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»Nie jesteśmy aniołami(( 
l&larq Feher 
.na scenie objazdowej Teatru »Wybrzeże« 

W serii zeszłotygodnio
wych premier scena ob
jaulowa Teatru „Wybrze 
że" wystawiła. komedię 
węgierskiej pisarki Klary 
Feher „Nie jesteśmy anlo 
łam!", 

RZECZ dzieje się w Bu
l dapeszcie. Lecz równie 

I 
dobrze może się dziać w 
każdym z miast nasze· etę ści Europy, choćby w \?ań 

sku. Bo problem postawie- etapie co u nas - pehw 
ny w sztuce równie żywy jest problemów nowych. 
jest w Polsce, jak i na Wę- nieraz zwolna narastaj11.• 
grzech, na pewno tak sa- cych i skutkiem tego trud 
mo nurtuje Czechów, Ru- no dostrzegalnych. Współ• 
munów i Niemców z tej czesna rodzina Inteligencka 
strony Laby. Jest to pro- problemów tych stwarza 
blem - babci, jakże dobrze wiele. Klara Feher w kolej 
znany w rodzinach Inteli- nych SV'YCh sztukach - na 
genckich, gdzie obok męża pisała już ich kilka, o tak 
pracuje też zawodowo żona, wymownych tytułach jak: 
która nie myśli rezygnować „Pan i władca świata", „Je 
ze swych ambicji zawodo- dna szósta męża" - w spo
wyc)l I rozmieniać się na sób tchnący świeżością I 
drobne w gospodarstwie do prostotą, a zawsze aktualny 
mowym - gotowaniu, my- (była przecież dziennikarką) 
ciu garnków i przyslowio- rozprawia się z tymi pro
wym cerowaniu mężow- blemami. Może robi to tro
skich skarpetek. A gdy są chę naiwnie, ale nasi radio 
dzieci? Babcie są ową des- "'i Matysiakowie są na pe
ką ratunku, wyzyskiwaną wno nieporównanie naiw
bezlitośnie przez całą ro- niej pisani, a taki olbrzymi 
dzinę. że często dzieje im wpływ wywierają w na
się krzywda, że muszą nie- szym .społeczeństwie. Autor 
raz rezygnować ze szczdcia ce „Aniołów" na pewno cho 
osobistego? To są właśnie dz! też nie tylko o zdemas
zagadnienia odważnie poka kowanie problemu, który 
zane w sztuce. stawia w sztuce, ale głów

Klara Feher była dzien- nie, by widz wyniósł :a 
nikarką. Żywo kontaktowa- przedstawienia właściwą re 
la się z czytelnikami gazet, I !leksję ... 
w których pracowała pro- D OBRZE więc, te scena 
wadząc działy podobne do objazdowa Teatru „Wy 
naszych „Smialo I szczerze" brzeże" powiezie widzom 
czy „Tu 3-45-17". T)zięki te powiatowych miast l mniej 
mu po;mawała troski i klo- szych miasteczek naszego 
poty szarych ludzi, nie Izo- województwa tę wspólczes
lowała się od spo!i>czeń- ną komedię. Tym bardziej 
·twa budapeszte1is~iego. A dobrie, że „Aniołów" przy
. ycie tego społeczeństwa .- "gotowano starannie. Podo
" warunk~ch b •s'-,vnictwa bały się zwłaszcza dwie ro• 

'alizmu na ~ sair.vm le: Margity Syliowej, wlaś-
. nie takiej babci, rezygnują 

cej dla prowadzenia domu 
córki i zięcia, dla wychowa 
nia ich dzieci i z pracy nau 
czyciel:;kiej i z zarysowują
cego się na nowo szczęścia 
osobistego z kochanym nie 
gdyś mężczyzną, oraz d.l'uga 
rola - wnuc:r.ka Jerzyka. 

Maria Cłlodecka Inną była W 
pierwszym akc>e - eJegsncką, 
Lad;•woiona ze swej pracy 
wdową. inną w akcie drugim 
- z2gonionq, tle- Lpłatuą 11po:mo 
c~ doo.now~'', • k 1.órej nikt nie 
n naje. I ino~ Jeszcze w trze
cim, najpierw, gdy doprowa
Uzona do ostatecz.ności bun!.u
je się I p'żniej, gdy widzi po 
>W)m odejściu rozkład domu 

rodziny wobec czego po ru 
g! rezygnuje ze swych aspi

rdcji. 
Masę chłopięcego tempe.ra• 

mentu I uroku 7Jaiprezentowala 
puo•iczności Marzena Gajew• 

I 
ska, jako urwisowaty Jerzyk. 
Nie chciało s:ę wierzyt,. te to 
nie kilkunastoletni wyroste'l< 
lecz piękna pani. pracuJą<.'a w 
<ea·trze także ja.ko sufler. W 
każdym razie jest to pani o 
óużym talencie ·a.ktoręk1.m. 
Parą malżeńs'.<ą. któreJ W"'Pól 

tycie taki wpływ wywa,rio 
na losy babc! adwokatem 
.I erzym Andraszem i jego to• 
ną Ewą. inżynierem archlt~
tcm byli 7.bizniew Gawroński 
i Krystyna Sosnowska. Obie 
rvle zagrano jednoznacznie. w 
sposób wykazujący. it egol:im 
mlcdszego pokooenla wykorzy• 
stuje s .ar„ze pokolenie be! 
rE'SL ·. Y. gdyż nawet nie usiłu• 
ie dostrzec życia oso·bistego t_a 
ki<.'h właśnie babć. 
Przyjaciółkę Syliowej - Pa• 

1r 'l ivwą zagrała Maria Wnorow 
ska, a u'<ochane~o ba·bc! 
•przed la·t Francisi.ka Joo 
Kazimierz Rowiński. 
Reżyserował przedstawie· 

nie Walerian LachnłU. 
Mam mu do zarzucenia, że 
nie nadal komedii szybsze· 
go tempa, co zwlaszcza w 
pierwszym akcie powoduje 
niepotrzebną monotonność. 
Scenografia Ewy Nahłik. 

I 
Szczególnie podobał mi się 
nowoczesny pokój - pra• 

\ 

cownia w II akcie i kostium 
pani Ewy z tegoż aktu. 

l\farek Dulęba ----------------


