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Zjazd rodzinny weteranów 
Jarosław Abramow napisał 

dobrą komedię. Nie, żeby od 
razu dąć w surmy, że naro-
ikL~-,~~i-el<kj_~,.._ja!s, 

u nas pognębionego rodzaju 
teatralnęgo, że to głębia i o
strość spojrzenia, że bicz sa
tyry itd. Komedia jest trochę 
staroświecka i trochę nowo
czesna; historyczna i współ
czesna ; trochę obyczajowa i 
trochę polityczna, ale ze sta
rannie wypolerowanymi kan
tami; kpiąca i n ie · bez senty
menciku, w · gruncie rzeczy 
błaha, niemal ·w stylu buJ
warowym. Ale szczerze za
bawna - wystar~zy, aby do
cenić jej walory. Ostatecznie, 
półtorej gQdziny śmiechu w 
teatrze, to rzecz nie do po
gardzenia. I to śmiechu w 
przednim gatunku. 

W „Klik-klak" ·są prawdzi
wie podchwycone ąbsetwacje 
·z życia i okruchy r zeczyw i
stości: przeszłość przedwo
jenna i . nasze czasy. Autor, 
który przecież sam należy 
do pokolenia powojennego, 
śmielej . i ~elniej dotyka pió
rem komediowym tamtego o
kresu, niż swoj ej wspókzes-

'ności. Ale je~eli ktoś powie, 
że nie ma w tym nic d7..iw
nego - nie będę . się sp ie

. ral. 
Rzecz d zieje się na spotkaniu 

- niby zjeździe rod.zinnym - u 
pięknej ac.z już leciwe.j pani 
Kornelii, gdzie schodzą sic: jej 
trzej byli, rcniwiedzeni mężowie, 
weterant w małżeństwie. 1 w ży
ciu: pulkownik i dY'PlQmata, ()baj 
p·rzedwojeńni orąz powojenny 
działacz państwowy, aJe ~eź we
teran, oo na emMyturze: Paul 
K<n;nelia, choć żyła głc>wnie nti
l(}ścią, dobrzę wiedziała k qg,!! 
wyora,ć.,._~fa.~w- -Ddplfwiednim 
m-omenc ie d ziejowym. Jest je
s.zcze czwa.rty, a·ktualny partner, 
młody chłopa~, któremu przy
więdłe wdzięki wytrwałej roz
wódki nie dały już rady, ate 
który chętnie przystal na role 
utrzymanka. 

,Konfrontacja tych pięciorga 
osób daję okazję do - wspom
nień i utarczek słownych w 
dialogu,1 w którym dowcipy 
odbijają się jak piłeczki w 
klik-klalrn. Autor wytrzymu
je to temp-0 niemal przez · ca
ły czas dwóch aktów i za to 
należą mu się brawa. . Ale 
zdrowo i zręcznie namie
szawszy, nie bardzo wiedział 
jak z tego wybrnąć: w za
kończeniu komedii przesko
czył niespod zfewanie w inną 
rzeczywistość teatralną, w 
dziedzinę groteski i absurdu, 
co niczym .woprzednio. nie zo,,, 
stąło ' -przyg-Otowane. Ale 
przymknijmy oko i tjarµj m y 
autorowi ~ońcowe p-0tknięcie. 
Cieszmy . się . tym, co dał do
brego. 

Tym bardziej że przedsta,,, 
wienie w Teatrze Kamerąl-

I 
nyrń, reżyserowane - przez 
Wandę Laskowik-. toczy się 
świetnie,- lekko i dowcipnie. 
R.ena ~ujudz~ . roztac~ 
1H'G\fł · iec ~.pam Kornelu 
z kunsztem komediowym, ja
ki nieczęsto ·mamy · okazję 
oglądać na naszych scenach. 
Mieczysław Stoor - puł!kow-' 
nik po siedemdziesiątce - to 
chyba najlepsza, jak dotąd, 
rola teg6 alt.tora. Smies.zny, 
ze znąkomicie podchwycony- · 
mi i z. dys'kr~ją podanymj 
rysami charaktęrystycznymi, 
przy tym bardzo ciepło za
grany. Również Wieńczysław 
Gliński musiał się postarzyć 
jako b. dyplomata; to rola w 
całkiem innym rodzaju :piż 
te .. które zwykle grywał ; po
prowadził ją wybornie. w 
każdym szczególe. Wiktor 
Nanowski byl prawdzhvym 
działaczem politycznym. Naj
slabiej aktorsko- wypadł chło
pak w interpretacji Wojcie
cha Sztokinger~. . 

Zabawa w klik-klak, jak 
się z.daje, wyszła już z m ody. 
nie przeżyła dłużej niż rok. 
Ale „Klik-klak" Abramowa · 
będzie miał pewnie· żywot 
dluższy. Nie ma obaw o po-

wodzenie. 
. Jarosław Abramow - Klik~klak 
Reży·seda: Wanda Las.kdłtvska _:... 
Sceno·grafia: Małgorzata Treutler 
(Teatr Polski S.cena Ka,m.eraJna 
- Premiera pra1'ową 12. VII. I 
1972). „ 


