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· N a zdjęciu: scena ze · spe
ktaklu „Jak się kochają ... " 
w Teatrze Nowym. Od pra
wej: Teresa Makarska (Te
resa Phillips), Piotr Kruko
wski (Bob Ph;lips), Janina · 
Borońska (Fiona. Foster) i 
Jaqusz Kubicki . (Frank Fo
stet). 

Fot. Andrzej Brustman 

Powyższy tytuł mógłby wła
ścbwie oosłużyć za całą rec€n
zję, Wystarczyłoby dódać „me
tryczkę" przedstawienia i wy
mienić wykonawców. Ale nie 

-są to cz.asy .,Wiad.omDści Lite
ra.ckich". w których Antoni 
Słonimski tak - na p-rzykład 
- recenzował (w 1930 r.) sz,tu· 
kę Stefana Kied.rzyńskiego pt. 
„Piorun z jasnego nieba": „Od 
takich piorunów te.at.r powiinien 
·mieć piorunochrony." A o ko
, ir..edi·i Victoriana Sardou pt. 
„Cwiartka pa;pleTu" naipisał w 
roku 1936 tylko dwa zdania: 
„To nie była ćwiartka papie
ru. To była rolka." Prrzez la
ta wszakże obyczaje recenzenc
k ie z.mieniły się i dziś na.wet 

· kiepskim spektaklom ooświęca 
się zwykle sporo miejsca. często 
przy tym nie pozostawiając na 
nich . .suche.i ni·tki". 

w przy'Padku naj nows'Zej pre
miery na scenie Teaitru, No
wego to akurat nie wchodzi w 
rachubę, Za·pre.zentowano bo
wiem · sz.tukę zręcznie Iiaipisa;ną. 
spr.awn1ie zreali,zowa.ną i całkiem 
przyzwoicie za.graną. 

Alan Ayckboul'n w .,Ja:k się 
kochają ... " zajmuje się rozmai
tvmi układami ..._ przewa.ż.nie 
wynikającymi ze zwykłe.go nie
oorozumienia - jakie się two
rzą między trzema parami mał
żeńskimi. Niezbyt skompl'Lkowa
na . ale poprawnie poprowadzo
na intry.ga opiera się na ro
mansie męża jednej pa·ni z żo
ną i!\nego oa.na. Romansie ; dość 
enigma.tycznym, chyba ledwie 

·~ 

się rysującym i raczej bel: bli
żej określonych perspektyw: 
Wystarczającym wszakże do 
zrodzenia ,,,.rozmaitych komplika- · 
cji. wynikających ni.er.zadko z 
orzypadkowych niedomów1·eń. 
pośpiesz.ni·e wyciąganych wnio
sków. wreszcie świad()l!llych 
matactw. mających na ce·lu u
krycie zdrady małżeńskiej, je
śli w ogóle - co jest rac7.ej 
wął.pliwe - do niej doszło. 
Wszystko to jecl.nak - jak ila 
komedię przystało - trakto
wane jest lekko. po,godnie, " 
orz.ymr-użeniem oka. 

Ayckbourn rozwija akcję 
niezbyt spiesznie, iakby zo.sta
wia.jąc nieco czasu widzowi na 
jego włas·ne domysły . aJe w 
sumie czyni to sprawnie, · uni
kając zarówno miejsc pustY-,ch 
jak i gadulstwa. Trochę szko
da że nie do końca wyko.rzy
stał możliwości, jakie dawał 
pomysł tlilllieszczenia wszystkich 
trzech par jednocześnie przy 
wspólnej kotla.cji. w rz€czywi
stości odbywa,jącej się w dwóch 
różnych miesz;kaniach f w róż 
hym czasie. Tu diaJog - na 
ogół dowcipny, skrzący s'ię wie 
loma oryginalnymi, zabawnymi 
oowied;zonkami ...- nie zazębia 
się lecz toczy się zupełnie nie
zależnie orzy dwóch Żestawio
nych ze sobą stołach. co . nieco 
osłabia efekt niebanalnie po
myślane.i sytuacji. Podobnej 
zresztą ,do istniejącej w akcie 
pierwsrz.ym. Tu dwa małżeń
stwa „mieszkają" niby ,oddziel
nie. a j~d.nak razem, korzysta-

ja z części tych samych s-przę
tów. porus:z.ają · się w tej- sa
mej orzest•rzeni, wzajemnie się 
przy tym .~nie widząc". Nie 
wiem ile zasłup; za to ka.pital · 
ne rozwiązanie można przyp;· 
sać samemu Ayckbournowi. Je 
zaś reżyserowi spektakl u -

Wandzie Laskowskiej. Natomiast 
iuż tylko na jej konto zaliczyć 
należy oc1powiednio wartki tok 
orzedsta wienia. przej r?.ystą kon· 
stru.kcję posr.czególnych scen , 
stara:nne . ou.nktowanie co traf
niej.szych oa.r.tii dialogu. 
Mają w tym zresztą niema

ły udział także wszyscy wy
kona wcy. Janina Borońska 
(F ,ona Footer) ze znawstwem 
i sma.kiem gra światową, o nie
na.gannych manierach damę 
uowcipnie przekształcając ią :o 
oewien czas w damulkę , us .
rn~4u oozorną ' naiwnością u 
k. V"Ć swe kobi€ce sekredk;. 
W}tworny .• we właściwv sobl = 

· sp<>sób modelujący głos Janusz 
Kubicki · (Fra.n·R Foster) jest 
\Vyraz swobodny. rozprężony . 
aliści - gdy trz€ba - „ bywa 
na· tyle dociekliwy. że demon
strowane roztargnienie i pełna 
~olera1ncji dla słabostek innyc)l 
dobroduszność zdają się być je
dy·hie sprytnym ud.a wa niem. 
Szczerością natomiast podbudo
wuje Piotr Krukowski (Bob 
?h1llips) swą impulsywność . 
która wszakże ni·e or-zesz.kad.z.a 
w D".ecyzyjnym wvkorzystvwa· 
a iu wszystkich niuansów dow· 
eipnego tekstu. jakie autor wło
żvł w usta tej o<>staci. · Ten 

sam ton podchwytuje Teresa 
_Makarska (Teresa Philli·ps), bar 
dzie.i żywiołowa, aJ.e także pil
nie d~a.jaca. by dowcip słow
r1y nie zagubił się. pośród mno
gości działań scenicznych . Kry
styna Ro l ewska (Mary Feather
stone; zabawnie. a przy ty m 
z r.aezaprzecza.lnym wdzięk.em, 
g i a kobieciątko trochę za.gubi'> 
tlf w obcvm sobie śwtecie wy · 
studiowanych manier i staran 
n;e przestrzega.nych · pozorów 
N , eporadność. wynikającą i 

przemoznej chęci przy·podoba
n & s 1ę wyżej postawionym ·w 
h :e,zarch 11i s.połecznej. Dymitr 
Hołówko <William Featherstone) 
czvni zasadniczym rysem kreo
wa111ej orzez s iebie oootaci. 
Odnoszę wrażenie, że cała 

szói;tka· aktorów bawi. się ró
wnie dobrze jak widzowie, dzię
ki czemu w cz.asie przedsta
wif'nia tworzy się specyfic.zna 
u1mosfera ws-pólnej zabaiwy, nie 
'&k znów częsta w naszych' tea -
trach. 

Ttochę banarrna scenografia 
1Nsp1e:a rozwiązania insc€n iza
c .~ j!1e, ale nic ponadto. 
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Teatr Nowy. Alan Ayckbourn 
- „Jak się kochad~." · Prze
kład - Kazimierz Piotrowski. 
Reżyseda - Wanda Laskowska, 
sceno.gra.fia - Marek Tomasik, 
w~półpraca· scenograficzna -
Katarzyna, Meissner. Premiera 
oraso-..va - 26 kwietnia 1986 r. 


