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Konia • raędem." Pnepra

Ham: kmę • raędem temu, 
kto ml wy)ałnl, co w•pólne
go miały kozy • tq nłesmacs
ną hl•torlq. Cała ta •prawa 
•r•Htq opiera się włałnle 
na braku uza•adnleil I bra
ku logiczne) potrzeby: po
a:ąwHy od lego, dlacaego 
akcla Htukl Bettl'ego dale
Je się na wy•ple kóa, a 
•koAczywHy na tym, dlacze
go Teatr Ludowy sagrał tę 
klep•kq I lludnq ntukę. 
Wło•klego dramaturga U

go Betli'ego pamiętamy lako 
autora „Trądu w Pałacu 
Sprawledllwotct•, sztuki a 
powodzeniem zagrane) w u
biegłym sesonle przez Teatr 
Kameralny. Mo:łna •lę •ple
rać: sztuka dobra, czy zła. 
W ka:łdym razie była lnte
rHuJąca, a ponadto całko
wicie usprawiedliwiona ge
nialną kreacJq aktorską Gu
•tawa Holoubka, 

PoJawlenle •lę Beltl'ego w 
Warszawie po raz drugi na
zwałbym trawHtu)ąc terml
naloglę szkolną „obecnością 
nie ueprawledllwlonq•, 
„Zbrodnia na wyspie kóz• to 
sztuka bzdurna I tle napisa
na: w dodatku w Teatrze 
Ludowym tle zagrana I :łle 
wyre:ły1erowana. 

Bzdura I minoderia zaczy
na •lę od tytułu. Wyspa 

kóz." Ale problemy hodowli 
tych sympatycznych zwie
rząt nie zaprzqta)q uwagi 
bohaterów utworu. W domu 
trzech samotnych kobiet po
Jawla 1lę młody człowiek, 
silny, a nlewy:łyty Hk•ual
nle. Samotne kobiety potrae
bulq mę:łczyany, Sprawa 
wylałnla się 11ybko I bru
talnie, Angelo w krótkim 
czasie ao1taJe kochankiem 
wszystkich trzech Jednocześ
nie: mat1'1, córki 1 ciotki. Sle-

Dek11ll na temat wtec:moAc:L 
Te retlek11le to osobna 

sprawa. Sztuka przepełniona 
Jest natrętną retoryką, mak
symami poabawlonyml cle
nia polotu I wyobra:łnl. Te 
lało•ne aloryzmy relyHrla 
•pektaklu podkreAla I namol
nie wciska w uszy widza, do 
kresu zanudzenia. Podobnie 
lest a psychologią postaci: 
ka:!:dy z bohatsrów Hlukl o
kreśla się 1am, drobiazgo
wo oplsu)ąc swo)e cechy 

• a wyspie 

K 0 Z 
lanka nie trwa Jednak długor 
kobiety męczy zazdrołć. An
gelo nleoatrołnle schodzi do 
studni 1 zo1taJe tam prHz 
cały akt trzeci, a:ł do łmler
c:I. Kobiety nie chcą podać 
mu 111nurka, :łeby mógł wyJłć 
na wierzch: kaida chciałaby 
go mleć tylko dla siebie, 
więc nie będzie miała go 
:ładna, W kol\cu dwie młod
sze uclekaJą, a naJstarHa 
•ostaje na placu z trupem 
kochanka w głębokie) stud
ni I z szeregiem płytkich re-

charakteru I stany duchowe 
w dłu:l11yc:h praemówle
nlach, nieciekawym stylem I 
Językiem. Wszystko rcn:em to 
dręczący koszmar nudy. 

Nudne 1q słowa, nudne 
gesty, nudny Jest nagi.Im te) 
1Ztukl I nawet Je) erotpm 
)Hl nudny. Nawet Je) nie
dwuznaczna pikanteria Jest 
nudna, bo łmlertelnle po
wa:tna, tępo uwznlołlana I 
pogłtblana wbrew groteako· 
wym I komicznym nieraz 
przez nagromadzenie kary-

'l'ói. A. Struł 

kcrturalnyc:h uc:aegól6w IT'" 
tuac:)om. Streszczenie te) 
ntukl br1ml Jak pomysł pa
rodll dramatu obyc:zaJowe
go. Tymczasem to !Mt dra
mat obyczajowy. Sztuka )Ht 
:łle ncrpl1ana, bo Jest napl· 
sana powatnle, Autor walqł 
to wHyatko na Hrlo. Gdy
by choclal teatr pozwom so
bie 1alartować. Ale skąd? 
T atr był chyba Je11c:ze bar
dzie) powałny-

Za to widownia c:aęeto nie 
mote powstrzymat się od 
łmlec:hu I w najbard1leJ tra
głc:1nych momentach 1drowo 
reagu)e. Praylny to dysonans 
między sceną a wldownlq -
przykry, ale c:alkowlcle a
aprawledllwlony. Komtam 
bzdurnego traglamu prezen
towanego na scenie działa 
niezawodnie, choć wbrew In. 
tenc)om twórców praed1ta
wlanla, 

Aktorrr grali bardzo le
powłclqgllwle, pogłębla)ąc: 
w ten 1po11ób fałnywołć za· 
lołeil utworu. lłolę Agaty 
zagrała Irena Grywł6ska
Adwentowlcz, całkowicie 
1godnle z zalołenlaml wla-
11ne1 re!y1erll, wydobywając: 
dzięki temu kompleksowemu 
dzlałcmlu wszystkie wady 
11tukl. 
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l'ań~twory Teatr Lu~""Y w 
Waruawle t; io B&tt!: .Zhrod· 
n.1 a ńł wysp:e kóz lnseeiniza
c)a t r&tyser!a: Irena GrY"r ń
ska - -.dw~n to ir!e 11. Scenogra!!a: 
Marian Stańczak. 


