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PIWONIE 
PANI KOR ELll 
N A widowni temperatura tropikalna; naj

elegantsi mężczyźni wbrew wszeikim tra
dycyjnym i ns:iwoczesnym regułom savoir

vlvre'u zdejmują ukradkiem marynarki. · Panie · 
kolorowe i brązowe . od słoi'lca wachlują się 
dY\Skretnie p,rng.ramami. Ani jedno miejsce nie 
jest wolne, oddychać nie ma czym. Polo Coda 
(nie było jeszcze w po.czątku lipca w w-wie 
Coca„ Coli)~ duże jasne i napój miętowy pozwa-
lają przetrzymać antrakt. ·· · 

Na scenie - Renata' Ii:ossobudzka cała w pi
woniach montuj,e przyijęcie z mężczyznami swe
go życia. Jest melodramatycznie, swojsko, -ro
dzajowo, politycz!).o-aluzyjnie. Można s ię poś
miść, , pou.śmiechać; . po~ztuszać, powzdychać. 
Mo1żna · też . sprawdzić, .co w teatrze przetrzyma 
nawet naturalny .. o;pór kaprysów aury. „Klik
-klak" Jar.ąsława .Abramowa, wystawiony w 
Teatrze • ~ameralnym,, przy ulicy Foksal prze
trzymuje znakomicie nie tylko upały, ale i 
wakacyjne teatralne ogórki. Ale i perma
nentny kryzys widza. Problem z drama-

· .turgią współczesną, nie ma sztuk? Niepraw
da. Są. To jest - bywają. Tenże „Klik 
-klak~' chociażby, który to utwór mógłby się 
ż powodzeniem nazywać „Polska histor;a", 
,,Historia jednego życia", „Seks, polityka i pi
\Vonie" itd. w tym stylu. Jakkolwiek by się t~ 
nie · nazywało, salę zapełni murowanie. Bo już 
nie ma co ukrywa.ć - lubimy te stare smacz
ki,·· przypominki historyczno-obyczajowe nie 
zanadto. serio · i nie zana:lto smutne. P i ękna 
pahi · Kornelia - dama wypisz wymaluj jak z 
Dolęgi•Mo1stowicza , epigonka sławnej pa!"li 
Hanki, przeszczeipiona ha swój wiek późno-do1j
rzały w nasze powojenne realia społeczno-oby
czajowe, dożywająca kawiarnianej emerytury 
·w dzisiejszej Warszawie, postanawia urządz .ić 
sobie benefis. Zaiprasza na kolację trzech nię
żów swego życia oraz tego, dla którego przy
gotowany jest cały popis - chłopc·a gaszącego 
wybujałe potrzeby sek1sualno-uc2mciowe na wa
runka:,ch, powiedzmy, umowy dosyć ściśle okre
ślonej. Ze każdy mąż pochodzi z ~nnego etapu 
historycznego, spotkanie całej trójki plus współ
czesny dwudziestolatek (Liluś sublokator) -
idostar'cza spięć, zderzeń i wiele materiału do 
refleksji, nie tylko osobistej. Abramow uczy
nił kolejnymi mężami uwielbiającej piwon ie 
pani Kamelii (jedyny -constans jej życia - ta 

miłość do piwonii) : · pułkown1ka, ,. dyiplOm'ątę 
spod sztandaru , Beck oraz 1 · działacza ~· wice.:. 
ministra (przedwcześ ' ie popros~.on,ego ·o stan 
spo·czynku) .Polski · L . dowej ; Li'luś :..:.- akord 
końoowy _:_ rep,reze tuje' cynicz,no-rzeczową 
forma·cję m.łodzieży półczesnej. Pano;wie wy
mieniają na scenie ,spomnienia ;i obelgi, piją 
i rezonują , .,J uż to si gając do lingwistycznycp 

. SZjibel, już .to jednoc c się. Pani - ·urocza, ba, 
żebyż' to takie -1es ze bywały - tokuje, ko
kietuje, prowokuje ··i całkiem po ludzku prze

. żywa rozpać-z.„ o.statn eh w swoim życiu piw6nii. 
Wieńczą on'e jej kat alk, na który zjednoczona 
czwórka pospieszriie aduje swoje Bóstwo„ < 

' ' . 
Sprawy, które ~or sza „Klik-klak" są zwyk- . 

łe, proste; dla wsz 'stkich zrozumiałe. Sz;5rfr, 
ja kim . o ·n.ich ·mówi, ,. nie wymaga . wysiłku ihte
lektualnego. Widz oże się po·śmiać, może Jeż 
i po1.s mutnieć. Wszys

1 
ko bez udziwnień, z łezk,ą, 

neosentymentalnie. ' tare mity, stare. legendy 
i symbole: Pola·cy · ycerscy, europejscy, ludo
wo-rewolucyjni,- za sze kochliwi J zawsze pod 
pantoflem swoich 'gdanek. I ta mgiełka ro
mantyczna, to rozc ulenie się ' nad swoją fra
dycją, która st.a~e ię co dz i eń, co . god+;inę, w 
każdej chwili. Ten ' sarkazm cieplutki i ni?ko 
dawkowany' tyle o ' by !!1ieściło się w pojem-
. nej formie. mel odra·' ·atycznej ... 

Czy to znaczy, ze' uległam czarowi tej ·ko
me :iii spod znaku 1,samowara i. naftowej lam
py, że chcę jedyrtie dać wyraz zachwytowi 
szczeremu? Odpowi~dam - nie, nawet więcej: 
dobrze, że rzecz ~ała nie trwa jednak zbyt 
długo. Czy to znaczy, że mam za · złe .n:;ijnow-

.: . I 

szej · sztuce weterana · 'warszawskiego STS-u jej 
rŚmoto~viłtość, :konkretność · i ·to, że napędza 

. wi1dźa do teatru? ódpowiem - nie, nawet w!f:. . .: 
', cej: Widzę . w „K1ik-klaku'' . model tzw . . ci.ta

maturgii użytkowej , nie sięgający aspiracjami 
Helikonów j Parnasów. Po co więc· pisać o pe
rypeti!łch . ,pani Kornelii,. jej · tqech mężach i 
piwoniaah oraz o tym · W5zy1stkim, co z teg.:> 

. wynika·? Powód jest je1en: raz jes'zcze w tea
. trze zwycięŻył ku·rs na zwxczajność, . potrz..~bę 
łatwej emocji, · sentymentalny·ch wzruszeń·· i.. . 
śmiechu. Jakże to .· napisał S'am auto.r w pro
.gramie: „śmiech, pła,cz czy protest - a potem 
dop iero re.fleksja i analiza intelektualna". Moż-
. na się z tym sta'nowiskiem spierać.' Na · p(łpie
rże. W życiu 'trzeba uznać c jego funkcjonch~a
ni·e . . Sala na Fąks?-1 potwierdza to niezbicie. 
I wreszcie: na szczęście w sztuce ·jest miejsce 
.na eksperyment ~wórczy, po•szukiwania, po·raż
kj, błędy i trudne ś-cież'ki nowych szlaków. 
Niech nas nie Vlartw'ią ubite gościńce starych 
.szlaków, bez nich nie byłoby w ogóle tego , 
marszu naprzód. 

A wracając do „Klik-klaka" warto posłu-
.chać „doborowej_ stawki aktors•kieij. Renata • 
Kossobudzka, .·. Mieczysław Stoor, Wieńczy1~·i~w 
Gliński, Wiktor Na.nowski, Wojciech SztÓkih
ger .(chyba naj1słabszy w tym gronie) - dostar-

. czają wielu satysfakcji. 

TERESA KRZEMIE~ 

Te~tr Kameratn'y, .Jarosław Ąbramow - „Klik-klak", 
reżyseria Wanda Laskowska. scenografia Małgotzata 
Treutler. · 

Scena ze 'spekt~klu „Klik-:--klak" Jarosława Abra??towa, wystawionego· przez Teatr Kameralny. 
Na zdjęciu : ,1 Wojciech Sztokinger, Renata Kossobudzka (leźy), Mieczysław St oor, . Wieńczysław Glińsl:\;i 
i Wiktor N

1
anowski. · · ' , · 


