mysł,
ralną

·Dziwne sprawy
w luksusowej willi
„Stndcle

z uka w S aktach.
eł er a: Irma
Czaykowska,
,cenolfrafla: Jeny tawacz. Pra·
premiera w warnawsklm .!!::
atrze Rozmaitości.
Z"nanv literat Zbl«nlew Sał·
jan - któż nie wie Iż to współ
autor
telewlzvineio
cvklu
.,Stawka wlek~za niż tycie"? zadebiutował Jako scenooisart.
I moż.e Ol!lądat swą sztuke w
stołecznym teatrze. Tak, jak Ją
og!udaia warszawscv wlrlzowlP
w znacznej większości na pewno zadowoleni z wieczoru Bo to
I współczesność I sensacja, I zal!adk:a krvmlnalna.
Większa 1PSt radośl: w nieb!!!
z Jedn!'l!O nawr6cone20 ... Zawsze witam tyczllwle pojawienie
sle nowel!O polsklel!!O dramatopisarza. niP.dV nie wiadomo laki diabeł w nim siedzi. czy nie
zabłyśnie nal(le choćby
po
paru nieudanych sztukach - U•

tworem dużPl!O formatu. W Safjanie siedzą zadatki na dobrel!!O autora 'dohrvcb sztuk wsp6ł
czesnvch. Umie obserwować I
umie nanlsat dla scenv o tym.
co zauważył.
Chciał zapewne zrobić sztukę
oubllcystyczno-lnterwencyjną I
życia współczesnego, nie silącą
sie r>a r.hwvtv I oomvsłv for·

malne . r:ie udziwniona. za to
rzeteln11 dydaktycznie. A więc
sztuke użytl<owa dla ludzi.
sztułr e z l!atunku
w którym
mamv dotkliwe braki o który
wszvscv sie dopominamy . Ale
tak Już Jest : na j pierw wołamy o
Lutowskiego Oomań~kie20. By.
~trzvcka.„ a l!dV sie ooiawiaJą .
narzekamy, że są tacy i owacy.
że nie sa Różewiczami ani Bryl.
tarni, Safjana, spotyka to samo.
Niech się nie dziwi, nie znlecheca. Od tego s11 kr:vtvcv żebv
krytyko\vnll. I ja, chwaląc
„Strzetcie lie złodziei" u. oo-

za zręcznll robotę teatI za parę dobrze podpatrzonych s,·lwetek - wytykam
antorowl, że w l(runcie rzeczy
nie wiedział, czy napisać sztukę
reali~tyczną. ootepiaiaca potoń
za mała sta bilizacią . za el(oistycznym
luksusem
własnej
willi.. samochodu I urlopu ZA
Eranica lZ nieznanych docbo·
dów) o tym traktuje akt
i:;ierwszy - czy napisać coś w
rodzaju „Pan Inspektor przy.
szedł". PC'kazać ludzi posa:l;nych
i na poważnvch stanowisk!lch
(Działacz, Prezes. Dyrektor, Literat) I obnatvć Ich nicość moralna. pasożytowanie na orl(a·
nizmie PRL - laki Jest akt
dt·ul!I - czv wreszcie zrobić
zrcczna sztuke kryminaln11 . opartą o ustalonv schemat *ledt·
twa i poszukiwania odpowiedzi
na pytanie „kto zabił?" - oto
akt trzeci. Jest to zasadniczy
błąd sztuki Safjana, bo w teatrze może nie obowi11z:vwać
icdno~ć czMu I miejsca (której
Safjan dochowuje). ale jedność
koncepcH 1 zarnvsłu artystycznel(o jest konieczna.
Aktorzv starali ile. na or.61
szcześllwie,
trzymać
realnero
gruntu. Witam oo dłutiej przerwie starych znajomych: Zhi.i·
nlcwa Sawana. Stanisława Wlncuwskler;o, Jt1rz~o Ko1&klewlcza„. Witam Irenę La1kow'k',
która Ewę, tone Dyrektora,
eks-kochRnke Prezesa. pokazała
lako kohiete nie tylko 1 przeszłością Interesując, ale I z terat.
niciszołC'ia ciekawa prywatn!e I
społecznie.
Jan Żar4eekl jako
Prezes jest zb:vt szorstki I za·
l(niewany; ściszenie tonu bardzo
by sle przydało. Zainteresowała
mnie trójka młodych· swobodny
Stefan !lzmldt, powolny Marek
Pcrepecsko , a orzede wszystkim Agnlf'Hka P'ltkau-Perepeczko, bardzo powabne, ponetne na scenie zjawisko, maJllCll
więcej do powiedzenia nit jej
przypadło
w sztuce Safjana
Podziwiam
Jarosława
Ku·
szewskiego, te tyle w Małec
kim potrafił zawrzeć rvsów realistvcznych te tak dłul(o umiał nas mamić. ii Małecki to
ŻYWV CZIC'Wiek
(paskudny). a
nie nmbol.
Irma Czaykowska dość udatnie zmagała się z pornlesz11n11
materią sztuki, . Jeny f.awacs
mniej udatnie starał się nam
unaocznić luksusy willi Działa
cza. PRrP. ról ma podwójn11 obsadę. Grają również Alina Jure•
wlcr.. Janina Szydłowska Wło 
ddmlen Kwaskowskl, Tadeu.u
Grabowski.
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