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„Człowiek z teką" 
w T ea łrze im. Jaracza • 

Teatr im. JarCLCZa wysta
wia nadzwycza1 interesujq:ą, 
a miejscami nawet bardzo 
mocnq sztukę - „Czk>wiek 
z teką" Aleksieja Fajki 

Jest to dramat o nieuchron 
nej katastrofie zasady życia 
wej, podporzo,d!kowującej ży 
cie i moralność jednostce -
jej niczym nie poham-0wane3 
żądzy wybicia się. Jednostka 
ta nazywa się w sztuce Gra
natow (Olgierd Jacewicz). 
Wytyczną postępowania Gra 
natowa jest chyba c:oś w ro 
dzaju nietzsche'a.ni.zmu, wy
obraża.nie siebie samego ':i. 
ko nadczłowieka w otocze
niu „untermenschow", wo
bec których nie obowirizują 
zasady etyki, a najmnieJ so
cjalistycznej. 

Obiudnik i OSZCZP.rca, dążą 
cy do kariery dosłownie po 
trupach (a pada ich w sztuce 
trzy), ale symulujący ~ u·iel
kim talentem i dlatego z po
wodzeniem nieublaga.neg.J 
zwolennika rewolucji - oto 
Granatowi Społeczeństwo ra 
dzieckie, jak również nasze 
zdemaskowało wielu ta.kich 
Granatowów, karierowiczów 
bez skrupułów, udających 
marksistów. Jeśli i<:h wśród 
nas już nie ma na miarę ty
grysów, 3ak w sztuc:e Fa;ki, 
to istnieją zapeWTie Jeszcze 
- na miarę wszy 
Stąd też prawdziwość 

współc::e51iość tego, co się na 
scenie dzieje, stąd niewątpli 
wy sukces sztuki u publicz
ności. 

Oczywiście, jest to rów
nież zasługa Bożeny Radzi
szewskie), chociażby JUZ z 
tego względu, że wybrala tę 
sztukę dla swojej pierwszej 
pracy reżyserskiej. Nie szu
kamy natomiast zasługi re
żyserki w tym, iż ominęla 
wszelkie dwuznaczności w 
interpretacji „Człowieka z 
teką", które, jak mi opowia 
dano, znamionowały ujęcie 
t<>r;o dramatu w przedwojen 
nych polskich przedstawie
niach. Wówczas „Czlowiek z 
teką" zobrazował katastrofę 
społeczeństwa, a nie katastro 
fę egocentryzmu, mia! więc 
wymowę aTiltyradziecką. 

Z całą życzliwością, na ja
ką zas!uguje ta atrakcyjna 
pozycja repertuarowa, w któ 
rej się roi od dobrych ról, 
czynimy nasze uwagi, doty
czące reżyserii. Zda3e nam 
się, że dala ana za wielką 
swobodę niektórym akt-Orom. 
I tak np. ziipelnie uboczna 
postać sekretarki wysuwa 
się bez powodu dramatur
gicznego na pierwszy plan -
zamiast pozostać r.a margi
nesie - dzięki temu, że ak
torka (Krystyna Łapińska) 
stworzyła sobie arcyzabawny 
typ. Wyczuwamy brak inter
wencji reiysera, tak tutaj, 
jak również wówczas, kiedy 
Feliks Żukowski (a to prze
cież aktor, jak się patrzy!) 
wyprawia zbyt zawile i zbyt 
wodewiLowe harce z koszu
lą„. 

Do powodzenia sztuki przy 
czyniła się bardzo rzetelna 
praca aktorska w ogóle, a in 
terpretacja kilku ról w szcze 
gólności. 
Najwdzięczniejsze zadanie 

ma chyba Włodzimierz Kwa 
skowski jako Redutkin, czlo 
wiek z dna, filozofujący szan 
tażysta, pozornie tylko dzia
łający pod wpływem swojej 
żony, byłej prostytutki. Re. 
dutkin Kwaskowskiego jest 
dużym wkładem t.ego ak-

tora w powodzeni e sztuki -
chociaż czyni go w asyście 
raz Leny Wilczyńskiej, 

drugi - Ewy Zdzie.~zyńskiej, 
które to aktorki zmieniają 

się w roli Marii Pamfi!ow
nej, żony szantażysty. Trud
no więc rozdzielić zasługę 
Kwaskowskieao od zasług 
jedne) i drugie) partnerki. 
ponieważ pełny efekt daje 
dopiero współdziałanie tej 
pary z dna społecznego Każ 

da z dwóch Marii Pamfilow
nych jest inna, a każda praw 
dziwa. 

Leon Łuszczewskt jako pro 
fesor Androsow - bezpartyj 
ny entuzjasta now<?go, przy
jaciel ludu, ludzi i życia, 
zdradzony i zmiażdżony 
vrzez swego ulubieńca Gra
natowa - przeżywa każdym 
nerwem swo1ą rolę . Pokazu
je, jak mało zewnętrznych 
śr1Jdków trzeba stos1Jwać, by 
stworzyć prawdziwego czło- I 
wieka, a jCLk wiele wewnętrz 
nych, z głębi mózgu i serca. 

EmU Karewicz da t już wie 
le dowodów swojego talentu. 
I daje również tym r azem. 
J ego Lichomski; jest kolejną 
podporą aktorską spektaklu 
W interpretacji Karewicza 
rola ta jest pisana nie przez 
Fajkę, lecz przez Dostojew
skiego. 

Urszula Modrzyńska ma 
chyba b. trudne zadanie - ko 
chać się w Granatowowie, o 
którym widz wszystko wie, a 
ona - Zina Baszkirowa -
nic, bo wydaje się 1ej, że jest 
on wschodzrq gwiazdą nau
ki i człowiekiem 0 głębokiej 
socjalist11„roej moralno.fri. 
Dla dzietoczęcego entuzjaz
mu kocha1ące; jak 1 dla unie 
sienia oskarżycie:ki m!oda 
aktorka znajduje właściwą 
miarę i właściwy wyraz. 

Teatrowi im. J aracza trze. 
ba przyroać, że wystawienie 
„Człowieka z teką' ' świadczy 
o jego trosce o atrakcy3ny i 
s!usZ'r!y repertuar. 

LEOPOLD BECK I 


