
• Z lealru Stefan Polanica 

~ ,Strzeżcie się złodziei" 
Zbigniew Safjan autor kilku powie- Pisziic o tym, czym jego sztuka „nie 

ki, 1cenariuszy filmowych i opowiadań Jest", autor stwierdza: „Jest po pro
o tematyce wojennej, współautor „Staw. stu opowieicią o •!><>tkaniu w pewnej 
ki więk , zej nit życie" tadebiutował nowo zbudowanej willi, Sądzę, że to 
na scenie w warszawsl<im Teatrze l'loz- spotkanie mogło się odbyć wczoraj i 
maitości 1ztuką .,Strużcie się złodziei". to pasjonuje mnie naJ1>ardzieJ". 
Aut<>rski komentarz zamiesiczony w Informacja bardzo istotna. A więc 
programie teatralnym jak i komentaTZ sztuka o naszym d n i u dz is i e j
Witolda Fillera („Strzeicie •ię Malec. s z y m. W nowo wybudowanej will! 
kich") niewiele pomar;a w „rozgryzie- Działacza (Stanisław Winczewski) spo
niu" tej wielomaeznej ntuld, której tykają się - nie tylko w celu „obla
wymowa ideowo-polityczna i moralna nia" jej1 je1t to bow_iem pretekst -
zależy w duźej mierze od realizacji jego polityczni przyjaciele: Prezes (Jan 
scenicznej, od widzenia zawartej ,., żardecki), Dyrektor (Zbigniew Sawan), 
aztuce problematyki przez retysera, Od Ewa - tona Dyrektora i dawna ko· 
J&Jo llojrzałości nie tylko waraz.tatow,j chanka Prezesa (Jrena Laskowska), Li
i artystycznej . ale i politycanej. oz terat (Jerzy Kozakiewicz), oraz córka 
ret.yser tei nie ułatwi widowni · ie- Działacza, Wika (Agnieszka Fitkau-Pe-
goś polltycznie 1 moralnie jedn repeczko) i jej chłopak, student Poli-
neco aensu utuki. techniki, Janek (Mart'k Perepeczko). 

Ach, prawda: jes.t jeszcze Małec~i (J'.l
r<>11ław Kuszewski) - ale .,ten s1ę nie 
liczy". Nie liczy1 U Fillera znalazł się 
przecież w proponowanym przez niego 
tytule ntuki. J>isze o nim Filler w za
kończeniu awej noty: „Strzeżcie się m~
łych ugrzecznionych drani. Ci są naJ
szkodllwsi". Malecki, to mały c'łowi~
czek, nportuni„ta z duszv.cz~ą lOk~J
ską, kt6rego dewizą w rob1enm karie
ry jest „nie podskakiwat" lecz powo. 
lutku „w•pinat się". ~n jeden ':" ~ym 
towarzystwie nie ma nic na sum1en1u ... 
Bo wszyscy wymienieni są obciążeni 
gTzechami przeszłości. ujawnienie któ· 
rych mote strącić ich z zajmowanych 
wysokich pozycji. I oto zjawia się w 
willi ktoś , kto wie o każdym z. zebra
nego tu towarzystwa bardzo du!-o · Wy
starczająco dużo, by byt dla nich nie. 
be~p.ieczny. Jakiś były goniec. który 
katdemu 1 zebranych ~świa~czrł jakieś 
drobne usługi. Tu wy ępuJe Jako Zł?· 
dziej (Stefan Szmidt). o wkradł s1 
do willi pnez okna. recy~ow e 
charakteru tej postaci nie · dna k 

ani dla autora, ani dla widza -
istotne. Jest tu potrzebny je4ynie p o 
to, by stworzyt dla zebranych stan za
grożenia, w kt6rym powróci przeu
lość a z ni11 strach przed„. Włun1~. 
Nie wiemy, jakie dra~stwa, zbrodnie 
czy nadużycia popelmh. Dochodzą do 
nas tylko szczątkowe informacje i alu
zje. Ktoś tam wprawdzie mówi, ie tyl
ko ci co nic nie robjli mają dzii czy
ste ręce ale ani autqr, ani reżyser tego 
nie e1<.sponuj". Chod~i zresztą nie tylko 
o przeszłość ludzi w niej b~rdzo aktyw. 
nych, którzy byt może ~aJ~ nawet Ja
kieś tam zasługi (reżyseria 1 aktoratw'? 
ten problem zaruazuJe). C~odzi ~ dz1en 
dzisiejszy i tego pokoi~D!a. woiennego 
i pokolenia młodego: Wllli i Janka. C1 
dwoje też obawiają aię niedyskrecji 
Złodzieja. 

Tr:<eci akt sztuki ma klasyczn11 bu
dowę sztuki kryminalnej, dlateco trze
ba w tym miei1cu urwać wątek tabu
larny. Akt tt'n a włałciwle jego po
czątek mógłby stanowit. eksp'?zycję dla 
nowej, sensacyjno-krymina.lneJ sztuki z 
jej wyjściowym „kto zabił?". l\.logłaby 
to być bardzo interesująco sztuka pod 
piórem współautora przyg6d P!'rucznika 
Klossa. Być może lepsza od wieloznacz
nej a niekiedy dwuznacznej eztuki 
,,Strzeżcie się Złodziei". Trudno doko· 
nać pełnej jej analizy , autor zamknął 
do niej drogę właśnie przez łe elemen
ty sensacyjno-kryminalne, a nie wolno 
przecież przy„łer;o widza sztuki J>O'&ba
wiać tych emocJi i · przyjemnQłc1 snu
cia własnych domysłów. Więc domy
słów nie będzie. Domysłów dotyczących 
osoby zabójcy i p0.11Laci Maleckiego 
(wiele w końcowej scenie m6głby tu 
sugerować reżyser, Jed.nak nie c~ciał 
czy nie umiał). Jest .więc ta rela_cJ~ z 
przedstaw!enia taka Jak sz.tuka t .Ja_k 
pn.edstaw1enie: pełna ntedom6w1en, 
aluzji, wieloznaczna, Myślę, te . zacie~ 
kawi jednak naszych Czytelruków 1 
sztuką, i przedstawieniem, Niech sam! 
spr6hują ją rozszyfrować 

Safian - ,1Strz cie . s i ę 
Prapremie r.a a rszaw. 

sk im Tea trze Roz:maitośc i. R eżyse ria 
Irma Czaykowska, sceno rafia Jerzy 
Ławacz. 


