
Konsekwencja 
Teatr Rozmaitości: 
Eugene Labiche - ZA WSZE 
WE ltROJE. Przełożył i adapto
wał: Józef Kelera. Teksty pio
senek: Irma Czaykowska. Mu
zyka: EdJNard Pałłasz. Reżyse
ria: Irma Czaykowska. Sceno
grafia: Jerzy Ławacz. Opraco
wanie muzycznf Eugeniusz 
Majchrzak. 

Pewien niemiecki publicysta z okre
su Republiki Weimarskiej zwykł ma
wiać: „Sukces jest zawsze 11ieporozu
mie11iem.„" Siła tego aforyzmu · po
lega na tym, iż odwrócony zachowuje 
również sens: nieporozumienie nie 
zawsze bywa sukcesem. Od pewnego 
czasu drukowane w teatrach programy 
są lepsze od przedstawień. Zjawisko 
to z racji swej powszedniości zasługuje 
na uwagę. W programach - błyskotli
we -rozważania, precyzyjne analizy, 
erudycyjne wprawki, efektowne prze
rywniki ... Pozostanie na widowni psuje 
efekt. Następuje tzw. rozziew - mię
dzy marzeniem a rzeczywistością. 

W programie do „Zawsze we troje" 
- czytamy o nowoczesnym wysta
wieniu scenicznych grotesek Labiche'a. 
O ich prekursorstwie. O bezlitosnej 
drwinie z modelu mieszczańskiego 
życia, sprowadzo go do ceremonii 

powszednich i odświętnych gestów, 
gry w słowa bez pokrycia. Padają przy 
okazji nazwiska autorytetów: od Witka
cego do Wolickiego 

Podnosi się kurtyna - i oto, zamiast 
przyrzeczonej intelektualnej zabawy, 
obcujemy z tradycyjnym farsidłem. 
Starszą panią bez godności, mizdrzącą 
się do widzów zabiegającą o brawko 
i rechot. 
Współczesne inscenizacje Labiche'a 

wydobywają okrucieństwo i czarny 
humor ogranych sytuacji i rekwizytów. 
Nawet tyle razy wyśmiewane rogi 
stają się koroną cierniową mieszczucha. 
W '-'eatrze Rozmaitości stareńki auto
mat do zrywania boków działa równie 
sprawnie co uliczne automaty z wodą 
sodową. Kopniaki, zmiany garderoby, 
degustacje biustu, szampańs · anka-

. nik, pioseneczki, domowym 
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sposobem przez panią reżyser„. Pewne 
pojęcie o tych protest-songach dać 
może tekst o grzechach, przypomina
jący bogactwem metafor salon „Jubi-
lera" w czasie kontrolnego spisu 
towarów: 

Niech sie wdzieczq, niech mnie 
dreczq 

Grzesznq teczq.„ 
Niech sie mieniq jak opale, jak 

korqle ... 
Zespół aktorski stanął na wyso

kości zadania. Szczególnie w tych 
momentach, gdy akcja przenosi się 
do piwnicy. Scenograf nie pożałował 
buraczkowej farby. Gdyby jeszcze 
w programie znalazł się esej .9' humo
rze p. Klell).ensa ze święt ? rodziny 
Matysiaków - konsekw ja twórców 
widowiska budziłaby acunek. 
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