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te3 szluce nie iyiko dók-ona:rit scenjczne hyii
przcdrrliotcm lic;znych już sprł.vozdań teatrain7lh,
6|e s..anowil), go rÓwnież red<c.1e pulrliczrrcści

Przygdcwana więc byiam ng ńżnorodność wre.
żeń. Jednak. przek'aeająćym oczekiwania eteł<tem

. stąl się wldoh .carornnei Iieby nrundurów. od l<tó.
rych pozinlenia]o na widorvnl Jak wkrótce okazajo
sjt, ta w.yjątkowa o.Pra'.va przedstarvienia p;jar*ia
się z^ sprawą odbywającej s!ę w piervłszych
ril:lach listopaCa w Lublinie sesji ,,Harce.stwo u.
l''.plkach o nlepxiieglość i gr:nice Rzeczpospoli-:{l polsRiej s, la..ach .1914_l9f{"- Jc'j uczesinicy,
r.zęsto wctcrini Związku, przyb;łti do beat'nj w
s|ro;ach organizacyjnych. Ten zbieg okolir=ności
przyczynil się do rczbudzenia patriotycznego na-
stroju jeszcze przed rozpoczęciem spei:taklu. A ma.
pa szlaku bojowego Pierwszej Brygady, ekspoDo-

jak głosi podtytuł?- Wyobraźenie konw€ncji ańy.

cach), mqcDo,,ucukrowanych", slararaiie chroni

[eglon5r ćo...

RIUMTAINYIV{ pochodem idzie przez pol-
skie sceny 1Galądra rozmarynu,l zygmun-
ta Nq,yakowskieSo, co sklania do stwier-

tyĄ że przychołlzimy do teątru już ! 8otowym
;'ojęciem o rzcczach i szrrkamy jedynie ich bbta-
z.wego podwierdzerua". W wypadku i.nscenizaclt
,,Gatązki'' to nasł.arvieniE bylo podwójn:: doiy-
c:.r.ło tyls se.rnc piezentacJri naro<iowych ddejósz
c'-. i hirnaiu, .w jakim Ę orE odbierarte. Ą pr:7

wida od brutalnycb realiów obozowo-woJcnnycb.
Więtszość slónł i c1yrńw występujących pctacl
c'braca siq'w dowcip, tak że panuje ogólna rweso-
lość. A jeżeli .już 

ma być smutu,' to 
'€st 

to tra.
gizłn ,wymuszorcgo patosu' w olnrowym ltylu _
zanim wyzioaie ducha' odśpiewa calą arię. clż,
taki i:st maĘrialtliteracki, jakirn śę poslużpno...

Wiec kiedy tylko zabnrrialy dźwlśki ouzy'ti.
czulo ,śę, iż pojedynczy widzotvie Ę-1 sję telrz

. w zbraia'uych nbjako wsłÓlrtym b.alem łrotmru i
oiz;rz.rry końparńp. Pełniej to zjavisko sJcornen.
tować można slowarnl 1xychologa:,,Sę.iadomość
chwiiowej pot€gi' ktÓrą ttum czerpie w}ąśnile,'ze
swej ucŹćbności tworzy wanraki do.povntarńa ta-
kich uczuĆ i eynów, na }.tórc nlgdy by się nie
zdobyla jednretka".

SĘd.też pourstanie publiczrx'ści z mlejsć plzy
oslatnich :kórdach pieśry' by ją dolrońcryć raztn

Mryr|alcnr JanlowsŁa
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