
.llistoria się powtarza 
n.tuki 1ą właśnie owe analogie, któ
re co chwila zdają się nam mówić, 
te historia wprawdzie się me powta
rza nigdy ze wnynkiml szczegóła
mi, ale w 1wolch wariantach wciąż 
zabacu o Jakieś wspólne, dobrze zna
ne sprawy . • 

Kwiatkowska i Jankowski ja;..o 
Mangierowa t Wiktor w „Su.
bLokatorce". 

FOT. HARTWIG 

Teatr SYRENA ubawił nas 1tarą, 
ale Jarą „krotochwilą" sędziwego 
dziś ADAMA GRZYMALY·SIED· 
LECKIE".lO pod tytułem „Sl,JtfLOKA
TORKA", w reżyserii KAZIMIERZA 
KRUKOWS!UEGO i DANU'.rY PIE'l'
RASZKIEWICZ I scenografii Ml.h.0-
LAJA SYSYKINA w niezłej obu
dzle z IRENĄ KWIATKOWSKĄ na 
czele. 

Tematem sztuki Jest pleklo miesz
kaniowe w Warszawie wkrótce po 
I wojnie lwlatoweJ - w warunkach 
wprawdzie nieco odmiennych niż 
obecne, ale nasuwających wiele ana
logii. Poza zręcznym dialogiem, 
opartym :.::.J wzorach lekkich kome• 
dyjek ~ncusklch I węgierskich 
owego czasu, głównym urokiem teJ 

Ju~ 1tówna postać - młody porucz
nik na„. emeryturze, 1maJ111cy się 
różnych pomysłowych interesow, ale 
staraJący się nie wpdć w kolizję 
" prawem, ileź nam da~e skojauc11 
' dzisiejszymi bohaterami prywatnej 
In icjatywy. Porucznik ów zdobył 10-
bie w przeludnionej ta1<że wówczas 
Warszawie dwupokojowe mleazkanko 
i teraz drży przed „rekwizycją" jed
ne10 p<>koju, 1dyź po. I wojnie iwla
loWej rekw1zycJ111 nuywalo ~lę mniej 
więcej to samo co po II wojnie 
hw1atowej przyjęło nazwę kwaterun· 
ku, Szciególllie 1roin111 Instytucją dla 
posiadaczy GbszernleJszych ntlenkań 
Jeit w sztuce MPN, c~yll Minister
stw<> Posad Narodowych. Chyba c:zu
Jemy ten smak? 

Biedak zaczyna Wif!c komblnowae 
I nltw11tpllwle omijać prawo, co 1lę 
wreszcie mllll na nim samym, a Je· 
dyn11 ostod11 piekła, w które sam 
się wkroił, Jest spGtkan\e pięknej 
dziewczyny, z któr11 oczywllcle się te
n!. Ale siedem es6b derostych l sled· 
mtoro ds.leci w dwupokojowym mlesz· 
kanku to chyba W)'ltarczy, teby wie
lu dzllleJuych wanzawlaków mogło 
odczuć ntukę 1 wżyć się w sytuacJę 

.bohaterów. 
Dodaje pnedstawlenlu 1młku uro. 

czeJ pnypt•wy slunne za hoWanle 
wnystklch rekwizytów przesrtoścl 
w modzie, utensyliach I zachowaniu 
się bohaterów. Na pewno dobra pa
mięć Krukowakicgo pomogła po!lsy. 
clć pr&ed taWlenie ową „myszk1f', 
która dodaje śmieszności teJ w re
zultacie beztro,klt!J dla widzów (choć 
nie bohaterów!) aztuce. 

Obok IRENY KWIATKOWSKIEJ 
cudownie parlodUJi\ceJ przeLycio~ość 
namlt)tneJ wdowy, bardzo podobał 
się KAZIMIERZ BRUSikit;WlCZ, 
świetnie graJ11cy lokaja o nawykarh 
byłego Ordynansa. LIDIA KOlłSA
KóWNA i Jl<RZY PIETRASZKIE
WICZ Jako amanci 1tą11ali po wąskiej 
lcletce llllędzy liryzmem I parodii\. 
Jeżeli nawet za mato dali karyka
tury, to Jednak pneds1awlenl11 nie 
zaszkodziło, bo Inni aktorzy PTZl'Jęll 
na siebie JeJ ciężar w stopniu co 
najmniej dosttttecznym, przy czy1n 
chciałbym wymienić specjalnie MIE
CZYSLAWA PRF;GOWiiKIEGO u 
świetną „maskę" w roll Nleszczę~nc-
10. 
~cenn~raf SYSYKlN pnuauł •lę 

o bardzo nasycony autentyzm ucncó· 
łów. 

JERZY ZAGORSKI 


