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Wiadomo, :te jednym z elementarnych efekt6w artystycznych Jest 
ustawienie kontrast6w. Sancho Panso i Don Kichot, król i błazen, 
autochton i podróżnik i już mamy związek epos~. dramatu czy ko
medii. W eksperymentalnych czytaniach sztuk w postaci zaawanso
wanej pr6by w pałacyku przy ul. Morskie Oko w Warszawie mamy 
właśnie tekst oparty na tej zasadzie. Artyści z zespołu Teatru No
wego czytają przygotowaną reżysersko przez Stanisława Brejdyganta 
sztukę Jacka Janczarsklf'go „Badac'Ze". 

W pierwszej odsłonie w dość ab- r!'., czę.sto aż do przesady ruba z-
strakcyjnej kolejce, nie wiarlomo ny, czyni z utworu rzecz o prze-
do czego, mówi się bowiem że bojowym powodzeniu, sprawd:ro-
idzie o jakieś ptaszki, spotyka się nym i ria objazdach w terenie, i 
trzech socjologów i dwóch pro5ta- podczas wizyty stołecznej. Dodaj
ków. Już kontrast słownictwa - my starannie przekazane przez ar
tzw. żargonu iblowskiego z gwarą tystów słownictwo i fonetykę, ma
Targówka wystarczy do nieporozu- jące wszystkie cechy autentyzmu. 
mień, cóż dopiero kontrast pojęć Sztuka w reżyserii Marii Stra-
1 wyobrażeń. Ale oto w drugiej szewskiej i scenografii Henryka 
odsłonie następuje demaskacja! O- Regimowicza jest sprawnie zagra-
kazuje się że owi dwaj prostacy, na. Ewa Frąckiewicz z Teatru 
to uczeni z prawdziwego r:daTZenia: Pow,szechnego z Łodzi, goscmnie 
profesor i docent, którzy udawali występująca, ma w zespole dobrych 
studiowanych, sprawdzajac w ten partnerów do &ry. Włodzimierz 
sposób sprawność naukową tam- Musiał wciela w sposób jak najna
tych, pożal się Boże badaczy. Sło- tllll'aJniejszy zabieg!Lwego władcę 
wem na.stępuje rozwikłanie sytua- indywidualnego gospodarstwa. Moż
cji poprzez demaskację kamuflażu. na mówić o dużym sukcesie Mar-

CiekaWi jesteśmy czy i jak pręd- leny Miarczyńskiej w roli męskiej, 
ko „Badacze" utorują sobie drogę bo chłopaka wiejskiego. A najwię-
ku pełnej realizacji na scenie. ksze brawa zbiera„. świetnie wy. 
Czytanie na sali przy ul. Morskie tresowany i poj~y pies, wilczyca 
Oko nie gwarantuje tego, ale Ma1ika. Znana psycll':>logiczna 
przybliża szansę. sprawa - wprowadzenie do akcji _

1 
Przy tej okazji warto zasygn.:ili- ta~ J?rzysł?wiowego prz1jaciel8: lu-

zować debiut innego interesując~go ~z1 • Jak pies„ nat:rchmiast sk1ero- -
dramaturga mianowicie Ryszarda vuic sympatie widzów ku oso-
Latko, któ;ego sztukę ,,,Tato, ta- bom, którym towarzyszy. 
to, sprawa się rypła!" zadern on- JERZY ZAGÓRSKI 
strował Teatr im. Wojciecha Bo- ~-------~--..,..--.-.---.t l 
gusławskiego z Kalisza na gościn-
nych występach w Teatrze Nowym 
w Wuszawie. 
Scenerią jest dzisiejsza wieś, 

podpatrzona przez autora, który z 
niej się wywodzi i nie stracił z 
nią kontaktu. Twardy konserwa
tyzm bohaterów w kontraście z 
z 'lapływem nowych urządzeń cy
wilizacyjnych, to wspaniałe pole i 
do zadamy, i do dowcipów. Te
mat niewyczerpany. Rze<:zy cieka
we i dla reportażystów, i dla sa
tyryków. Żywiołowy humor auto-


