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kille mow1qc - troch• więcej, 
nii pól wieku. Jedna z pierwszych 
sztuk Szoniaws·kiego, „Papie·rowy 
kocha.nek", okres najwiąkszego po 
wodzen·ia na scenach teatrolnych 
przechodziła w latach 1920-1925. 
Grano jq wówczas prC1wie we wszy 
1tkich teatrach polskich. Potem, po 
wojnie również, rómie bywal·o x 
pozycjq Szaniawskiego w teatral
nych repertuarach, a w ostatnich 
latach ba.rdzo -rzadko jego utukl 
.pojowiajq się ń<i 5eenie. - · · · ·~: 
' l t oto' w stcz,Cinskim' T~trt~ Pol 

skim powstał pomysł, aby sięgnąć 
do jednego z najstarsiych utwo
rów autora. chociaż w jego boga-

, tym dorobku, i tym międzywojen
nym, I powojennym mogło kusić 
wiele sttuk bardziej od „Kochan
ka" znaczących. 
N~ wynika z tego oczywiście 

A
żacłeo zg.rzut. Pomysł, to jedna, a 

go realizacja - druga sprawa. 
tym wypadku wykona.nie potwier 

dzilo, i4I pomysł był dobry. 
„Papierowego kochanka" Jerz.-

go Szantawskiego ada,ptowalo i re 
żyserowala Mari<I Strauewska przy 
współpracy Ewy Ko/ogórsk•lej, w 
scenografii Małgorzaty Treutler, 1 
muzykq Zbigniewa Górnego i opra 
cowani&m choreogrof.lcz.nym Boriba 
ry Bittnerówny. 

Wszy•tko &daje si• wskaxywać, 
~e realizatorzy n·i• miel•i innych 
pretensji, jok nadać komedii Sza
niawsldego n.ieskażony kutałt, wy
dobyć I niej uroki poetyckiego sen 
tymentu, specyfic1nego dla autora 
dowcipu I ironii. Te uroki, które 
bawiły kiedyś noszych ojców i 
dziadków, ·a teraz, po pól wie•ko, 
okazuje Silą, że mogq bawić I nos. 

W przeciwieństwie do tradycji 
komediowego gatun•ku w „Papie
rowym koc~anku" nie mo prowie 
żadnych intryg, żadnych powikłań 
sytuacyjnych, powodujących nie
octeklwane spięcia bohoterów, o 
w rezultacie śmiech na widowni. 
W tej komedii wszystko idr.ie jakby 
norma·lnym torem, jedno wynl!ka z 
drugiego, a niespodzian•ki są w 
gruncie rzeczy logicznym no·stęp
stwem zaistniałych sytuacj.i, jak no 
przykład wiadomość, te Nelly s·po
dziewa się dZJiecko. Caily zaś ko
mizm „Popi_erowego kocho1nka" 
idoje się w języku jeg.o postaci, 
w tym eo mówią I jo'lc mówią. No 
przykład, kiedy mowo o odkryciu 
leżącego pod murem Pie~roto: 

- Przyzwoic-le ubrany, czy obszar 
panlecł 

- Nie obszarpaniec, ale ubrany 
bardzo n.ieprzylJWOicie. 

Foktyctnie: czy strój Pier~ota jest 
„przyzwoitym" strojem do noszenia ' 
go ooza sceną' Rzecz w tym, że 
tu Pierrot - Jarosł·aw Pilarski uosa
bia kondycję 1połec:znq. To po pro 

stu artysta: poeta 1111> rnołonl, 
wszystko jedno. 

Ale jeżeli jest Pierrot, to jes-t i 
Arlek·in - sługa, albo qgent czy 
też totumfo·oki. I tei w jaskrowym 
stroju na·leżnym mu na scen.ie. I 
Kolombi-na - ładne dziewczę w bo 
je~:tnie kolorowej sulm·i, tyle że tu
taj zwykło pokojówka lzobelka. Co 
la trójka wprost 1 komedii dell'ar
te, a więc coś nie z tej lliemi, ze 
świata . p,oe.zjl, f,antazji. „ , 

A śW1ti( konk}etnył To• TrOlllbe -
domowy 1'Zemieślnik w n'/Yklym," fo 
boczym ubraniu. To Hipolit, rwy
kly dorobkiewicz, fabrykant w bron 
źy gorborsł<oiej I jego córl<a Nelly, 

pozująca no emancypantkę, zabi
jająca c101 tłumaczeniem z hisz
pańskiego, studiowaniem sonskry
tu, a ta•k·i41 malowaniem, nosząca 
eksoentryoz.ne suknie. Rzeczywi
stość to także dom Hipolita 
świadectwo jego zamoiności, a w 
domu nojprawdz·iwszy kamerdyner, 
i bokobrodami, w liberii. 

Jak wypada to zderzenie poezji 
1 rzeczywistościąf Która z nich o
każe się s·ilniejszo? 

Morio Straszewska dała większe 
szanse„. rzeczywistości . W jej in.sce 
nizoc}i Pierrot - Pilarski to arty
sto nie całkiem jednoznaczny. Spo 
ro w nim fałszywie brżmiących to
nów obliczonych no użytek ze
wnętrzny. Mówi poetyckie bonoly 
o miłości, księżycu i duszy, i zdoue 
s ię wyzierać 1 niego świadomość, 
że mówi banały, że to środek, któ
ry doprowadzi go„. Do czeqo? To 
już powie wprost Nelly. Kiedy Pier
rot ożeni się z nią, będrie mówił 
już innym językiem, „naciągnie ma 
rynarkę, będzie czytał tę somq, co 
i popa, gazetę i może mieć te sa
mą orientację polityczną, jaka w 
danej chwili potrzebna jest dla do 
bra naszej garbami''. I rzecZY\'Viś
cie, kiedy dochodzi wreszcie do te
go, tyl•ko Nelly i iej ojciec wierzą 
w szczerość folu Piermto ieqnają
ceoo swój ooprzednl kostium. 

Zani·m jednak te nostooi, nc sce 
nie dzieją się rzeczy, lctórvch ołów 
nym bohaterem 'toie się w tvm 
przedstawieniu Hioolit lenv Kow
nas w tel roli budZ'i nieom•rwonie 
śmiech n·o widowni. Jeao Hir.iolit, 
któr!'!mll orz;modlo w iyeiu oowiek 
stać moiotel, z,!~lwtv orrer oic11 
no go.rbowo,niu !kóry i o~rnstwoch , 

nie jest wyrachowanym fabrykan• 
tern, ale- tylko chytrym safandułą, 
łatwo ulegającym kaprysom córki, 
mającym, owszem, „duchowe" 
aspiracje, dla których poświęca co 
dziennie po obiedz·ie kwadransi·k. 
Kownas w tej roli jest przekomicz· 
ny. Nawet w momentach, kiedy 
wykłada Pierrotowi dość brutalne 
prawdy, jak no przykład: „Ty je· 
steś zbytek, luks·us, kosztowna za
bawka, _ no utrzyll')anie ciebie tr.ze· 
bo mieć pieniądze''. Kownas, jalco 
Hipolit prtechódzi sam tiebie, gdy 
w ostatniej scenie pierwszej części 
z niekłamanym temperamentem 
stepuje. Anno Korzeniecka, jako 
Nelly miało dość trudne zadanie: 
przeistoczyć się .z kapryśnej, nowo
bogackiej panny w całkiem rwv· 
czajnie zakochaną dziewczynę. 
Przyznom s.ię, że bardz·iej przypa
dło mi do gustu w drugiej części, 
wtedy wiośnie, kiedy za wszelką 
cenę chce zatrzymać przy sobie 
Pierrota, kiedy uczucie zaśle„io ją 
I nie pozwala dostrzec, że Pierrot 
się odsiania. 

Nie miałoby to przedstawien·i• 
klimatu, jaki ma, gdyby nie po- · 
zostale owby, gdyby nie muzyka 
i wiersze Julia·na Tuwima, które 
śpiewają przede wszystkim Ewa 
Czajkows·ko (lzabelka) ·i Mieczy· 
slow A . Gajdo (Arlekin-Agent). 
Gajda już niejednokrotnie poka
zał, źe świetn·ie się czuje w wo
dewilowym gatunku (a „Popiera~ 
wy kochanek" nabroi trochę cho· 
rakteru wodewilu), kiedy trzeba 
także zaśpiewać i zatańczyć, o· w 
tym wypadku znalazł w Ewie Czaj
kowskiej chyba dobrą partnerkę. 

Atmosferę, o jakiej mowo, two
rzą ponadto Tadeusz żuchniewski 
w rof:i Troubego i Józef Chwiejczak 
w roli Kamerdynera. Obaj zdecy
dowanie różni. Pierwszy, jakby do
piero wysred/ ze swojego warszta
tu i przypadkiem znalazł się no 
scenie zomia·st za kulisami, drugi 
sztywny, przesiąknięty dostojeń
stwem swojej funkcj:i, traktujący 
z wysoko nawet z. pewnym lekce
ważen iem Hipolito. Można by po
myśleć, że zanim został kamerdy
nerem w domu . zwykłego dorobkie
wicza, był nim przedtem w jo~imł 
prawdziwym magna-ckim pałacu. -

Komplet zamyka Henryk Teichert 
w roli Krawca, który ma przeobra· 
zić „skórę'' Pierrota, ale wiośnie 
sceno z krawcem wydoje się tu 
najmniej hormonizować 1 całością. 

Ten nie najistotniejszy w końcu 
zarzut nie zm·ienio faktu, ie WV· 
b6r „Popieroweqo kochanko" dla 
orzypomnien·io szczeclńs·kim wi
dzom Szoniows•kieqo (należałoby 

. powied ~ieć „ mlocleao Sto·niowskie
qo") okazał się pomysłem uczę!
liwym. 

Z. WRZOS 

w Jed.neJ se scen „Paplerowero kochanka" (od leweJ) Mie,cz7siaw A. Gajda (Al'lekin), Ewa OzaJ. 
kowska (lu belka) l Jarosław Pilarski (Pierrot). _ Fot . : 1<. Pieńkowa.Jct 
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