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Dzień, ja~ co dnia ... 
N tedawno w szczecińskim 

Teatrze Po!Skim zamlast 
premiery dano o;-zech 
do zgryzlenla. Sztuka 

Wspólc~esnej pl<ark! węgier
skiej Klary Feher, nie będąc 

• arcydziełem publicystyk! spo
łecznej, a tym mniej Jes:cze 
arcydziełem literatury, ści11ga 
przecież do te~tru na·.vet zago 
rzałych jego przeciwników, 
zmusza Ich do myślenia i an
gażowania się. Są nad.komple
ty na widowni, przybyło nowe 
potwierdzenie naszych przy
pus,czeń co do kształtu teatru 
masowego, 

;,Nie jesteśmy aniołami" Kia 
ry Feher j~t acenic:r;nym re
portażem z' ć o d i I e n n o
ś c !. Sprawa pomlc:dzy ·matk11 
a dziećmi po7.ornie tyJ;co toczy 
się w Budapes7cle; Jak słus'z
nle zauważa tlumaczk& utukl, 
E. M. Sperllni:OWa, Syliowa :r; 
powodzeniem mogłaby się na
zywać Kowalska czy... Maty
slakowa, mogłaby mieszkać w 
Szczecinie i tu zdobywać się 
na ofiarę z własnej „wolności" 
I ntezależnośc-1 na rzecz· w1p6ł· 
czesnego, lecz Jakże przy tJ:'m 
powszechnego dziś malteństwa 
dwojga młodych, pracujących, 
mających dzieci i ambicje nie 
dorajdów. - Alę Syliowa nie 
tylko pośwtęca sit; (na scenie!); 
obok tego konkretnego' rozwlą 
zanla Jest bowiem I drugie, 
podane dyskretnie. bez mdlej 
dydaktyki i nanucimta się. Od 
Clułem je jakn propozycję roz 
ważenia szansy racjonalizmu 
w organlzacH życia rodzinne
go, jako pr.~b~ wprowad'Zenia 
rozumu na miejsce tradycji, w 
myśl której prawo do amblcJi 
I spolec7.nej aktyvm~ci maJą 
tylko mąt I emerytki, podczas 
gdy kobiety młode z reguły 
skazane "' na kolejki przed 
sklepami, !Ul garnki, na niań• 
czenie ... - Konkretnie, na 11Ce 
nie, n1e ma, oczywt~ele, re• 
Cf'pty i zyakujr n& tym tylko 
sztuka Klary Feher. Autorkai 
proponując nową zasadę orga 
nlzacji życia, sama zadowala 
się Jakimś kompromisem po· 
ml~clzy swob'->dą a skrepowa• 
niem. bowiem - jak powiedzia 
łem - nle Je~t w sztuce naj· 
ważnlejsz•>, co zrobi mlęk'lp, I 
uległa babcia &yliowa, - w&t
niejsza jest now11; oby po.putar 
na I płodna mydl.;, 

Szczecińską premierę ;,Nie 
jesteśmy anlolami" x) przygo
tował reżysersko Henryk LO
TAR, stawiając na ostre, wyra 
zlste wygranie konfliktów, 
przy dość jednostronnym I ba 
nalnym, je~ll ld2.le o stosowa
ne środki, rysunku pC>stacl I sy 
tuacjl, Dyskusyjne jest także 

1ilnlcjsze akcentowanie kome
diowości dialogu, co w kon
sekwenc]I osłahilo po trosze 
jego walory publicystyczni". Re 
żyser nie zadba! równlet o 
wypelnlenie paru niezręczności 
1cenopisu, clzh:kl czemu w II 
akcie (a także miejscami w 
trzecim) zdarzały się selrnndy 
zabójczego, „pustego" milcze
nia 1 bezruchu. 
Spośród wykonawców wyso

ko oceniam Marlę NOCHO
WICZ za dy~l<retnle i kultu
ralnie przygotowaną rolę Syllo 
Wt!j, a JerzeJ:<'l SOBIERAJA za 
sylwetkę adwokata An<irasza. 
Sobieraj dal portret dość je
dnob·arwny 1 zcte· ,·mowany w 
kierunku demonicznej karyka
tucy. ale jednocześnie, choć 
może :o:abrzml to pRradoksal
nie, pełny I wyrazisty. 

Wanda CHLOUPEK ntestetv 
przekreśllla szanse Ewy 1 na
wet stosunkowo udany III akt 
nie jest w stanie stonować tej 
O!!ólnte ostrej oceny. Jej mo
tywy 111 na9tępujace: odcięcie 
się od zespol<1 gra zbyt ootra, 
niedobra gospodarka głosem. 
wre~zcle szerPI( pomyłek przed 
lustrem w garderobie. 

Nina BURSKA (W roli Pete
n!owej) I Kl~mens MYCZKO\V 
SKI (dr Joo) stworzyli sympa
t1•czne postacie z tla zasadnicze 
go konfliktu. Uznanie wtdow 
ni zdobyła równlet anonimo
wa wykonawczyni roll J'Urecz 
ka. - Scenol(rafla Jrimy SKO
CZl!:N nie zaskoczyla niczym 
ci<'kawym I oryginalnym. 

W calości sp.-ktakl, poza 
v.·ytkni~tyml b!ędaml. tywy I 
interesujący, choć jednocześni~ 
nie wnoszący, w SPnsle formy 
inscenizacji, niczego noweg<'l 
do przygód scenicznych ostat 
nJego CZ&SU; 

MICRA!. MISIORNY 
... · =r 

x) Pańlltwowy Tea Polski 
w szczecinie. Klara Feher -
;. ie jesteśmy aniołami". Prze 
kład - Ella Mada Sperl!ngo
wa, Premiera 30 stycznia br, 


