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~TEATR

Pr-zenikliwe
spojrzenie satyryka

STVAN CSURJtA, którego sztu,,l'a:U I 1\lail" Teatr Wspólczesuy w Warszawie gra w przekładzie AllcJI Mazurkiewicz, w retyserU Macieja En11erta I scenografii
Ewy starowlej.luej, .!est dramatopisarzem
węgierskim
o
szczególnie
przenikliwym spojrzeniu na świat.
Dobrze pamiętamy jego „Gorzkie tale
w dozorcówce". Csurka nie może pozbyć się uśmiechu nawet wtedy, gdy
stara się bardzo ostro przeniknąć
ludzkie spre wy I dusze. Podobnie
jest w jego komedii „Paal I Maal",
której tematem jest sklerotyczna obsesja dwu zagorzałych przeciwników
w podeszłym wieku, którzy nie potrafią i nie chcą maskować swolch
animozji. W sztuce wypowiadają sofę
na całego, bo przecież teatr polega
między Innymi na
tym, ie ludzie
mówią to , o czym w życiu zazwy•
czaj milczą, lecz uporczywie myślą.

I

kę

potliwymi pacjentami 11klaonla
mleczullcy, gra dowcipnie
Marcin

Troński. Natomiast w poczciwlł o;:lerpllwą pielęgniarkę wciela się lloi.„ Stawińska. W roli PaAlowej
Antonina
Gordon-Górecka ma pole do popis~

kiedy bierze psychologiczny odwet
na zdradzającym, a teraz betzbronnym mętu.
parę antagonistów, C2yll
Paśla I Mańla, znakomicie wcielają się Henryk Borowski I Czesław Wołłejko. Borowski tworzy postać
bardro prawdopodobną stetryczałego
główną

W

obsesJonLstv, któremu w prostocie
ducha nie mote pomle~c!ć się w
sfatygowanej gł01Wle to wszystko,

ZTUKA ociera się o nlebezplecz4
ny cynizm z możliwością posą
dzenia znakomitego pisarza o
występek jakiego dopuścił się według
Biblii trzeci syn Noego, czyli Cham,
drwiąc ze swego ojca, starego czło
wieka. gdy ten stal się śmieszny.
Bo Pa:ll I Mall! ze swymi urazami l

S

niepohamowaną

szczerością

mo~liby

być
potraktowani bardziej traglcznle, a tymczasem komediopisarz Ich
bezlitośnie wvśmlewa. Sądzę, te dawne tradycje budapeszteńsklei sceny
w zakresie fars I operetek są nie
bez wpływu na styl IstvAna Csurkl.
Autor nie sill się na optymistyczny
moralltet Przedstawia •tarych Idiociejących ludzi, takimi lak ukształ
towały
Ich t.yclorysy, Ironia losu,
przesądy I nclekłość. Natomiast cl,
<ttórzy reprezentują na!rtępne pokolenie, są pozbawieni nie tylko przesą
dów. ale I skrupułów. Są do tycia
przysto90Wanl at 7.anadto.
Granej
trochę ślamazarnie pr2ez Martę Lipińską Zuzie
która niegdyś poświę
ciła swoją młodość 1U1 skromną
I
dwuznaczn11 karierkę u boku Pallia,
nic teraz nie prze•zkadza w zwląza'l'llu się z kole! z młodszym od
nleJ ~V't'lem znienawidzonego przezeń
Mdła . Ow syn - Bel• - w wyko'laniu Krzyutora Wakullńsklel\'o jest
bardzo prawdopodobny
1 szczery.
Wraz z Zuzą patrafl jednak 1 Ma•la
ubezwłasnowolnić 1 Pa:lla poniżyć.
Rodzajową postać twardego sa.nltarlusza, któreg'l obcowanie z klo-
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z nim się stało. Wollejko gra na In- '
neJ nucie, tworzy postać aż nleprawdopodobn11 życiowo, ale prawdzLwą
teatralnie. Jego Jaskrawa komika I
modulujący lą wdzięk w stworzeni!•
postaci bądt co bądt nie na -rlo
Jest urokiem przedstawienia. Po,, • la
umieścić temat we właściwej ramie
czyli z ryzykownego tekstu uczynić
strawne przedstawteme. Zaba1'wla satyrę smakiem farsy, 00 widzom u,.,„,..,..,,„~----''""'"'"'""- łatwla pogodzenie się ze skarykatuTo"
~weną sprawą.

