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~esteśmy

'' anlolami

11

nl'il• JNtdmy 1.n.J.ołaml" komedia w trzech aktach
Jllary FBllnt. Przekład z węclersklego Flll Marli SPER·
t.Ul'OOWEJ. Retneriar Waleria.n LACHNTTT. Sunogta.fia:
Ewa NAHLIK. Opracowanie akustyc>:nc: l!:dmund OUENT.
w,.ir.ouwcy: Marla CllODEC K l~ Krystyna SOSNOWSKA,
Z~eW GAWRORSKt, Marla WNOROWSKA, Marzf!na GAJEWSKA, Kt.z!mlen ROWINSKT. Premiera na scenie Teatru lt-era!ineco w Sopocie. Scena obJazdowa teatru „WY·
'brzete".

Ma słulal04ć kierownik M:•n)'
teatru „Wy!)riete",
Walerian Lechnltt, c<'Y we wstę
Ple do programu sztuki Kl&ry
l'ther pisz:e, te dramaturgia
~gierska cl;wae jeso:cze cttka
na nalełne Jej miejsce na scecbJ~j

~

po!isKićh.

Przył11czaj"c

sit;

do odrabl1j„cych te zaniedbania - jako Jrolejn" pozycję swe
go repfftuaru wystaw lł a scena
objazdowa sztukc: Klary :Feher
„Nie jesteśmy an1olam!",
Autorka s.z.t11ki zaczęła "swol"
karierę
drarnatoplsarak"
od
dziennlka.rstwa.
I
to od takiego rodzaju dziennlk:arstwa,
który pozwolił jej poznać troski i kl0<poly czytelników, !eh
tycie cOdzlenne, sprawy, którym! tyją. Odpow!adaJ~c na li•
sty czytelnl)\ów
na lamach
swojej gazety Klara Feher
powzięła my śl napisania sztuki,
k tórej tematyką byłoby tycie
ccclzienne w spółczesnej rodzi·
ny - a w s>:ezególnoścl sytuaCJa praeuj11cej kobiety w ro4zi nle.
,.Nie jeittdmy anlol1tml", to
opowieść
o tyciu codz:iennym
państwa Kowalskich... priepra•
sum - Andrurow. On - si:·
1 • 11, ona - architekt. Obole pra
~ują
uwodow.o Iii.~
clętar
p;·owa<lzenia gospodarstwa 1 wy
chr wywania dziecka l!poczywa
na n iej. Jest jeszcze pro1'lf'm tdclowej - kobiety maJr,cej swój wł~ny zawód, swój
Wl~sny świat, a potraktowanej
prz:t młode maUień~wo jak s!la robocza. A więc jak
b~rdro aktualny i u
nas pro·
'olem c i ążen i a dawnej, zacoranej obyctaJowoścl na dztslejnym tydu
obyczajowości,
imuszającej
jeszcZe nieJeclnokrotnle kobleti: do ponosttnla
ni~wspólmiernie
wielkich clę
torów dla utrzymania rodziny,
do prawdziwy ch z jej strony
p-:>święceń,
nieproporcjonalnych
~o udziału ciągle jeszcze „uprzy
wne;owanego" mężczyzny .
E'ztuka Klary Feher - mimo
wielu jej nieporadności
l
stylu, który przypomina naszych
rodzimych Matysiaków jest
utworem o du:tych walorach
wychowawczych I swoją rolę w
teatr1e ob jazd owym na pewno
spełni.
Po dość rozgadanym
ak c ie p i-:irws rym. alł:t y dalsze
wno~ 1 11
o7 ~·v. ie nie
wtdz za„
c zyna l< onf ronto w e ć sw o je spra
wy ccd ,i enne z pokazanym na
IC!QlJ )1,\tlm właśnie codzlen·

nym tyciem

węgleraklej rodziny. Sztuka zmusza do swego
rodzaju „rachunku sumienia„
w Ukresie postępowania wobec swoich najbliższych.
Słusznie pisze Marla S~rlln
gowa : Czemu sztuka ta zawclzię
cza swe tak wielkie pow cdzenle? Tl!mu, że w jej bohaterach poznajemy siebie samych.
Poznajemy nastt myHI, słyszy
my' nane własne słowa, widzimy nasze gesty. Spójrzcie wokół
siebie. Czy wśród :r:najomych nie znajdujecie sędziego
Andrasza? Czy wasze dzieci nie
zacllowuj11 się t ak, Jak maly
Jureczek, syn Andraszów? w
programie czytamy : rzecz dzle
je się w Budapes;zcle. A mote
w Warszawie, Łodzi, Gdańsku,
luh innym mieście polskim?
Problem przecież tak samo nur
tuje spoleczeństwo polskie Jak
węgierskie.
Sztukę Klary
wał kierownik

Feher reżysero
artystyczny sce
ny objazdowej teatru „Wybrzeże••,
Wr.lerian L•chnlU. Retyserlę jego cechuje starannoćś,
szkoda tylko, te nie postarał
się
o wyeliminowanie niektórych Zbyt rozgadanych, a nie
wno•1.ących nic nowego do akcji
partii tekstu.
Wśród wykonawców na plan
pierwszy wybija się Marla Chodecka w roll Marglty Syllov,bj. W tej ładnie zagranej roll
Chodecka
zaakGentowala
wewnętrzne przeżycia kobiety, któ
ra rezygnuje z własnej!o s1czę·
ścia, aby pomóc budować szczę
ścte swoich bliskich. Swletnym
urwisem Jerzyk iem jest Manena Gajewska. Za~rała te: rolę
ogromnie prawdziwie - i każde
jej pojawienie s i ę na scenie
wnosiło
moment ożywienia do
Odznaczającej

się

dlużyznaml

akcj i.
Zbigniew Gawrollskl >aa'<centował
bezwzgll;dność
si;dziel'(o
Andrasza i jego ei:oizm w prze
prowadzaniu
swych
postenowień nie odejmując mu jednocześnie pewnych rysów sym
patyc:mych. Łacina Krystyna sosnow9l<a dobr1e zal(ra!a rolę
Ewy, odczuwającej nlespraw!Pdhwość swej sytu Ecjl, go d 1 ącej
się Jednak na p ośw ięcen i e matki te•clowej. W roll Pa :en iowej zobac zy liśmy Mar i ę \Vn"
rowsl<JI, a Franciszka J ll o z ~ 
grai Kazimierz Rowiński.
Poprawna
scenografia
Ewy
Nahlik,
R.

