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NICiDY NIE BYLIŚMY · MlODZI 
Nigd71 nie b11Uśm11 
tak naprawdę młodzi. 
Dorosłość wyzierała nam 
z dziurawych butów za duż11ch o pięć numerów 
spod czapek 
1pada;qc11ch na usz11 
mierzon11ch na mędr1z11ch o najmnie; pół wieku. 

A jednak w11śmiewcmo na1z brak 
doświadczenia 
naiwność rozdawaną na kredyt 
Wiatr z dziuraw11ch kieszeni w11g1Did11waZ lata 
i pamięć dróg skaleczonych. 
Spija!iśm11 lekcje doświadczenia 
jak 111rop przeciwko astmie. 
Nawet czas 'nieruchomiał nam 
jak 1zarak pod miedzą 
z otwart11mi oczami 
1prężon11 do skoku 

Stefan żagiel ur. 1949. Był robotnikiem w puławskich ,,Azotach". 
Z wykształcenia ini:yniec chemii, z zawodu dzienn;korz: Trybuna Ma
zowiecka, Tygodnik Ciechanowski, obecn:e Tygodnik Robotniczy. 
Poezjq zajmuje się od lat, publikacje w prasie zakładowej, kultural
nej, w almanachach poetów ziemi ciechanowskiej. „Iskry" przygoto
wują jego tomik pt. ,,Dworzec marionetek". Przewodniczący ~edle<:
kiego Korespondencyjnego Klubu Młodych PisClt'zy. 

Teatr 

Nie wykorzystany 
temat 

Umieszczenie akcji w szpitalu wariatów I ustawienie na
przeciw siebie dwóch bohaterów w roli wrogów politycznych 
(i nie tylko) jest znakomitym pomysłem na sztukę teatralną. 
Takq właśnie komedię „Paal i Maal" lstvana Csurki zapropo
nował Teatr Współczesny w Warszawie. Reżyserem spektaklu 
jest Maciej Englert, a scenografię (aż nadto prostą) przygo
towała Ewa Starowieyska. 

Sre<iniego pokolenia węl[ier
ski pisarz, dramaturg lstvan 
Csurka 2ma.ny jest już polskiej 
publiczności z „Gorzkich ża
lów w dozorcówce". I iak tam, 
tak i tutaj autor podejmuje 
tematykę współczesną. Jest to 
obycza .;owa farsa oscylujaca 
w kierunku satyry politycznej 
;z.bytn:o łagodnej jednak). W 
sali {lbychiatrycznego szpitala 
.11potykaia się - w rol! chorych 
- dwai dawni znajomi: Maa!, 
były rt'akcjon:.Sta i Paal, były 
działacz komunibtyczny, karie
rowicz z okresu „błędów i wy
paczei1". który pilnując 'nade 
wszystko swego kacykowatego 
stołka, :z:a tracił zupełnie świn
domosc klasową I cierpi obec
nie na man ię p~ześladowcza. 

Prz.c„17.loś~ ;\Taa4t nie iest 
zbyt klarov."tlie przedstaw:ona 
w sztuce. Teraz przebywa w 
szpitalu dla wybrańców, bv 
odpoczać i nabrać sił. a po 
wyjściu ma zamiar otworzyć 
smażalnię placków. Kłopot 
jednak w tym, że musi mieć 
zezwolenie. Dotychczas otrzy
mywał reeularne odmowy. 
Głównia dzięki obecnemu ko
ledze z łóżka obok. Tak więc 
Maal <:1!Ynl wysiłki w celu 
zjedna .-.i" „kol l'gi" przekona
nia do wlasnei snrawy. Panl 
zaś nas.taw'.otw jest głównie na 
odwet na koledze za n:egdy
siejszą jego z.dradę (?) i śwlę· 
ole wierzv. że wkrótce znowu 
nadejdą czasy, w kt'irych on 
- pełniący ohe~r.it: podrzędną 
funkcję w jakimś prowincjo
nalnym urzędzie - powróci 
do _,właściwej" władzy. 
Powyższy temat mógłby by~ 

łwietnym materiałem na dob
r~ komedię tea traLną_ Mógłby, 
lecz nie iest. Zawiódł autor 
jako dramaturg. Pierwsza część 
przedstawienia zasadza się 
na monologach bohaterów 

i widoczne są w niej silne ob
ciążenia powieściowe. Część 
druga zaś, pod względem kon
strukcji dramaturgicznej jest 
ba rdz.iej teatralna. 

Wprawdzie nil' brak Csuree 
poczucia humoru, ale zbyt 
powienchowny opis zjawisk, 
brak ostrego, charakterystycz
ne.{O rysunku postaci, odbiera
ją przedstawieniu głębię -
tego ważnt>gt! - tematu czy
niąc .. k monetonnym i -·nade 
wszystko - faró"OWym (zdaje 
'l>it:. łe zgodnie z ż)"czieniem 
i.amego reżyi.era). Zaszkodził• 
prierlsta.wieniu ta.kie ograni
czenie sytuacyjne. Wszystko 
raLl'm powoduje, iż spektakl 
- mimo znakomit~j ir;ry akto
rów, o czym za -chwilę - jest 
jednak nużący. 

Henryk Borowski w roli 
:i:degradowanego kacyka Paala 
daje popis gry akii.orskiej. Za
równo umiejętnością podawa
nia słowa, jak i każdym - na 
pozór najdrol:>niej~zym nawet 
- gestem. Prezentuje wyborny 
i dyskretny komizm, bez prze
jaskrawiania i silenia lilę na 
zabawność. Jest prawdziwy 
prz!!>konywający, a zarazem 
bardzo śmieszny. Jakby mi.mo 
woli. 

Jego scenicznym antagonistą 
je~t Czesław Wolłejk• jako 
Mani. Te.n znakomity aktor 
ukazując szerokń wachlarz 
swoich aktorskich możliwości, 
chwilami zupetnie niepotrzeb
nie - moim r.daniem - kforu
je się w stronę burleski i 
przerysowuje śmieswnść po
staci, którą gra. P07J06tałe o
soby (z wyjątkiem Marcina 
Trońskiego) w nlewlekim stop
niu aktor.sko zaistniały, Szko
da. 
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