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~~JtbiUifil T e a t r 
w cztery ocz y 

Jeleniogórskie przedstawie
nie sztuki Kazimierza Bran
dysa „Bardzo starzy oboje" 
jest powtórką z pewnych o
kresów historii Polski. Nie 
ma tu co prawda podręczni
kowej chronologii, ścisłych dat 
i niekończącej się dyskusji o 
przyczynach i skutkach, są 
jednak wspomnienia, wspo
minki t refleksje dwojga star
szych ludzi, którzy w n-tą 
rocznicę swego ślubu oczeku
ją wizyty swoich „wielkomiej
skich" dzieci. Historia - w 
tych wspomnieniach wszech
obecna - staje się zatem bar
dzo subiektywna i nierozer
walnie związana z postaciami 
pani Balbiny (Zuzanna Ło
zińska) i pana Adolfa (Bogu
sław Kozak). 
Niewątpliwie takie spojrze

nie na wydarzenia historycz
ne przeplatane czysto osobis
tymi przeżyciami par11 mał
żeńskiej jest właśnie tym, . co 
w spektaklu jeleniogórskim 
budzi zainteresowanie. Do ca
łego przedsięwzięcia mam je
dnak zastrzeżenie, które brzmi 
nieco paradoksalnie - w pe
wnym sensie to co oglądamy 
na scenie to nie jest teatr. Gdy 
dwoje ludzi rozmawia, sie-
dząc przy tym przez wię-
kszość scenicznego czasu w 
jednym miejscu, to nie ma w 
zasadzie żadnego oczywistego 
powodu, by z tego rodzaju 
konwersacji robić spektakl. 
Chyba, że twórcy takiego 
przedstawienia potrafią róż
nymi środkami teatralnymi 
podnieść ową konwersację do 
rangi i.dramatycznie spójnej 

udało się to na pewno 
y erowi sztuki Brandysa. 

Przedstawienie jest niemiło
siernie statyczne, mimo że 
sam tekst może momentami 
zainteresować, a obu propo
zycjom aktorskim nie można 
niczego zarzucić. Brakuje 
szczególv.ie jakiejś zdecydo
wanej ltO'ftcepcji reżyserskiej, 
bez której tego rodzaju spek-
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takl na scenie umiera. Jest 
to bardzo widoczne w nielicz
nych częściach przedstawie
nia, w których dochodzt do 
gwałtowniejszych spięć. czy 
też sytuacji konfliktowych 
między bohateramt:'1 M oment11 
te są dramaturgici'rt{e martwe. 
ponieważ otoczone są kiepską 
teatralną materią, z której 
żadnej scenicznej siły czerpa~ 
nie mogą. Stąd często rodzą
ce się wrażenie, że poszcze
gólne fragmenty jeleniogór
skiego przedstawienia nie 
mają ze sobą logicznego 
związku lub też nie uzasad
niają swego po sobie następ
stwa. 
Pomijając jednak wszystkie 

te mankamenty, trzeba przy
znać, że dzięki rzetelnej pra
cy obojga wykonawców jele
niogórska inscenizacja jest w 
sumie do oglądania, budzi 
kilka refleksji, a także chwi
lami bawi. Postacie obojga 
małżonków .!ą dobrze ze sobą 
skontrastowane, co jest nie
wyczerpanym (acz nie w peł
ni wykorzystanym) ~ródłem 
zabawnych i całkiem poważ
nych spięć, a także działa o
żywczo na dość duży natłok 
słów. 

N a wet te jaśniejsze frag-
menty przedstawienia są nie
stety rozpuszczone w trochę 
ckliwej, sentymentalnej i zb11t 
uproszczonej papce, która 
skutecznie zaciera wiele z te
go, co w sztuce Brandysa 
ważkie ł potrzebne. Kto wie 
czy nie dlatego wlaśnie nie 
w oczekiwaniu ł rozterkach 
dwojga bardzo star11ch ludzł 
do końca nie przekonuje, a 
ich w zamierzeniu. skompliko
wan11, pelen głębokich reflek
sji koniec życia jest w grun
cie rzeczy prosty, szablonow11 
i dość plytkt. 
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