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nie -
zachwyciła się 

POKUSĄ, filmem · włosko"'."za
chodnioniemiecko - hiszpań
skim, w reż. M. Vicario. 

o •czym mają rozmawiać i po co? Albo 
jak wyprowadzić ich z windy ? 
.' Jarosław Abramow, autor sztuki 
. Klik-klak" miał pomysł na początek: · 
~'tarsza pani, ongiś - a: jeszcze i te
raz _i_ pełna uroków, zaprasza na jeden 
wieczór po kolei sw~jego pierwszego 
męża -- przedwojeruiego pułkownika, 

• swojego drugiego mę'ża -:-- przed~ojen-
nego dyplomatę, swojego trzecieg? 
męża -- powojennego podsekretarza 
stanu, a, na dodatek swojego obecnego 
·amanta -:- młodego półgłówka. 

Zaczyna się . świetnie . Pułkownik i dy-
. . . plomat~ przerzucają się ze sceny . 

Starszym widzom wło~ Jezy ~1~ ~a świetnymi i J;iardzo odważnymi ~ow-
g.łowie ze . zgrozy, młodzi ; za~m1ewaJą cip:;tmi ną<temat legionów, Marsza~ka 
się bez większego zrozumienia, · słusz- i pułkownika Becka; rzecz przed wojną -
ność · zaś, jak _zawsze, . l~ży_ pośrodku. . nie do pomyślenia. Z podsekretarzem 
Bo sprawa ·celibatu ks1ęzy Jest, probie- . stanu idzie nieco oporniej, bo prze
mem coraz żywiej · dysku~o'Y'anym _na cież nie ma się z czego śmiać. Kiedy 
Zachodzie, zagadnienie is~ńieje, choć wchodzi młody człowiek, sztuka zaczy-
dalibóg wydaje się to w~iystko .jaki~ś na się dusić. Ą niczej w sztuce zaczyna 
anachroniczne, zwłaszcz~ u nas, . gdzie . się duszenie, czyli po prostu jeden 

. sprawy kleru nie są tak zy~o związane z , ex-mężów postanawia ,,.-- ku uldze 
z życiem społecze~stwa, .. Jak np. we . innych - - udusić · bohaterkę . . Jest, to 
Włoszech czy w H1~zpan11. . . , . jedyne wyjście, logiczna poi~ta. · Ro~: 

Niełatwo chyba Jednak zrob1c na- nież ci faceci na ławce mogą przec1ez 
prawdę _dobry fi~ na ~en _.temat, a już nagle , n i stąd ni z owąd, . Żamor~ow~ć 
zrobieme komedu wydaJe s1.ę pomy~~er_n jeden d rugiego. -Albo .c:1 w wmdz1~ 
~ .... it~r kułonm~m. _ .~.aiy-.~-1sc1e 1' ·mogą su: pódusic_. _ :{\o_ramo_W· zn_ala~ 
śmieszy mesłychame po~tac k~~ęd~~ wyjście z pomyślanej prz~z si.~b~e 
świeżo pr~ybyłego . ze wsi sycyhJskte~ sytuacji. Publiczność zrnuduJe wyJscie 
do parafii w Rzymie po to, by cał~m1 z teatru 0 jeden akt za późno. Sztuka 
dn~ami spowiadać pięk1;1.e gr~eszmce: - zaczyna- się pianką, a k~ńczy szum?-
Film - chciałby być dowcipny 1 głęboki winą . Autorowi . nie dopisuje poczucie 
zarazem, niestety, ani jedno ani ~ru- $'!laku. Sentyment starego pułkownika 
gie nie wychodzi. Dowc~py w ~mrę do uroczej starsżej pańi jest czymś 
akcji coraz cięższe, a zamiast głębi raz innym niż zakusy starśzej pani (pierw.:. 
po raz ukazuje się dno. . _ sze małżeństwo w _roku 1929) wobec 
· Dna takiego sięgają twórcy inscenizu- s~hlokatora-nastolatka. Pierwszy pach-
jąc nam erotyczno-obsesyjne s~y niesz- nie naftaliną, pomieszaną z zapache~ 
częsnego księdza, np. w formie baletu zeschłych kwiatów - - di:ugi zapach~mi 
en deux pośródku łoża/' Całość kończy . docierającymi z pobliskiej „Kameral-
~ię cytate~ z list~tv,św . Pa"'.~a n~ t~m~t, nej'', knajpy kategorii „S". 
1ż lepsze Jest małzenl>two mz og1en pie-. 
kielny. ' . · 

Helena Łopuchowa 

obejrzała 

sztukę J• Abramowa KLIK
-KLAK w Teatrze Polskim 
(Sala Kameralna) 

Gdyby sztuki teatralne można było 
tylko zaczynać, lecz ich nie · kończyć 

·każdy mógłby być autorem dramatycz
nym. :Każdy może bowiem wpaść na 
pomysł w róQ.zaju: „siedzi dwóch fa
cetów na ławce w parku · i rozmawia", 
albo „carski oficer, bojowiec i .kokota 
zatrŻasneli ·się w windzie między 
piętrami" . Ale co potem z tym zrobić? , 
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