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Samograje I łamigłówki 
• 

'I'eatr Powszechny: A, 
Fredro': „$iuby. panień
skie!', . reż. W. Krasno
wleckl, scenogr. x .. Za
niewska, · 

Teatr Rozmaltołci: z. 
Safian: „Strzeżcie się 
złodziei" ~et. I. Czay
kowska, scen. J. Ławacz. 

J 
AK wiadomo „Sluby 
pai1ieńskie" naletą do 
niezawodnych pozycji 

repertuarowych. Może je 
położyć . tylko· fałszywa 
obsada, zwłaszcza Antell i 

· ' K~ary · - najp ierwszych 
naiwnych naszej drama

' turgli. W naszych teatrach, 
· · które jeżell 'nawet roz

„pcirządzają młodym naryb
. klem, to jednak po matu-· 

rze uzyskanej . w liceach 
koedukacyjnych i jeszcze · 

. czterech latach studiów na · 
poziomie uniwersyteckim, 
~o.raz trudn\ej przedstawić 
kilkunastoletnie panny na 
wydaniu z ubiegłego stu
,lecla, · surowszego w oby
·czajach i od naszego i od 
svY,ego poprzednika, czyli 
'ca}klem 'frywolnego XVIll l 
w~ekul Wilie · dwu ~ Ewom 
-~.Ska'.r:!lance I żukowskiej 
należy przyklasnąć że po-· 
stacle Anieli t Klary w 
lc)l interpretacji wypadły 
co najmniej wiarygodnie. 

• ł-o samo motna powie
dzleć o Andrzeju Zaorskim· 
w j roli Albina, który przy 
p<łmocy kilku prostych, a 
tr#fnych aktorskich chwy. 
tów ożvwlł, rue szkodzi te 
wł duchu nieco kabareto
wt m, tę postać już nie-

prawdope>dobn11 dla dzi
siejszych młodzieńców. 
Zelektryzował przedsta

wienie swoją kreacją Gu
stawa Daniel Olbrychakl. 
Jego werwa, pomysłowość 
I sprawność fizyczna po
zwalają życzyć go sobie 

.także w roll Papkina. 
Irena &raanowlecka w ro
ll Dobrójskiej I Wilhelm 
Wlchurskl w roll Jana bo-

. giicą przedstawienie w 
którym Andrzej Szczep. 
kowakl w roll Radosta da
je lekcję laboratoryjnie 
czystego humoru fredrow
skiego, za co zbiera naj
zasłużeńsze brawa. 

Na widok dekoracji 
konsekwentnej w rysunku, 
absolutnie białej jak 
szreń, pomyślałem o mo
~llwośclach przeróbki (a 
przeróbki są modne) „Slu
bów pan1eńsklch" na„. ba
let na lodzie, zwłaszcza 
gdyby się okazało że 
Olbrychski opanował prócz 
biegania, skakania I prze
skakiwania płotów, takte 
Jazdę figurową na łyż
wach, 

Skojarzenie to zawd:tlę- 1' 
czam kijowskiemu baleto
wi na lodzie, który gośclł 
w tych dniach. z owego 
widowiska wyniosłem re
fleksję, że w każdym 
kunszcie są samograje I ła
migłówki. Ten sam zespól 
dostał n iepomiernie więk
sze brawa za walc I za 
twista, niż za taniec hisz
pański. A przecież walc 
I twist na lodzie to dzie
cinna zabawka w porów
naniu z flamenco! 

J 
ESTEM zaiste w roz
terce chcąc podsumo
wać wrażenia ze 

„Strzeżcie się złodziei" w 
Teatrze Rozmaitości. 
Debłut sceniczny znanego 

powieśclopi911rza I a u tora 
telewizyjno-filmowego za
sługuje na kredyt, zwłasz
cza że Safian wyra:!:nle za
haczył w tym utworze o 
krytykę, jeżeli nie społe
czeństwa, to . w każdym 
razie niektórych sfe.r. 
Przedstawiony przezeń o
brazek z tycia ma cechy 
fotomontażu z pewnych, 
określonych wycinków na
szej rzect:ywistoścl. Prezes, 
działacz z wlllą I cóteczką, 
ta· jego córeczka z chłop
cem, dyrektor z żoną . o 
bogatej przeszłości I nie
wąskiej teratnlejszoścl, ka
rierowicz z niższego szcze
bla I wreszcie dwie osoby, 
które na to w"ystko mo
gą spojrzeć z boku, a na
wet wykorzystać to ba· 
glęnko dla własnych ce
lów: literat i złodziej. 

Przypomnlejmy sobie jak 
u Galczyńsltiego złodziej 
tłumac~y się, że dlatego 
kradnie, bo nie umie pisać 
wierszy„. U Saflana tylko 
literat nie potrzebuje kryć 
się z dochodami, ale .za 
to zdaje sobie sprawę, te 
teruje na cudzych prze
życiach, także romansując 
z młodą dziewczyną dla 
podniety twórczej. Zlod!llej 
Safiana to nleudol1,1y wła
mywacz, ale cldldem u
zdolniony s~ntażysta. 
Mógłby sparafrazować Gał
czyńskiego: „ztleram o 

'I 
ludziach wiadomości, b.o 
nie umiem rabować„." 

To, . że zaml.a1t odstawić 
pochwyconego złodzieja na 
milicję, bohaterowie Sa
flana sami 10 wi11t11 I w 
końcu któryś go zabija, 
jest unaocznieniem tego 
jak, często wole11ł>yśmy nie 
mleć świadków jak,legoś 
naszego postf:pku. Jeżeli 
dódamy że obraz ponure
go stadium ludzi z przesz
ł<>Sclą jest rozmazany nie
co kompozycyjnie, uzna
my ·że „Strzeżcie się zło- ' 
dziel" bynajmniej nie jest 
samograjem aktorskim, 
Niektóre postacie są na-. 
wet łamigłówk11. Zwłasz
cza gdy s11 bardziej skom
plikowane psychologicznie 
niż Wika, zagrana zresztą 
przeuroczo I z powściągli
wym wdziękiem przez . 
Agnieszkę Fltkau-Perepee11-
ko. Irena Ła1kowska 
grająca Ewę może coś po·
wledzleć na t1'n temat. 
Nłełatwo atworzyć · poatać 
będącą odpowiednikiem 
Wirginii Albeego, przenie
sionej na mazowieckie 
plaski. 
Postać Maleckiego, stugu

sa wsplnaj11cego się po 
. pierwszych stopniach ka

riery, gra ofiarnie Tadeuas 
Grabowski, bezwzględnym . 
prete1em jest .Tan ~rdec
kl, a dziata·czem komblna
to~em Stanisław Winczew
ski. W przedstawieniu aż 
cztery role Bii dublowane. 
Piszę o tych, których wi
działem. 

s11 zd w przedstawieniu 
·trzy role bynajqmlej nie
łatwe, zaś opraeowane ze 
szczególn11 trafnością . Mam 
na myśli Zbigniewa Sawa
na w roll dyrektora, Jerze
go Kozakiewicza w roll li
terata I Stefana Szmidta w 
roll złodzieja . Pochwaly 
pod Ich adresem trzeba po
łączyć z uznaniem dla re
żyse·rll, zwłaszcza że prze-

- pomyslowa scenografia na
piętrzyła sporo przeszkód. 

JERZY ZAGORSKI 


