
Teatr . prrt.lli- -et I s-s 
W assa Żeleznowa i inni 

J as zez I Ch.w;laml dobrze. Je.i się to. u- . Lecz czy tr~d Krotkich okaże statec~ny ba!1krut życiowy, po
daJe - przeczermeme codz1en- się wystarczającą zap'orą przed zwalający tez wymusić na sobie 
nych cech Wassy byłoby wbrew zalewem prawdziwej rewolucji? samobójstwo. Z obiema córkami 
prawdzie artystycznej i w~ka- W akcję wkracza wielka anta- Wassy (Jolanta Skowrońska i 
zó~kum Gorkiego - czę-to da- gc,nistka Wassy. Raszei Topaz, Wanda Bartówna) też „przedo

Maksym Gorki: „Wassa Żeleznowa''. Sztuka w 3 aktach. 
Przekład Olgi i Aleksandra Watów, reżyseria Stanisławy Pe
rzanowskiej, dekoracje i kostiumy Romualda Nowickiego. 
Premiera w Teatrze Domu Wojska Polskiego w Warszawie. 

Cale życie rozprawiał się ustroju, szczególna rola przypa-
Maks.vm Gorki z ohydą i zde- da sztuce „Wassa Zeleznowa". 
prawowaniem świata miesz- W ładnej ze swoich -;ztuk -
czańskiego epoki imperializmu poza „Ostatnimi" - nie zapu-
1 ukazywał nieuchronność jego :icil G')rk1 tak głęboko . sondy w 
zagłady. Ujawniał, tłumaczy! gn1.;ące i cuchnące środowisko 
przyczyny rozkładu mieszc1.ań- mie~zczanskie. Sztuka pokazuje 
stwa w czasie gdy burżuazja •.ogatą rodzinę burżuazyjną w 
święciła swoje nikczemne trium- pełni klasowej władzy a zara
fy; i objaśniał powody roipadu zem w pełni społecznego, moral
mieSlczaństwa także i wtedy nego rozkładu. W należytym u
gdy panowanie burżuazji zo- kazan;u tego problemu tkw· 
stało obalone priez proletariac- 1 ·.;tota teatralnego odtworzen i9 
ką rewolucj ę . Wcze~nych .,J\1ie- „Wa.;,:y". Najważniejszym re
szczan" (1902) i póżnego „Dosti- l.yser-kim 7.fldariiem jest tu wy
gajewa i innych" (1933) łączv dobycie tego ponurego, duszne
jednaka m.vś l. iednaka prze- ~o 01slroJu. który cechu ie dom 
nikliwość i społeczna mądrość \Va~sy Zelemowej, a poprzez 
pisarrn . choć Biezsjemionow to niego cale środowisko Żdezno
jeszc7.e zatwardziały wstecznik wych - Chrapowych, ukazanie 
starej daty, nienawidzący nawet procesu gnilnego całej klasy, 
burżuazyjnego, żal się boże podkreślonego przez konfronta
„postępu". a Dostigajew to już cję z przedstawicielem idei re
przebiegcy , .giętki kapitalista wolucyjnej klasy robotniczej, 
który w obliczu bolszewick iego 1 do której należy przyszłość. 
zwycięstwa. przemyśliwa jakby Stanisławie Perzanowskiej w 
to i przy nowej wład1.y ~ móc Teatrze Domu Wojska Pol
prow;:idzić nadal interesy. skiego udało się wyrazi-

Podobnie jedna i ta sama ście ukazać zatęchły klimat 
świadomość społeczna Gorkiego życia schyłkowej burżuazji ro
lączy Judzi rewolucji w jego ;yjskiej, zabrakło jej natomiast 
twórczości, od niezapomnianego 1nwencji w ukazaniu starcia 
Niła z „Mieszczan", bolszewika klasowego, które tak ważną ro
z instynktu klas'owego, do Ria- tę spełnia jako optymistyczny 
binina, doświadczonego działa- wyraz sztuki. Przez to wrażenie 
cza partyjnego, który pogromil '- przedstawienia wynos!my po
Dostigajewów i miał się stać łowiczne. 
bohaterem pozytywnym zamie- W centrum sztuki stoi jej po
rzonej sztuki „Riabinin i inni" ;;tać tytulowa, Wassa Żelezno-
Wśród tych utworów Gorkie- wa. właścicielka przerl<1ębior

go. poświęconych demaskowa- czego „Towarzystwa Żeglugi" 
niu i obnażaniu mieszc1.ańskiej na Wołdze, kobieta o .i:elaznei 
moralności, kapitalistycznego woli i dzikim sercu, wykwit i 

pon:ek~d ofiara wilczych praw I Je Je.d~ak P_rze:vagę _r~som clrob- svnowa . e1 klasowy przeciwnik brzo'?-o": patologia dobroci ~zy 
kap1tałl1mu. Dla pomnożenia nomie,zczansk1m, ktore są u 1 spraw1enłlwy sędzia. Raszei - rozw1ązłosc seksualna są dopie
fortuny Wassa gotowa jest na Wa~sy . na podrzędnym piani~ działaczka i ewolucyjnego ruchu ro u nich muzyką przyszłości. 
każde przestępstwo, każdą zbro- St?J~ się tedy W?ssa Ruczyn- rcbotniczego - reprezentuje w strojeniem instrumentów przed 
dnię. Nie jest to „.Jegor Buły- sk1ei po tro.sze. ofiarą budzącą s1.tuce tych. do których należy ponurym koncertem życia . 
czow w :;pódnicy" _ jak podo- mesl.uszną hto~c,. ~obrą babką. przyszłość, jest w sztuce głosem NajlepieJ w gorkowskim sty
bało się Ją określać niektórym zra~ioną 1~ m1łosc1. _do w~u~a tych, którzy zwyciężą w Paź- lu, stwarzaJ1lC najbardziej tra
krytykom - bo horyzonty jej A .me po1~ 1 n~a budzie an_i l1t<?sc1 dzierniku i zmiotą panowanie ~ne psy.chologicznie postacie gra_. 
,ą wężs1e. a charakter nęd?- an1 ~blazama: Tak własme Jak Wass 7 szóstej czę5ci globu. Do l<.· Hahna Kalinowska - szp1e
niejszy. Butyczow pogardzał stawia postac . Wassy Teatr Raszel należy w sztuce ostatnie ga domowego Wassy, jej zau
ludżmi swej klasy, wiedział na Mały w Moskwie. słowo - symbolicznie i dostow- sznicę Annę ·oraz Jadwiga 0-
pewno. że „zginie królestwo Dla~zego Maksym Gorki już nie. Na zwycięskim przeciwsta- chalska, bardzo prosta i natu
gdzie smród", ale miał niejasną \>; pierwszych swoich u~worach wieniu Raszei Wassie zbudowa- ralna jako nieszczęśliwa służą
świado.mość, że rodzi się. zbliża wyró<ł - ~ówiąc. najrro4c1eJ ny jest pozytyw sztuki, której ca Liza'. uw_iedz.io.na prze2 ~hra
~:v1at innych, lepszych ludzi: i -:: poza .granice .reahzi:iu kryty- tak mocno ukazanym negaty- powa .1. rowmez popełnia.1ąca 
corkę swą. Szurę kochf!ł m. in. ~zl")ego ~ stał się . zw1<1<tunem. 1\em jest rozkład i zgnilizna ro- samoboJstwo .. Poprawnie odtwo
dlate.go, ż: I.grręla ona do tego ?udowmczym realizm~ ;;ocial ·- dziny Zeleznowych-Cłfrapowych . rzyh: . Kaz1m1er.z Chrzanowski 
ct:ug•ego sw1ata. którego jemu ,tycznego? D.late~o_. ze w1dląr Rola Raszei jest więc dla sztu- .gładk1~go sędziego M1e~mk?~a 
me dane już było ani zrozu- zło,. be? ogramczen 1 w 1ego or- k; węzłowa . Tymczasem w ob- 1 Zdz1st.aw Latoszewsk1 oshz
m:eć an; dożyć. żeleznowa prze- gamcznyc_h . kształtach, umiał Sadzeniu jej tkwi główna, obok glego P1atiorkina, lumpa i po
ciwnie: „nie czuje przyjaźni do równo~::e.sme wska,ąrwać dro- fałszywego ujęcia postaci Was- tencialneg? zbro~ni~rza. 
ludzi" ale waruje nad h•morem gę WYJ~c1~. umiał rólł7n'.'rze~n1e sy, słabość przedstawienia w Te- . DekoracJ.e Now1ckieg? ukazu
handlowym firmy i pobłaża po~a.zac sity. któ.re n ·.e tylko atrze Domu Wojska Polskiego. J~. pospol.ity m1esz~zanski po
plugawej rodzinie, a jeśli nbiasmą ale 1 zmienią swiat. \I' interpretacji Jadwigi Hodor- koJ, w k~orym calk1:m d?b~ze 
~cha wnuka to dlatego, że Jak to 1~~·gląda w „Wassie skiej Raszel nie jest ani bolsze- ~0~.łaby -się rozgrywac ~~CJa ia
liczy, iż będzie jej, Was- Zeleznowei"? .Jedną z ważnych ,,·iczką z 1910 roku, ani w 0 _ k1:Js bul~varow~J ~ome.d11 ~ tam
•y nowym wydaniem, że 1eszcu ~ost:aci .i est .w sztuce niejaki góle działaczką rewolucyjnego teJ ep~kl. Now,ick1 moze się tlu
·oardziej nasyci stalowy brzuch ~uri.i Krotk1ch, zarządzając1 ruchu robotniczego: jest to mto- !l'aczyc wsk~zowką aut~ra, wo
pancernej kasy firmy I Wassa fi:m.v (gra ~a~ G,alecki). Krot- da, piękna dama mieszczańska. lą stworzenia tym większe.go 
jest też pewna siebie. z całą si- kich t.o „soc.iahsta' Ten socja- która wypowiada (nez przekona. kontrastu ~między .. p~koJem 
lą przeciwstawia się .;ynow<'i lizm 1es~ s.wo1stego autnrnmen ma) słowa, dziwnie brzmiące w bardzo ~rze,tronnym. ~v1d~y.m. 
rewol~cjonistce. i gdy ta chce I tu, god7:1 s1~ wybornie. ze służ· JtJ u~tach. Przez co zasarln1cze I wesołym a akcią tak -:c1e,mo
zabrnc wnuka. bez. namysłu go- ?ą .na zołdlle Was~y i zysku1e s:arcie ideowe zamienia się nie- ną, 0:roczn.ą I ponur~. Ale ten 
towa. i est zawezwa~ żandarmów sobie zaufa me. pryncypałki . I omal w walkę dwóch mie.szcza- kont1 ast me wychodzi. . 
T<?tez podczas g~y Bulyczow u- przecwwa 0na, ze gdzie zawiónl nek 0 dziecko, do którego obie . :eatr przy ul. Kr~lewsk1eJ 
m1era w pełni swiadomości, że c,:ar~o~~cmny „Zw;ązek naronu 11 ,ają swoje prawa. Jest . teatrem młodym 1 bardzo 
wraz z nim ginie jego świat. rc.sr1sk1ego" łacno może wyno- Co do innych ról: Prochor ambitnym. Sw1adczą o ty.m 1ego 
Wa~sa c~)'.ba. w krótkiej. ostat- byc -;: opresJ~ pra.w;cowy „socja- Chrapow (Saturnin Butkiewicz) dot.ychcza:ow.e posun1ęc~a re
mei chw II niemocy i śmiertel· lu:m . Gorki, ktory pierwszy w _ ujęty w pełnie fatszvwie-był pei luaro_we . 1 . zam1erze.ma na 
nego ataku serca zdaje sobie literaturze tak wnikliwie zdema -;mieszny a nawet Po . przyszłosć, sw1adczy tez o tym 
:;prawę, że umiera - i i:P. umie- skowa!. dwu~icowo~ć bCl!rżuazyj- I 'amiast być groźnym i odc~=~~~Y: Jego rozwói. artys.tyczny .. Takie
ra przegrawszy. nego liberalizmu widział pr7.erl I cym. Janusz Nowaeki jako s!ą- mu teatrowi. na~ezy stawiać na-

laty agenturalną rolę socjalne· j "°•USZ Zelezn w . . r prawdę w1:Ik1~ wymagania 
Helena Buczyńska w roli mokracji w ruchu robotniczym . kr t . 

0 ~ie u~iał w o- St1d zastrzezema, uwagi kry-
Was<;y czyni wiele starań, aby rfwnie wyraźnie. Jak dziś ·· ją wi~ nzeJ Jrzedśmiertnei rozm~- tyczne. Wyborem „Wassy Zełe
zadać gwałt swej dobrodusznej 

1 

IA-Szyscy widzą. Nie darm~ był l od k ka. s~~ powst:z.v~ać się znowej". udowodnił Teatr Do-
natur1e aktorskiej i pokazał wielki pisarz uczn;em 1 rz ·a- . :zy. u 1 .vygrazama, c_ho- m• ".VoJska Polskiego, że nfe Ię-
„złą dus1ę czarnej grzesznicy". c:elem Lenin.i i Stalina p YJ Ccliaaz ~apit~nt z.elkeznkow, to wow- ka się trudności. To obowiązu-

. . s JUZ cz owie s onczony, o- je. 

TEATRY 
Ateneum - „Sprawa rodztnna" -

g 19. Pol~kl - „Lalka" - g. i8.30 
Kameralny - „ Wujaszek Wania" -
g. 19. Ludowy - „ ... ! koń sie po
tknie" - g. 19 Nowy - .,Sen nocy 
lelnleJ" - g 19. Powszechny -
.. zrzędnoś~ i przekora". „Cudzo
ziemczyzna" - g 19. Sy.rena -
,. Wiel ki cyrk" - g. 19 1;; NoweJ 
Warszawy - „Młodość o.Jców" -
g. 19. · Domu Wojska rol>ki<•go -
„Wassa Zeleznowa" - ;; 19 Satyry· 
ków - .. Biuro doc•nków" - g 19.30 
Guliwer - „Janek nie panek" -
g 17. 

KI N A 

Moskwa - , A po sobocie test nie- r 
dzlela" - g. 14,. 16, .~8, 20. Palta!!iu"? i 
- „Fanfan Tultpan - g. 12, 14, l~. 1 

18. 20. (na g. 20 bilety wyprzedane) ' 
Praha - „Fanfan Tullpan" - g. 14, 
16, 18, 20. (na godz 18 I 20 bilely 
wyprzedane) Sląsk - „Wawtzy6-
cowy sad" - g. 12.30, 14, 15.:lO, 17, 
is.30, 20 Atlantic - .. czekaj na 
mnie" - g. 14. i6, 18, 20. Polonia -
. Radziecka Gruzja" - g. ló. 13.30 
oraz .. Załoga" - g. 16.30, 20 W-Z 
- „Danka" - g 14. 16. 18, 20. 1 :\łaj 
- „Panna bez posagu" - g. 14. i6, 
18, 20. Stollca - „uczniowski re
wtr" - g. 16, i8, 20 Ochota - „Noc 
wigilijna" - g. 14, 16, 18, 20. Syrena 
- „ Ta ras SzewcLenko" - g. 15.30. 
i7 .45, 20. 1'ęcza - „Niezapomniany 
rok 1919" - g. i5.30, 17.45, 20. Lot· 
nik - „Wlej•kt lekarz" - g. 16.45, 
20. Olsztyn (Włochy) - „Załoga" -
i7, i9. 

Syrena P_ ~.~v!t~raK n! wsi" ~ I 
g . 13 .30 

(Uwaga repertuar kin poda.iemy 
na pod,ta \\"ie komunikalu Ok i ęgo
w~ao Zrtr1 :.:i rtu K!n \Var~zawa. ul 
Jagiellońska 26. tel (10) 44-J4) 

RAD I O 
SKODA 4 LUTEGO 

Program 1 - na fali 1322 m . 

PT1Jgram dnia 6.06. 15.2'i, Wiado
mości 5.o;; 6.00 7.00. 7.;;5, 12.04. 16.00. 
20 oo. 23 oo 

5.10 Koncert poranny, 6.10 Aud 
dla wsi. 6.20 Muzyka poranna, 6.45 
Aud. dla wychowawczyń przed
szkoli, 6.50 Gimnastyka. 7.20 Kon
cert poranny. 7.50 Katendarz Radio
wy 8.00 Muzyka baletowa, 8.55 Aud 
dla kl. VI. 9.15 Muzyka rozrywko· , 
wa. 9.30 Miniatury kameralne na 
kwartet smyczkbwy w w:v.k. Kwa 1-1 
tetu P. R. 9.50 Przerwa. 10.55 Aud 
dla kl. I-Il, 11.15 Muzyka 1 aktual-
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