
Koń dobrze podkuty 
Komedia A. Ostrowskleco „Pa

miętnik nubrawca wl&a.noręcmie 
przea nieco napi any", któr1t gra 
Teatr Wspólczewiy w przekładzie 
J. JędrzeJewicu, reżyserii G. A. 
Towstonogowa, scenografii W. D<1-
1zewskiego I doskonalej obsadzie 
aktorskiej, bywała grywana na pol
skich scenach także w Innym prze
kładzie (J. Wyszomirskiego) I pod 
Innym tytułem „I koń się 
potknle", eo jen blłtne oryglnało· 
wl, który brzmi po rosyjsku „Na 
wsiakowo mudrleca dowolno prosto
ty". 

Od kiedy obowiązuje zamaczenle 
na afiszach lub programach tytułu 
także w brzmieniu oryginalnym, czu
jemy się zwolnieni od pieniactwa 
o nagłówki. Cieszymy się nawet, 
gdy rótnl tłumacze utywaJ11 Inne
go, bo to nam ułatwia orientację, 
te mamy do czynienia z innym prze
kładem, zaś to co napisałem ma 
przypomnieć tylko, że Idzie o jedno 
i to samo dzieło. 

Dodajmy, że tytuł użyty przez 
Wyszomirskiego pasowałby w danym 
wypadku tylko do losu bohatera 
sztuki, ale w tadnym wypadku do 
T. Łomnickiego, grającego glówn" 
rolę Glumowa, ani do całości przed
stawienia bardzo czystego, konse
kwentnego i bez potknięć. 

Odnosimy wrażenie rzeczy grun
townie przemyślanej I świadomie 
stylizowanej, tak że nie ma fałszu 
w stosunku do naszego wyobrażenia 
o epoce, w której sztuka została 
napisana (1868 r .), ale jednocześnie 
dochodzi do głosu uogólnienie. Nie 
dzieje się to latw11 drog11 uwspół• 
cześnlania na silę, ale przez wydoby
cie ogólnoludzkich prawd zawartych 
w treści. Zaś przed niebezplec%eń-
1twem martwoty kostiumowej, te
go co się w teatrze nazywa „nafta
liną" uchronili się I reżyser, I sce
nograf, I aktorzy przez rozwinięcie 
wątków 1roteskowych, tkwl11cych w 
sztuce. 
Chwała retyserowl, :te poddał tę 

nutę, chwała scenografowi, te pod
jął ją tak dyskretnie, by pozwollć 
aktorom na nieskrępowane jej pod
chwycenie. Skorzystali z podszeptu 
do groteski, łącząc w swej interpre
tacji polot z czetelnołcl11. 

T. Łomnicki w roll karierowicza 
I llzusa Głumowa czyni jeszcze wię
cej niż wymaga w swoim słowie 
odre:tysersklm w programach Tow
stonogow, który zwraca uwagę, te 
aktor grający tę rolę powinien w 
scenach z sześciu różnymi osobami 
być za każdym razem klmł Innym, 
a wli:c wcielać w swojej osobie ł 
różnych postaci, a raczej charakte
rów. Lomnlcki wciela Ich at U, 
bo wobec każdego z sześciu partne
rów jest dwulicowy, I to nie tylko 
w naszym domyśle, ale tak:te w peł
nym wyrażeniu scenicznym tej dwu
licowości. 

T. Fijewski jako generał w sta
nie spoczynku, KrutlckiJ, jest nato
miast cały czas jedną postacią, ale 
za to jak konsekwentną! Wspa
niały jest pomruk wyleniałego lwa, 
jaki od czasu do czasu z siebie 
wydobywa, przy jednoczesnym ucha
rakteryzowaniu się .na staruszka 

zaciekłego, ale tak ju:t wysu91:one
go I wątłego, te drtymy o jego ca
łość, gdy wspina się na drabinkę 
przed regalami bibliotek!. 

J. NalbKczak w roli huzara takte 
gra postać jednolitą, a tak kome
kwentną, te należy się tylko cluzyć, 
że wszedł do zespołu tak artystycz-
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. ly swój arsenał wdt:lęktt, Ironii 
uwodzicielstwa jako spragniona 

mansów żona bogacza, zaś M. Pa
llkowskl w roll jej z8'-ozumiałego 
ęża Jest prawdziwie zabawny. 
T. Surowa jako mniemany i.era!, 

Horecka jako pani wytworna, a 
pełna przesądów, J. Kondrat jako 
szantażysta I S. Perzanowska jako 
wróżbitka tworzą serię doskonałych 
postaci. z p<>Stacl pierwszoplano
wych jedna mote B. Sołtysik w roll 
posażnej panny na wydaniu nie wy
korzystała wszy~tklch groteskowych 
możliwości tkwiących w tej roll pa
nienki rwącej się do jakiegokol
wiek małżeństwa. 

Mniej eksponowane role rezydentek 
I służących grali H. Ko\·;alczyków
na, A. Gościm1ka, E. Fidler, A. 
Szenajch I M. Czyżewski of!arnle 
I służebnie w stosunku do całej 
Inscenizacji. 

Do wymienienia- wszystkich wyko
nawców skłania mnie Ich rzetelna 
robota oraz to, te tak udane przed
stawienie, mimo ryzyka, Jakle tkwi
ło we współpracy z obcym reżyse
rem, powinno utrwalić się odpo
wiednio w pamh;cl. Znś ów reżyser 
zwycięsko pokonał przes:r.kody na 
dobrz~ podkutym koniu. 

JERZY ZAGORSKI 


