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YŁO to w roku 1913 na sce
nach lwowskich pojawiła się 
młoda ledwie siedemnastolet-

nia dziewczyna, wszechstronnie u· 
zdolniona. Tańczyła w balecie Ope
retki (w ro•k później była solistką) 
i 1rała na scenie Teatru Miejskiego. 
Nazywała się Zuzan'!la Łozińska. W 
tym 1amym roku w jednym z bu
dapeszteńsk0ich mieszkań raczkował 
przyszły inżynier chemik i drama
tur1 Istvan Orkeny. Sześćdziesiąt lat 
później na scenie Teatru Dolnoślą
skie10 w Jeleniej Górze Zuzanna 
Łozińska zacrała w tragikomedii 
Istvana Orkeny - „Zab.awa w ko
ty". Taki jubileusz to nie byle jaka 
1ratka dla teatromana. 

,,Zabawa w koty" cieszy się wiel
kim powodzeniem na scenach euro
pejskich. Choć fabułka jest starym 
wyświechtanym tematem, jednak 
bardzo zwykłym, ludzkim i przez to 
na pewno nieśmiertelnym. Nie jest 
to wspaniała ani wielka literatura. 
Jedynie miejscami zręcznie napisa
na sztuka. O powodzeniu decydują 
aktorki, które wypełniają tę tragi
komedię własnymi osobowościami. 
Klimat jaki stwarzają one, a szcze
gólnie odtwórczyni głównej roli -
Orbanowej przybliża nam świat lu
dzi starzejących się, którzy właści
wie szmat życia mają już poza sobą . 
Trudna to rzecz i wymaga wielkie
go kunsztu Z ogromną pasją malu
je Zuzanna Łoziń~ka sceniczny por· 
tret zakochanej kobiety po sześćdzie
siątce. Demonstruje wszystkie swoje 
walory i ogromną sprawność. 

Orbanowa Łozińskiej wzrusza 
rozsm1esza. Znakomita jest scena, 
kiedy załamana psychicznie bohater
ka postanawia popełnić samobój
stwo. PrzygotoWtije się do śmierci 
tak jak do kręcenia pasztetu. Przy
noti kubek z wodą układa poduszki 
na kozetce, stawia wazon z kwiata
mi, następnie łyka proszki i kładzie 

~ ~ dawo.DJ t.le!on, odkłada na 

chwilę „umieranie" i sztorcuje przez 
tele!o'!I klientkę swojej sąsiadki, 
kładzie się z powrotem na kozetkę 
i z zadowoleniem stwierdza, że nogi 
powoli jej sztywnieją. Łozińska za
grała tę sekwencję wręcz grotesko
wo, jednak z ogromnym wyczuciem. 
Ten w sumie dramatyczny przede.i: 
moment wywołuje największe sal
wy śmiechu. Te przygotowania do 
sm1erci burzą poprzedni klimat 
wzruszającej sceny wyłudzenia środ· 
ków nasennych od zięcia - lekarza. 
Łozińska posługuje się mimiką 
i wyraźnym choć skromnym gestem. 
Właśnie jej gra twarzą rozśmieszyła 
mnie do łez i wywołała mój podziw 
i to nie tylko w tej opisanej krótko 
scenie, ale w całej sztuce. 

Podziw budzi również dyscypl'ina 
aktorska, precyzja w budowaniu sy
tuacji. To cecha chyba najwartościo
wsza dla aktora w połączeniu z du· 
żą ekspresją. Coraz trudniej napisać 
to o którymś z aktorów czy aktorek, 
szczególnie młodych. Może dlatego, 
że najpewniej tę idealną samokon· 
trolę nabywa się z wiekiem. Po iluś 
tam latach scenicznych doświadczeń. 

W „Zabawie w koty" gra jeszcze 
pięć aktorek i trzech panów. Naj
bardziej dostro i ła się <'o pani Zu
zanny Grażyna Juchniewicz (Mysz· 
ka), bardzo ładnie narysowała swoją 
rolę. Z pozostałych aktorów wspom· 
niałbym jeszcze Henrykę Dygdało• 

wicz, Zofię Friedrich w maleńkim 

epizodzie i Zbigniewa Stokowskiego. 
Wszystkim gorąco polecam „Z?.ba• 

wę w koty" i krea cję Zuzanny LO>" 
zińskiej, na.prawdę warto to zoba• 
czyć! 

Państwowy Teatr Dolnośląski w :re. 
leniej Górze. Istvan Orkeny „Zaba
wa w koty". Przekład - Camllla Mon
dral. Scenografia - Aleksander Mar
kowski. Rdyserla - Tadeusz Zuch• 
nlewski. Czerwie; 197J. 


