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ma1ą się pobrać 
Otto Zelenko. „ Twó) na wieki". 

Komedio o malłeństwie w 2 aktach. 
Przęk lad , czeskiego , Maria Erha1dl· 
Gronow1ko. Rełyserio : Pnemr1ła• 
Z ieliński Scenografia : Wojciech Zie· 
lezlński Prapremiera polska w Teo
tne Komedia. 

Komedia o małżeństwie za
gra na obecnie w Komedii będzie 
m i ała powodzenie. JeJ życiowym 
sytuacjom i dobroduszny m wy 
padom przeciw Instytucji mal· 
i.eństwa towarzyszą życzliwe, 
czasem nawet gorące oklaski 
w idowni. Czech Zelenka, współ
pracu jący z telewizją zna 
swoich odbiorców i wie jak ich 
zabaw i ć W telewizj i są jego 
żarty I skecze oczy wiście bar
dziej na mie jscu. ale i w teat
rze 1 akoś „chwytają" . 

Komedy jka „Twój na wieki" 
jest niefrasobliwym przykładem 
ma łego. malutk iego realizmu, 
który w li teraturze czeskiej od 
dawna znajdu je sobie dogodne 
p rzystanie. Aforyzmy przeciw
małżeńskie pani Heleny I pana 
P iotra są równie gładkie ! nie
obowiązujące jak pewność w i
dzów iż jednak przy końcu 
„Numa wyjdzie za Pompiliu
sza "' Moty lk owa filozofia ży
ciowa komedyjk i Zelenki po
wiewa jak panieński wel .~n. 
który włoży . I dąc do ślubu . oby
ta j uż z męsk i mi sprawami I 
męża nawet przez ogłoszen ie 
poszukująca pani Helena. A le 
pośm i ać się można l ukrzepić w 
mn iemaniu. że najlepsza jest 
jednak miłość pobłogosławiona 
przez urząd. Zgryźliwie pogodne 
i złośliwie życzliwe nauki prak
tyczne Zelenki trafiają wiek~zo
ści w idzów do przekonania wraz 
z całym inwentarzem. Nie ma 
powodu z racji Matysiaków wa
lić z wielkich armat. 

Zgrabni• (mlelsce>ml) uzyta t 
krótkich. skeczowo-zobawnych (Jak 
któ re) scenek - komedy)ka Zelenkl 
pozwolo reżyserowi zręcznie montował 
IYine monologi, skrótowe dialog! I 

skeczowe lluslracf• rótr1ych pospoll· 
tych scenek małżeńskich. Przemysław 
Zielti11ki * zbyt wqskim z.okresie sko· 
rzystoł ze 1wo1ch praw : owuem, tq I 
owq sytuacjQ pokierował sprawnie, ale 
olówkiem poslużyl s i ę skqpo, dopust· 
cza1qc1 by „ Twói na wieki" zaczql 
1ie w końcu dluiyć„. no, nie jak 
wieczność. ale jak ceremonłalno INI· 
zyta. Oka1al tet Zieliński trochę przy· 
ciężkq rękę w punktowaniu nie 1aw· 
ue lekkich I lotnych dowcipów Ze
lenkl: to, co Zdtislaw Leśniak wyrabio 
(oko wrzqcv młody małżonek, I to 
pointo , którą nas czestuje Heleno -
kochanek wychodzący z stafy - naletq 
do „ogi półciężkiej I przydałaby Im 
•ie kuracja odchudzaiqca. 

Aktorzy poczuli ale wHoło I 
swojsko w klimaciku małych trosk, 
średnich kłopotów I dużych kłótni 
malżeńsklch. Sowia •le, bawlq wi
dzów przykladoml z małych niedoli 
pożycia malżeńsklego I starają tie 
pr1estrzegać granic między komedy)
kq o burleskq. Ton nadała Alina Ja
nowska, pełno werwy, a trochę tef 
sceptycznego · dystansu: z wdziękiem 
dojrzalej kobiety, mqdrzejuej od zie
lonych partnerów, wiedzie swojq grę 
ku Intercyzie ślubne! . Józef lotrn I 
Janun Gajos grajq dwu jej adorola
rów 1 Piotra-lekkoducha ł Janka-sen
sata. 

Opr6c1 te) trójki wprowadził Zelen
ka na scent1 różne postacie eplzodycz:· 
ne, słutqce do podparcia troch• wąt
łej fabuly I wzmocnienia trochę wiot
kiego humorku. Pare dobrotliwych. 
wierni• kochoJqcych 1iłt rodziców za
grali cleplo Helena lartnow1ko I 
Tadeuu Crgler, a mamę . drugiego 

odorotoro Irena ladosi6wna. Smlesz· 
"• figury zalotników i ogłoszenia io· 
prezentowali Saturnin Zórawskl I lo
gusław Koprowski, zwłoucia zabaw· 
ny był Koprowski . farsowym dy1ek
torem chce nos zabawić Jerzr fkaczrll. 
a wśclbskq sqsladkq Danuta Gallert. 
Dekoracje funkcjonalne I zwinnie w 
detalach podmienione zaprojektował 
Wojciech ZielHlńakl. 

Byłoby okrutnym dowcipem 
przypisywać żartom Zelenki 
głębszą treść. Ale, powiadam, 
widownia bawi się raczej dobrze 
niż tylko nieźle, a nie jest to 
sprawa błaha, gdy śmiech nie 
zawstydza. 
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