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Edukacja kokoty

YSTAWIAC Z&polsk11, czy Perz y ńskie-i
·
.io - na to trzeba dziś j ui pewueJ odwag1. Naprzód zdołano teatr oweJ. epoki
Obrzy dzić pri ez nadmierne karmleme nim
widzów I doszukiwanie s ię w nhtt naJlep&zych naszych tradyCJI dtam11tycznycll.
Potem wy brzydzanb się bn końca nad Jego ciasnot.\, ograniczonością , pudełkowatoścl.ą sceniczną, naturalizmem, nlea.ktualnołc1ą. I kto by pomyślał, te tak prędkb
po okresie wOlt.nla o nowatorstwo za
wnelkll cenę , w ystawienie te.I •• stll·• •·,ny"
mote wydać się niemal ••• nowatorstwem.
Okazuje ~lę Jennai<, te war'° te ,,.,.. ukt
li'l.ć , bo są to po prostu dobre sr.tukl. Dobre - to zn&czy n&pl!Jane 1 do konałą naJomośclą praw, potrzeb I efektów teatra!·
n ych. Dobre - to znaczy C:aJj\ce Jakąś choćb y tytko ulllmkową prawdę o ludzl1.ch, o świecie.
..u4!!!.!!.!~ !

Włodzimierza

Perzyńskle-

10 •), morna b y nazwać edukacią kokoty
- Jak to s ię pięćdziesiąt lat temu tzn. w
cz~.Ach powstania teJ sztuki mówlło.
Od pierwszej nocy ~pęd2onej w k*.walerskim mieszkaniu do solldme prosperuJące10 „po.koJu do prif'JęC".
Jest to także
„edukacja" birbantów I 11trl.cJuszy. od co
nocnych hulanek I puszczania pieniędzy
do rajfurstwa I alfonsostwa.
Zwolennicy szukania tewn trznych aktualności moglib y powledzleC, że w tej dziedzinie niewiele wlaścłwle - poza fbrmań\I
- dziś si~ zmieniło. „Kokoty" nie Jeżdżą
wprawdzie dorożkami w Alejach ale wyaladuJą w „Polon.il". Ze względu na trudnOścl mles1'kanlowe nie maJą teł tak wygodnych zaci.szy domowych.
Poza ty1h
młodzi (I sb rz:v) ludzi e nie tracą maJ ą t 
k6w itemsktch bo Ich nie posiadają (tracą
nl.JwyteJ pieniądze pańatwowe). Nie wywotą ttt sw ych kochanek db FlorencJt,
ale ni>. do Sopotu. Ud.
Jednakże nic przez te „aktualności" Interesuje „Anantka''. Perzyński nie łl~la
tbyt głęboko przM1t1.wlaJąc problemy esy
Chj!.rak tery postaci. Nie •tara il• wnlknĄC
:w ,pnyc&)'Jl)' ta.IUch czy Innych postępk6w
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czy procesów. Po proatu notuje sJawlłka.
Notuje z świetnym zmyslem obserwacyJn ym podchwytuJl\cym cllarakterynyczne
cechy. Czyni to z chłodnym Ironicznym
u śmlecllem , który a ttallka pnechOdlł w
szydnnle a marhośCI wewnętrzneJ ludli I
marności &wiata. Swla.ta opę\aneao ptsez
erotyzm i prze1 pieniądze. Uimlecll Perzyńsklegó czasem mote wydać tlę cynlczny, w liltocle JeH emutny Ja.k amutna Jest
ta obfitująca w wiele wesołych momentów
komedia"
zakończona
samobójczym
'itrzałem. '
YM RAZEM Teatr Narodowy, kt6ry w
tym sezonie blądzll po n1epewn'1ch drogach, da.I przedata-wlenle u naJtep~zym
po1iomie, poprowaozone pewną r~1<ą rezyserską
S'l'ANlSLAW\' PFR:f. 'VO\\'RJ{tfl' .t .
wykończone w k&tdym szC1!egó1e I w katdeJ roll. Nleat.ety awykte zu..rzaią 11ę
prr.ed.siawlenla, którym czegoś mniej tub
więcej l'lrakuJe. Dlatego 1 taką radością
ogtĄdamy rzet elni\ sztukę aktorski\, właś
nie sztukę wywodzĄCI\ Się z dobte10 op11nowania rzemiosła a nie tylko opartą na
tywlote I przypadku.
Dwie SI\ w tej knmędll role prow&dzĄct:
Aszl\htkl I LOńsklego. DANUTA l§ZĄf'·
LARSKA była A•z,ntl<I\ trT<lC"'I ł t•vw;p1.
ną,
zwlerzęco
prymitywni\ I a.moraln".
ANDRZEJ LAPłu(l ll'aru>.o st ylOWO J z
wldclwym te j sztuce pr.yctszonym umiarem t&grat Lońs.kle110, znudzon~go I z,.
psutego, słabego I nl~szczęśllwego. J:rszta
ról to właściwie epizody ale Jak świetnie
Ml?rane I przez Jakich aktorów! STANI·
SLAWA PERZANOWSKA - małe arcy!ltlelo w roll gosposi. JAN KiURNAKOWJCZ zbiera.I nieus tanne brawa .lako s zl~
gon-ziemla.nln. WLADYiSLAW ORAROWKł Jako sta.ry lowelas przypomniał Jak
tUL!ei y gr-ać komediowe rolt .N• tych UoJ ·
ga nie moina było Się dóść l)apatrzet..
A I tńnl d4$konall. BAR!IAltA ~RAPIN
l!IKA - JA.Ir naJpr1.wdzhvllza kokota; !j'l'A·
Nll!Jt..Aw DAC~YRSKJ - 8tary llulak~ I
1'a.Jt1U baron Kr~Ckl; MIECZYSLAW C~t-
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CHOWlf'jl; - UWOdZICll!lskl alfons; JOZEF jednolłte ramy dla wszystkich trzech
KONDRaT - malarz z „moderny"; IGOR aktów, Kostiumy IRENY NOWICKIEJ guSMIALOW8KI - obywatel ziemski; ZDZl- stowne I ładnie nawiązujące do mody
SLAWA ZYCZKOWSKA - rajfurząca ma- współcze speJ.
ma.
Dekor&cJe ROMUALDA NOWICKIEGO
robione „pod Dasz ewskiego" utrzymane w
•) Włotl zl m lerz Perzyński - Aszantka
różnych tonach Jedne10 koloru stanowiły Komedl a w 3 aktach (Teatr Narcxlowy).
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Boy na scenie
Bardzo miły wieczór. E strad a Poetycka
przy Teatrze .Młodej Warszawy przygoto·
wata montat utworów Boya. Wy boru I
układu tekstów Gokonala
LUCir: .• a .l'Y·
CHOWA, rełyserowała OLGA KOSZUT·
SKA. Silą rzeczy w montatu takim motha
było ukazać przede wszystkim Boya-satyryka I Boya-poetę. lnne strony twórczo~·
cl znakomitego pisarza zostały tu zaledwie
muśnięte, nie nadawały się bowiem do
estradowego przedstawienia.
Ze „Słówek" I Innych wierszy satyrycznych Boya starano się wybrać l!o co w
nich dziś Jesacze Jest żywe (bynajmniej
zaś nie wszystko Jeu tam takie), a nawet
co dtwlęczy pewną aklualno.śclą . Są tam
neczy clj\gle bardzo śmieszne i zabawne, jak n.p. „Proroctwo kr6toweJ Jadwigi"
czy „O Mickiewiczu" czy tak dobrze znan y wlern „O tern co w Polszcze dzlejopl5
mleć winien". Zresztą dobrze znane są tu

Młodzi
Wydzlał

w~aystkle

utwory. Co drug ie zdanie

~

nich

przeszło Jui do mowy po t~znrJ . Ale >I U·
cha się tego z prz yje mno ścią I wldzl wyraźnie Ja k wiele el ementów z Boy a. rozwinęła p6Mi eJsza satyra polska nawet aż
do Gałcz y ńskiego wlącznle.
.Montaż ułożon y
Jest według pewnych
grup tematów. D z ięki temu pow s t a ła pewna kompozycj a, al e t akte I pewien chaos
historyczn y. Z es tawiono z sob11 fragmenty
pochodzące z różn y ch okresów ż y cia Boya,
W każd y m razie sy lw etka R<>ya t aka, Jaką znamy z Jego twór c zo ś cl , ukazuje nam
się z tego wszystkiego dosyć wy ratnle.
T eksty ładnie mów i ą i śpiewają: .MARIA
BRONIEWSKA I DA1'UTA .MANCEWICZ,
oraz SIEl\IION, ZAPASIEWI CZ, PIKUL·
SKI, ŻARNECKI. Ten ostatni Jest te ż
twórcą dekoracll;
przy fortepianie JU·
LIUSZ BORZY.M.

estradowcy

estradow" Państwowej Wl'UzeJ
Szkoły Teatr-atneJ, ' tórego dziekanem Je st
kailmlerz Rudzki, zaprezentował pracę
dyplomow11 swych plerwśzych absolwentów. Ostatnio z prac dyplom-0wych PWST
wynosiło się nlenaJlepsze
doświadczenia
ale tym razem spotkala widzów bardzo
mila niespodzianka. Zagrano „J>-Orwanle
S&blnek" farsę Tuwima według s~arej komedyjki SchUntana. Je~t to chy ba naJtcps.za z tuwimowskich przeróbek teatraln ych,
budzo śmlestna, z wieloma kapitalnymi
dowcipami, rzecz w tytn rodzaju Jut ni e·
m:1.I ltlasyczna. I oto młodzi aktorzy pod
dobrą
oplek4 rei.y s er~k:t STA l'l•'Sf "WV
PERZANOWSKIEJ po.trafi! farśę tę zagrać
lekko, z humor , m, li. le bez szauy 1 po
lull.tku. f;wobodnle rusz&ll się na scenie,
tekst m6will Inteligentnie I z dobr11, dykcJ-. nawet piosenki podaw&Jl dośC zr~cz
iue. C•lolć wypadła cladko I :zrral'lnle.

Gdy bym

miał s tawiać stopnie bezapelapiątkę dałb y m l\1ARlANOWI JON·
KAJTYSOWI za rolę profesora ła c 1n y Owl-

c y jną

dowlcza. Udała mu s ię rze cz dla młodego
aktora bardzo trudna: zatarł s woją m ł o
dość gra ją c sta rego człow ie ka . Poza t ~ m
zaś
w ypo a.:iyl go w cech y charakterystyczne w sposób, jakiego nie pow s ty dz ił b y
s ię dojrzały aktor.
Bliski piątki b y ł JERZY KAMIENS KI w
sł y nnej
roll d y rektora t eatr u StrzygiStnyc klego. Tu m łod o ść troch P. 1>r1 e•1k·1dzała, aJe grał z humorem, na serio, budzą
c ~ m szcze r y Smlech. Z pozost.u .v c11 .rzt.1a
w y mienić JAGIENKĘ Zi. en (b ''tdzo zabawna słu ż ą ca Weronika) , T ER ES Ę KA ·
CZYJllSKĄ (pełna komediow ego wllzlęku
Anulka), TERESĘ BELCZY N SKĄ (troch,
zbyt szty wna l\ladzla) I ZYGMUNTA .MO·
LIKA (dokt6r Justy ń ski).
AUGUST GRODZICKI
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