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Odwlecmy temat.- w każdej dy•
sc;vplinie sztul<l: filmie TV, teatrze, zwłaszcza w teatrze, gdzie
ws•ystkie formy sztuki scenlc•nej
- komedia C7.Y dramat przescil(ają
się w przedstawieniu na swój sposób związku pomiędzy
kob1etą I
mqżczyzną Rzecz chąr:ikterystycz
na: każda sztuka o
malże1\stwie
cieszy się powodzeniem. a rekordy
frekwencJi biJą komedie, które potrafią przedstawić
probitm
od
strony krytycznej I satyrycznej.
Mo:ma z gó1y
przewidzil!ć,
•e
aktualnie grana w Teatrze , Kome·
dla" w Warszawie sztuka Otto Zelenl<:i „Twój na wieki" w przekładzie Marii Erhard-Cronowsklej,
w reżyseril
Przemysława Zielinskiego, ze scenogratią Wojciecha
Ziehnskiego bqdzie długo cieszyla
się powodzeniem bywalców
żoli
borskiego teatru. Otto Zelenka od
lat pisze
cila czechoslowackie;:o
filmu i telewizji i z powodzenlem
stosuje w swo!cłl utworach sc.:entcz11ych triki f!l.nowe.
Przykładem
tego są
drugoplanowe
scenki,
wplecione w akc1ę komedll, sce.1kl
11L·strujące
małżeństwo
„na co
dlień", w którym „problemy" lńl
kowie wybijają się na.„ pierwszy
plan.
Do interesujących pomyslów należy niewątpliwie
um1e3scowienle
tych „fllmowyca" wstawek w różo
wym, przytulnym buduarku z je·
dynym, glównym meblem,
jakim
jest łożko r>JgrodzenJP. akcji drugoplanowej od akcji l!łównej muślinową 1.asłoną spotę111Jwało wrażenie: to, co Jzieje si<: za ttulnn
jest realistyczną Ilustracją mar1eń
głównych bohaterów komeclli. Uobry pomyRł. nvłaszcza, ze para aktorów - TerE:sa
MlkołaJczuk
I
Zdzisław Leśniak aż nadto su12es•
tywnie I z temperamentem odgrywali swe kłopoty I rad„scl malże•1skie.
sama tr~~c! komedii nie jest nnl
:.:byt „głęboka", ani pourzająca,
trochę żabawny<"h afory,.mow, kil·
ka realistyernych, ale I satyrycznych s~tuacjl. sporo złośli\\yCh
aluzji pod adresem same] InstytucJi małżeń$kieJ. I to wła~nie podoba się
put>\icznoścl. bo
jak
świat światem
każdy „atak" na
małżeństwo przeprowad70ny dcwclpnie zyska aplauz publiczności.
Komedia 7,elcnkl zawiera duti1
dozę dowcipnych sformułowań antymałiensk1ch. wło7onych w \lSta
dziewczyny, która nie chce wyjść
za mąż. przysięgając „wszem wobec I każdemu z osobna '. te nie
uznaje małzenstwa. nie wyjdzie za
mąż, pozostani~ wolna i. niezależ
na do końc:t,
OczywISc1e s~
to
dziewczęce marzenia, r1cc motna
fantazje, które koru:zą
s1-:„.
małżeństwem. Następujące
jedna
za drugą, błyskotliwe. pełne tycia
1 humotu scenki na pierwszym
planie, realizm małżeńshva.
łlu
strujący prawdę o nim, pokazywany za mu•linową zasłon~. debrze
napisane diaioi'l scenlcznyc:h „si:eczów", a pr1er:ie wszyc;tkini 1rózr t-

cowanle postaci stwor~yły dla aktorów. występujących w
komPd1!
sze1 eg art~1<::tycznych mothwo;ci.
TP mozi\wosct zostały w
oełnl

wvkorzvstane przez 7.:fu;pół w.vstę·

pu.1<1cy ·w s1tuce. pr?ede W'7V'tkirP
przez Allne Janowska. odtworc7.V·
głównej roli, która z ogromnym wyczuciem. wprost z finezją
potrafiła stwonyć au•C'ntvczn<1 postać już nie sceniczną. ale tydo' ·ą, w miarę stonowan;i. przy t~·m
w kaidvm ruchu. geście I sto•.•Jle
kuit·1r1e
sw1adczacf1 o wysokie!
scenlczn„j. Już sam sposób oodawania dcwclpów prze1 Alinę Janowsl<ą. nierzadko banalnych, stan„wił prawclziwą ucztę dla koneserów teatralnych, tyle bowiem było w tym kultury. pr<.htoty. um!aru, że ndwet najmniej dowcipny
dowcip srnwal się ~wletnym. błys
kotllwym kaia:nburem
przy1mowanym prze1 publicznoM oklaskani ę

mi.

Obal partnerzy Janowskiej - Jn•
nu<oz Gaio• I Józef Lotysz ograniczyli się (szkoda l) do roi! satełltów
znakomitej
aktorki. A przecież
zróżnicowanie obu zalotnlkow, 1ers1.e
zindywl~.ua\lzowanle postaci
przynlosłobv świetne rezultaty
w
całej grze interesując
rzecleż ohsadzonej glownej trój
b atefów,

I

'
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W epizodycznych rolach wystąpiło
wielu aktoró\\' i należy od razu zaznaczyć, że si:elnlli oni pokla :Jane
nadtleje, tworząc szere~ luteresujących kreacji, m. In.
Saturnin
Żurawski w rolJ Nowaka i Bogu.
sław Koprowski jako Szulc. Jer7.y
Tkaczyk w roll Naczelnika.
c1y
Danuta Gellert (typowi. sąsiadka,
której talnteresowanle wyplywa 2
chęci
plotkowania I
wywołania
sensacJi) lub Jadwiga Ladosló,\na.
Ciekawa scenografia
\V<.jclecha
Zielińsk110'~o, zwłaszcza
umlejetne
zastosow1rnie gry świateł przy scenach drugoplanowych. A w ogóle pr1yjemna komedyjka,
zabawne
sytuacj~. dobra obsada
aktorska
prawdziwy recital scenic1ny Aliny
Janowskiej pozwalają na przyj!'mne spędzenie aż dwóch i pól godziny w Teatrze „Komedia''.
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