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W 
swojej tidetnie napisa
nej książce „Swiat ak
torski moich cza•ów" 

Adam Grzymała - Siedlecki, 
snując paralele między stary
mi a nowymi czasami, stwier
dza m. in.: „Dzisiaj przed.!ta
wienie w teatrze jest t rod
k i e m wywołania w widzu 
pewnego przeżycia: e.stetycz
nego, id.eologicznego cay psy
chologicznego. Wówczas, w 
apoce, którą tu opisujemy; 
szlo się do teatru, by podzi
wiać - podziwiać sztukę, a!e 
pana• sztukę sachwycać •ię 
grą cikto<ra". 
Zgadzając się z wywodami 

Grzymały-Sidleclci.ego - zna-
komitego zna.wcy dziejów ł 
·specyfiki na.szych teatrów, 
pozwolę sobie zauważyć, iż 
nie ma regul bez wyjątku. 

W 'faeatrze Powszechruan 
i zie w tej chwili 
„MIESIĄC NA wse 

Turgieniewa, a w Teatrze 
~ozmaitoki - „Lowcy glów" 
Maxa Regniera. Spe•ktakle 
grane są przy kompletach. 
Jednakże lodzi.a.nie chodzą 
tam nie po to, ażeby podzi
wiać sztuki, lecz oklaskiwa~ 
grę Marii Malickiej. 

Zarówno obie szituki, w 
których występuje Malicka, 
jak i role, które kreuje, róż
nią się diametralnie tak swo
im charakterem jak i dyna
miką drama.tyczną. 
„Miesiąc na wsi" Turgienie

wa to interesująca sztuka c
byczajowo-psyclwlogiczna. O
wiewa 'ją delikatna mgiełka 
romantyzmu, jQlko że na.pisa
na ona została równo przed 
110 laty, to znaczy w okre
sie, kiedy ki-emnek ie11!, do
minował w litera.turze. 
Może te;t nieco anachronicz

ne wydają się nam miejsca· 
mi i sylwe<tki, i konsekwen
cja postępowania niektórych 
jej bohaterów. Sztuka po.siada 
przy tym dużo walorów po
znawczych. Dobrze przetlu
maczona przez Pawla Hertza, 
powiększa naszą wiedzę o t.e
atrze rosyjskim sprzed wieku. 

Warto tu jednak ~azn.aczyć, 
że ani scenograf (Jadwiga 
Przera.dzka), ani Reżyser (~
gniew Kocza.naw cz) nie sta
rdli się specjarnymi akcesoria
mi uwypuklić rosyjslcości 
„Miesiąca na wsi": może w 
ten sposób chcieli zaznaczyć 
internacjona.lność konfliktów 
tej komedii, k,tóre kiedyś -ro
zegrać się mogły zarówno -nad 
brzegami Wołgi, jak Wisły 
czy Sekwany ... 

Maria Mq.licka zagra.la tu· 
taj rolę Natalii, boga.tej zie
m ianki, która, znudzona mo
notonią życia, spędzaw.!go mię 
dzy mało interesującym, choć 
poczciwym mężem, a pl/.i.fo
nicznym kochanki.em, zako· 
chuje się nagle„. w korepety· 
torze iwego syna. 

Kuoacja.; Ja.k4 atwM.r& Ni 
taj Malicka, j~t sumą wdzię
ku osobi.stego, wdzię-ku we,... 
balnego (CO Zl4 WZOTOWll 
kunszt podawania 1l<>wa, ir~ 
rumienia dla jego 1emu ł Dl• 
chitektury!) ora.z, u tak po
wiem, „wdzięku psyc1K>io11icz
nego". Stany duchowe kóbf.e
ty, szukającej milo§cl; Z4d•• 
monstrowala Malick.4 bardzo 
wyraziście, lecz I kultura.l·r111 
powściągliwością, bez patolo
gicznego ekshibicjon.izmu. 
„Miesi~c na w1i" w Teatru 

Powszec n11m to pon~kąil 
tzw. „spe-kta•kl gwiazdorski". 
Bryluje w nim dzięk' sweJ 
indywidualno&ci i roli wiei~ 
artystka, przy czym poza ni4 
nie ma tu specjalnych etDB• 
nementów aktorsklch, A11-tonł 
żukowski (A:-kadiuaz), Julie 
Kossowska (Anna); An-na Mi• 
lewska (Wiera), Zbignf.eto 
Niewczas (Michał), Jerzy Ka• 
mas (Ale-ksy Biełajew), Zd.z>t• 
sław Suwalski (dok,tor), rea.U• 
zując w sposób poprawny iwo 
je role, stoją pontekąd w cie
niu swej zna.komi-tej parlbn-
ki. 

I\, atomtast ;,Łowcy oiów" 
1 l w TeatrU1 Rozma.it<Md 

to już przedstawieni. 
typowo ze.tpolcwe. Mali-eka., 
bardzo kuLburalnie, z ~łkt1 
maestrią i przyjemnym hu· 
morem ujmując rol~ Marty -
a więc rolę jedną z główn11ch1 
ale nie gLótvnq, ft.ie wi.-suW4 
się sztucznie na czoło Włj>Ół
gra.jąc~h. 
Są nimi: Barbara Poł.om1k& 

(pełna brawury, hurnc-ru i U• 
roku lrena), Marian Ga.nukł 
(konsekwentnie mazga.jowat11 
Armand), Miro1ław Sz:cm.e.ri 
(swobodny, bardzo 114furaln11 
Daniel) i Ryszard żuchow11(ł 
(jakA> Julian znakomicie od
grywający 1ię w kA>ńcowucPl 
scenach na t11ranizując11c1' '1" 
kobietach). 

A co powWmć " tamteJ 
sztuce Maxa Regniera? T& 
ueniczna histOTia o wlalcicie• 
lu wytwómi kaj(l)ków, kt(lry1 
dość mając · „słodkiej tyranii" 
swej żony i te·iciowej, pozo
ruje śmierć, ab11 odzyskał 
wolność, połyskuje kolor11tem 
k,omedii bulwarowo - far1oweii 

Jest to komedia naprawd4 
we1ola, dowcipna, obfitując& 
w pikarotnie pocieszne 1ytU4• 
cje, choć przy tym bezpreten• 
11jonalna i bla.ha. 

Ale stopi Czy istot11.ie zu~ 
pełnie bla.ha? Przy tym wsz11-
stkim są „U>wcy glćw" na• 
prawdi: zna.komicte, choć hu• 
morystycz1tie, · pogłębionym 
studium psychiki dżente{tne
nów, którzy do1tali 1ię pod 
pantofelek - a rówrwcze§n.~ 
pokazem, jak się spod ta.k14-o 
go pantofelka wydoatać .•• 
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