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Temat na felieton 

R ZEC7. d:z:i1? jP. się naturalnie w Kra1cowie . 
Bo gdzież indziej historia takrL zdarzyć b11 
się mog~a. Właśnie: zastanawiałem się 

czy j•·st to svrawa jednostkowa, czy też może 
(mogla) mieć swoje kalki. Konidv.zja -- 3eśli 
natoet jest vowtarzalna, to oc2'11wi.ście tylko 'c.V 
Krakowte. A oto fabtt~a: dwie starszawe moc
no panie z tzw. „lev~zyc1> sjcr" obraziły się 
na kierunek, z kt<lrego przy~.c:!a wolność. Tak
że na przemiany, które w wynilm tego w11zwo
le7iia nastqpiiy. O<lizoliiwal11 się orl zeumętrz
nego świata, ur;;-ez ileś tam lat ianondqc 
wszystko, co się za oknami clzi<!j~. Nawet wio
snę, bo byla to wiosnrL komunistyc;!n<Z. 

Jest to na vewno temat na felieton. Także 
na reporta:i. Vdowodml to przecież Kąkolew
ski. Ale on reportaż nobić 11otrafi z ka.żdego 
rn.at-irialu. W sensie teatralnym jest to te
mat --· w naj!er1sz11m wyvadk.1L - na jedno
aktówkę w manierze „kochar:eao pana Ione
sco" może zreszu: Becketta. 

Wdzięczny absoiwent Szkoly T eatra1nej na
pisal przecież sztukę nelnosvektolC:owq, z my
ślą o dwu - bardzo zresztą wyhitr.ych -- Pa
niach Profesor1ulch. Ze za~ obie prr.f Pruią ra
cze; n:;tyi psychologir.:my" u; teatr."?P, :zagłębiać 
się zaczął nasz autnr w ,,du.sznych" wiwi
sekcjach. I Panie Profesorki z;igraly w tej 
sztuce. I widowisko przywieziono, na ktńry.ś z 
wroclawskich festiwali. I urzC?~;~'o bez ~cha. 

l{iedy u•ięc va latach Teatr WsvćlczC?sny za
powiaclał „Nem stop" na jedno ju:i; tylko cze
kać bylo można. N a cud. I cv.d się nie zdarzyl. 
Cuiy to bowiem. ma?q do siebil', Ż'1 „zdarzają 
się tylko raz", i to nigdy na zawołani". Naj
częściej zresztą w I.nurd&ts, albo w Częstocho
wie, rzadziej we Wrociawiu 

Nic, ale to n ic. w roku 1976, nie obchodzi 
m.n·ie babranie się w chorool.iwej jaźni kra
kowskich starttszelc. !'.'awet wówcza~, gdy u
wicTZę vsychi atrom, ze nik.t z na~ nie jest do 
kc·tica „normalny". Nienormahtoś.5 ohu pn.niuś 
;est na t ·yLe 1,uriozalna, że przcsta1e być inte
resująca. 

BOGDAN BĄK 
C~y rMzna 11zr,1kę u'ratówat1? Chyba t'11lk0 

grając ją wbrew tekstowi, a wi~c na zasadzie 
ostrej groteski. Cl11/ha tylko wówcz!ls, gdy 
Wyobcuje się ją z 'ealiów 1 :::awovon.v.J(> co~ 1c 
rodza:iu „ Końcowld". Podsk6rniP. akcenty to,
leie gdzie~ tkwią chpba. Bardzo jednak pod
skórnie i I:l alirta Dzieduszycka m!aia prawo 
tego nie dostrzec. Choć kto wie czy właśnie 
Vzieri.uszycka nie mogla zrobić zabawnej ko
medii. Komedię to ona czuj!!. 

Zamiast teao otrzy.naliśm.11 drarnę psycholo
gic:mq i riuszoszczi·oat ielną. I nawet dekoracje 
Kazimierza Witniaka 1:,yly 3akby do innego 
m·zedstat.Vienia. !\arna dekoracji z o!eodru
idem vt. „GoreJąc<> Serce Cnri.1:;tw;a" w porząd
lw. Je§li ;uż jednak wadajq riaięczyny niechże 
sie w tiich aktorki tm>!ajq, niech się o nie po
tykają, 11.iech się wreszcfo - jale muchy - la
pią. Zawieszeni(' „firaneczek" z góry nic nie 
daje. Albo cllaczego - kostiumem - uczynio
no Mlods.;-ą, rezydentką. W sztuce konfltkt ni(' 
w „rożnicoch stano-u!ych", ale w tym, że Jed
na cMova miała, a dr:1.ga n ie. I je:;t to znncz
me ciekawsze. A na marainP.ai·~· w autorskim 
egzemtilarzu, n11 prap.,.emierze, panie miały 
swcje imzona. 7'1t olcreślajq 3C? slowa „Mlod
sza" - „Stars::a'·. r'atalna p·r.Jbn uniwersali
;;acji 

RzeTclo się 1uz, że ,.Non stop'" jC?st sztuką na 
dv1ie" aktorki. Wa Wrr,clawiu zagra~y Maria 
Zbyszewska i Geno Wydrych Obie w teatrze 
sporo poarać mogą, nie zagrały j11szcze wielu 
ról o dwarlzie:lcia - co najmnie1 - lat, „mlod
szvch". Obie takż1? 11otwierdzi!-y to, o czym 
wiemy już rloskona1e. Pierwsza, że jest :mako
mitą, kto wie czy nic! jedną z na):makomit
sz11ch w naszych czasach - tragiczTcą, druga, 

. że posiada bogate wnętrze „giętki warsztat" 
i szeroką skalq aktnr~kich możliwości. 'l'ytko 
cz11 dlatego trzeba bylo grać „Non stop"? 

Teatr Współczesny Wf! Wrocławiu. Maciej Zenon 
Hordowic:r: „Non ft•,p" . Reżyseria Halina D:r.iedu
s7.ycka. Scenogn.rt.- KaFimierz Wiśniak. Opracowa
nie muzyczne Mlrofiław Jastrzębski. Premiera pra
sowa 11. I. 197i J, 
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