'lltożna by u.graf „żabusię" •) jako wspólczes11111 komedię. Wypbraź
my sobie, że Helena Bartnkka Jest
ion11 warszawskiego urzędnika, JeJ
r ~ ~ ce M il ewsc y ma.Ją na prz;vkłau
•klep z galanten11 na Chmielnej I
z~ .oai ą J.a , ę domową córki, Ma.rla
pracuje w administracji Jal<lejś spół
Clz.lclnl wydawniczej, a Julian Jako
kie rownik koml~u zbiera kapitał, by
Wyjecl1ać na pr.owlncj ę I za.o!yć ho
'Clowlt; zwlerz11t futerkowych. Próbowałam w ten sposób czytać „Zabc1ię". Zabawa była świelJla, zepsuła
s ię dOplero w trzecim akole: melodramat nie wytnymał eksperymentu. Ale p o ~tać tytułowa od po~ząt
ku do k,oń~a była prawdziwa I Jak

między mętem 1 lrochanklem, kła
mie i oszukuje. Jest infant ylna w
s posobie pojmow ania zycl„, puek.:>nana, te Jej kłamstwa 1 zdrady nikomu ni~ rol:>il\ krzywdy; Idealni"
dopasowana do swego mleszczań
skieiro śro11.:>wlska, rządzoucr;o pra\1-a?lll p odwójnej
moraln,ośc1. Konflil<ł, groż11cy tragk znyml powlk1anlaml, r<YLładowuje si~ tak że dzię
ki klarnstl>u. Bur.za ro.staje zażegna
oa, rodzinna sielanka t.~ cz y się dalej. Dzl~ki kłamstwu Zabusla octzyskuje zaufanie i miłość męta. Klr,skę pon,osl jedynie Mania,
która
chc!a:a bronić uczciwc&cl l prawciy.
Z&polska odlllania tu.Jeszcze Jedni\
odmia.nc: kołtuństwa,
e mniej groź
a .łycla wzięta.
nego11 c!t <>sławiona
dulszczyzna,
choc k,ontllkty rozgrywają się w a'Zapolska stworzyła w Zabusl kco- tmosrerre pozornie bardziej pogod~entra.t looblecego wd.zl<; ltu p~lączo- neJ, opromienionej
kobiecymi uro~1cgo
z głupotą I orakJcm
po- kami żabusi.
czucia odpowledzlalnoi;cl, z któIch usobieinlem Jest na scenie Terego
wynika
swo;tsta
runoral- atru Lud,l>we:;o Ludmiła Ląrzyńska,
ność, Choć od preml ery tej • o- która znakomicie utrallla w ton ro.z
mP 1il
dzl elł
nas
•7. Pf \•<l zle s ląt szczeblotanego k.:>biecl ątka. Bohclan
lat, kilka w.ojen I rewolucji, „das EJmont z przejęciem gra BartnlcP. W1'( \\'elb•lcl: e" p rze trw aln do dziś .
kiego, a.le Jest zbyt Jednostajny;
Wystarczy zam.lenić turniury
na może
wlc7zowl
nasunać
myśl,
Worki, trapezy, czy Inne wspólczes- że r.apaly żabusi dla Juliana SI\
ne faso.ny sukien, lly w Helen.:e od- potrosze usprawiedliwione, tym barD.\leżć niejedną k,obietkę ze swego dziej, .l.e jako nldortunny kochanek
oLr rT.rnla. Swla1cz:v o t y m 7.resz.ta Tomasz Zaliwski ma pociągającą
re~lcrja widowni, zrywy oklasków sylwetk ę. Nie \\ydaJe
się jednak,
p:id a.dre6em takiej czy Innej re- by rola Ju~lana szczegółnle odr:>pl'kl, csk•riaJaccj Jekkom vśln:\ to-, władała mozllwośclom tego lnterl'su
nę I matkP,. z ' wszystkich. komedii Jąceg-0 aktora. Teresa Gn ' ewk.:iw:Z11p:>ls klej ta może naJl• twie j p~d - •ka (Marla) stwarza wyrazistą po·da i0 s l ę aktuallza<>ji. D<>konala tu stać mentora w sp6dnlcy, rcwlutn:\
autorka „llforalności pnnl nul•kf Pj" 11 za•.otnq sąsiadką Manle\\·irzową
wn lkliwej I subtelnej analizy natu- Jest Manuela J(.l ernlkówna, Goczy•tą
ry k·t>blecej, ukazując J" z gorzką postać Milewskiego
kreśli
Artur
lr-0nl11.
Kw'atkowskl, dając poph śwletneg•o
11ktorstwa. R<>d7.ajowe figury stwa„~•oratność" ~abusl wyw.odzl 1lę rzaJ1: B1'rbara i' leli ii ska (llfllew•ka)
z poęl11dów iyciowy ch ojca - lowe- I Bart.>ara Golęblewslca. (Francls7.Jasa: „zdradzać mo;,na, tylko tak, ka). Irena Grvwlńska - Adwento-ivlŻt>by to n.:i wierzch nigdy nie wy- I czowa prnwadzl sprawnft> przrdstaEz:o. Nie wyjdzie, t:> I wilk syty I I Wienie, udenaiąr trafi-le w nute tro
owca cala", l.rpcza, uwielbi-ina nll, dominującą w „:labu•I". l\Jeloprzez otocze!lle Zabush• IAwlruJe po j dramatyczne sceny w III altrłe wyda f11 się wszakt.„ nle":i rozwlrkle .
Dekorarjc I kostiumy Mariana
StińrzakR !lkrrntują nor.'odny I ,,,,_
Zl)rnle sl••~nl<,owy nastró,f, w którym rozgrywa ~IP, ta ntnl<11 zaprawiona smutnym uśmlecllem.
ZOFIA
KARCZEWSKA-MARKIEWICZ

I

•) Gabriela ZapolskA „żabusia",
sztu ka w 3 aktach, reżys~ria: Irena
Grywlńska - Ad \\ entowlczowa . srenogrBfla: MArlan Stańczak,
Teatr
I.udowy.

