
rz-t;;tr"ll_~ Stanisław Średnicki 

5 Nie ma tematów ogranych 
Otto Zelenka. TWO.J NA WIEKI. - Komedia o małżeństwie w dwóch 

aktach. - P!zekład a czeskiego: Maria Erhardt-GroJtowska. Reżyseria - Prze· 
mysław Zieliński. Scenografia - Wojciech Zieleziński. Teatr KOMEDIA -
w warszawie, 

N 
lE ma temat.ów ogranych I Trze- bawna, wesoła i całkiem nowoczesna I 
ba tylko zabrać się ostro do Przyznać należy, Iż współczesny autor 
1'7.eCZY: z podlotka, skl.adającego czeski Otto Zelenka - znany ze swej 
niewinne „śluby panieńskie" chlubnej działalności w zakresie filmu 
uczyl!lić świadomą swego kobie- I telewizji - zręcznie przemieszał te 

wszystkie Ingrediencje, a zwłastcza 
uroku 30-letnią, ,,samotną", po- wykorzystał na potrzeby teatru swą 
wiać akcję sceniczną w czasie, wypróbowaną technikę filmową. W 

biegając w przyszłość, skarnpono- analogiczny sposób zużytkował umie· 
ać kilka zgrabnych skeczy z dowcip- Jętności scenarzysty nasz Scibor-Rylskl 
ynli puentami, osadzić akcję w rea- w swojej sztuce „Rodeo", zmuszając 
·ach jak najbaroziej współczesnych, widza do ukierunkowania wyobraźni 
dać jej wartkie tempo _ i z tygLa w stronę filmu, poprzez pogwałcenie 

wymaganych kl•sycznych prawideł 
eh przemian wychodzi sztuczka za- jedności czasu. Bohater „Rodeo" uza· 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••• sadniał ciągłość psychologiczną postaci • przez odwoływanie się do przeszlośrl, 
bohaterka sztuki Zelenki antycypuje 
swoją małżPńską przyszłość w kształcie 

wyimaginowanego •nacierzyństwa l to w 
kilku możliwych do urzeczywistnienia 
wariantach. Druga para małżeństwa, 
już istniejącego - której krótki tywut 
oglądamy w autentycznym, różowo-cu· 
kierkowym łóżku - stanowi pendant 
realiJ1tyczne do fantazji panieńskich na 
ten sam temat. 

Tyle dałoby się powiedzieć o same' 
sztuce, które poszczególne epizody 
nanizane są lekko, wprawnie - i be:z,
pretensjonalnie. Największą jej zaletą 
jest stworzenie roli, która daje pole 
do popi.su aktorskiego. Oczywiście, z 
tego zadania wywiązała się Alina Ja
nowska. znakomicie: stworzyła posta~ 
tętniącą życiem, była prawdziwa w 
każdej sytuacji teatralnej - tej rze
czywistej i tej wyimaginowanej -
elegancka do.słownie i niemniej ele
gancka przy podawaniu każde-::o 
dowcipu; jest to rasowa aktorka ko
mediowa, bardzo finezyjna w cieruo
waniu kreowanych postaci, ustrzega.
jąca się przed grzechem p~rysowa
nia. Nieco blado przy tej artystce 
wypadli jej obaj partnerzy - Piotr 
(Józef Lotysz) i Janek (Janusz Ga
Jos), Po prostu byli za mało zróżnico
wani i wybór przestającej z obydwcr 
ma :na stopie koleżeńskiej Heleny 
(Ja.nowskil'J) jednego z nich właści
wie me tlumaezyl się dość jasno. 
W epmxl.ycznych rolach Nysnęli -
choć .k.aidy :tnacr.ej potraktował swe
go bohatera - Szulc (Bogusla.w Ko-o 
prowsld) i Nowak (Sa.turnln Zóra.w
skl), Parę malżeńską, której wzloty 
i upadki widzieliśmy poprzez mu
ślinową zasłonę, ale zaw&.e w tym 
samym, ró7.owym gni.a7Jdku - grają 
Tere.u Mikola.-Jozuk i Zdzisław Le
gnla.k (m<YLe zanadto tarsowo). Bar
dzo stylowo zaprez.entowali 6!ę starsi 
państwo, rodzice Janka, idealni, wy
marzeni teściowie - Heltl11A Borto 
nowska i Tadeusz Cygler. W roli 
wści~ej sąsi.adki ukazała drobno
mi~ńską zjadliwość Da.nuta Gel
Ierl, a panią od jamników w calej 
krasie jej przedsiębiorczośd przeds>ta
wita Jadwiga. Ladoslówna.. W charak 
terystycznej roll Naczelnika wystąpil 
Jerzy Tkaczyk, 

Jak już była mowa o tym powyfej, 
sztuki tego typu - wzorowane na 
lekkich komediach francuskich - wy
magają wartkiego tempa. o. i~e pierw
szy akt przebiegał potoczy~cie, o t)'.le 
w drugim akcja zaczęła się rozlaz_Jć. 
gubiła zasadniczy wątek, traC1~a 
o.•trość dowcipu na rzecz znaczme 
płytszej karykatury; szkoda, że reży
ser - ktÓry poprowadził całość 
przedstawienia na ogół sprawnie -
nie skorzystał :z prawa do skreśleń. 

Trudno, noblesse oblige: sz;tuka 
filmowca wymaga filmowego tempa! 
Nie nale:Ły powstawiać widzowi luk 
na zastanawianie się: mógłby jeszcze 
dopatrzeć się niekonsekwencji w tym 
zainicjowanym przez autora sztuki u
kładzie figur, w którego centrum po· 
wstaje niezawodna Alina Janowska. 
żywy, trafny w doborze współcze
snego stylu językowego przekład . Ma,. 
rii Erhardt-Gronowsklej harmoruzuje 
z koncepcią sztuki. 

Scenografia Wojciecha Ziel~zińsl.de
go wraz z pomysłowym rozwiązamem 
ak~ji drugoplanowej, dzięki spraw· 
nemu działaniu świateł uwypukla 
walory sceniczne „akademii m!ałżeń
skiej w dwóch aktach". Kostium 

•damskie (podziw wzbudza bohater· 
• S2tuki błyskawiczną zmianą sza „) 
: wytworne, w dobrym smaku . 
• . ---------------········ .... 


