. Tak,
osr owak - ałW6r Glblolla, obt6 ało sawłora IIOD1Ukt6w •• miar• wop61es-ero lsobplra, mole
br6 -••• ałr&WllJ'1D k~om clla &oałra f ~bił•·
aołol. Pocl waraDidem cłolirero w)"koaawlhra alr·
lorekloro l amieJętDero ełerowaała rołr•rl~t opok·
takla.
ra.to -

rt.owlllło posolłaJ~t

DA POLONY aU114Dlla eoblo clslalaJila retraeukłe obo6br łrm, lo aama oclłwana po·
llła6 Glao}J. A Jo4Dall WJ'k18ala łoł6 ,...,..
ałowołol w rnwł..-rwaala poneser61D,ell
muoJI pnecłftawtei"Ja. , Mot. Jed,.ialt .,Jined..
...., ........., . . .ut. l au&rol6w ......, . .....

A

r..-_,a,w•J wldewt.lko dla dodaola my

s-1·

obolołlouyoh rwmle6o6w. C. ale budsl sdslwl..
ola, je.ill weźmiemy pod uwqę fakt, ie debiut re-

WJO)'aelowa6 do aaJdrobulejuqo
l alcsero ale uroa16 se aweJ wlsJi tea·
.,DwoJra aa buł&awee". Beiyaerkę w•po·
moria wabale aprawuo66 ak&orkl-Polony. JeJ Glae·
lę oharakterJMwała wł., duta roaplę&o66 oienlowa6
w rrse, mo4alaejaeh rlo1u l operowaniu oapl.,laml
dramatyoanyml. Dslękl dojnałośel wlam~o warn·
tata ak&or.Miero - ,.poołuaęla" Polon)' IWoJere
partaera JERZEGO RADZIWit.OWICZA Jakby w
wył•e reJoDJ roarr1wkl wolele6 aceolouyeh, co
(llływ~
por6waa6 aportow)'eh) pnypomloało
aleklady jasdę aa ledale saaneJ pary lyłwłareklej
Rodaloa - ZaJoew, w kt6rym to duecie Rodninaale wynwaJ~ llę o.&eataeyjnle .aa pierwasy plaa
- łakł)'esale prseold laiiJiłrujo l oanuea tempo
ora1 tłyl jaady oboJra, Wyoauwalo 1lę satem owĄ
lnleJa&JW41 ak&orako-rełylertą, kt6ra potwalała
hlny proWIUbl6 JeJ mlod11ero kole141 w lablryat
n.ar ICenlesayeb. Powłedsmy sresa&Ą otwarcie, łe
11m au&or ale sawne ułatwia •-Jemu bobaterowi
IWobodę l aaturalao66 bycia, mołe ałe tyle dlalo·
rowero, Ue w rwaHoWtlycb smlenoołelaeb kUma·
ta w e w D ll t r 1 Jero -bowoicl. l cbo6 plerwo•
ws6r polak! Jerrero, Zbiralew Cybulakl, aułlal al..
rłył po4p6rek na aceale w rłtrhoh łllmowyeb &t takle ole w•ylłklm ayłaaejom teatralnym umiał
aarsaoł6
etoh)' absolumetro prawdopodoblefla1.wa.
RackiwilewiCI Jelł • Je Dese sbyt kr6tko na aceale,
alt)' ąrolła6 sadaala, olełatwemu dla barellleJ do•
lwłacleaon)'ob ak&or6w. W nmle jadDali (posa drobaymt alena&aralD..łllamł) dostroll 1141 do ery tWeJ
parłDerki l ret,..rkl.
łJHflkl

ehelała

neser6łu
&ralaołol

TMOSFEB~ łej

baor.IJMJ PriJIOd)' 1 pod·
teknami
,.,.obeloclen)'ml
podkrdlaly
r6W111e baaalae, ale srrabole pneJwonone
w rocllaJ t)'powyeb ,.pokol do wynajęcia"
wtopłollyeb w alleę-dem, dekoracje LIDD MINTICZ
l JERZEGO IKAB~Y~81UEGO. Zał pnerywnlltl
mutyOSile pnypomlaał)' pierwotne diwłęki tamłam6w, wmleaaae • aowoeseSDym oqlo~em pu•·
ny, Jak!l (mimo t)'włJisaeJI) Jen po troan wltlklt
l .._ J•łsldm ,...nom, mlaat..
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