
O MEDIA · · '1 Jaros·
ł!.łwa A0ramowa 
„KUk-klak '' ·cieszy 
się powodzeniem 
na wielu scenach, 
W Olsztynie rów::.. 

nież. Powodów kilka. Utwór 
jest y;spółczesny i , !9 . p:ią~ 
czy, że akcja r,ozgrywa , się 
w naszych czasach, dokład
nie dwa, trzy lata: temu'. 
Wobec dotkliwych braków 
współczesnej literatury ·$ce
nicznej każda sztuka speł
niająca warunek aktualnoś 
ci przyjmowana bywa z u~ 
wagą. 

Ale „Klik,-~lak~, ,,. · będąc; 

dziełem współcze,sn~m, , 'w'.'. .1· 
istocie '. mówi o pr'zeszłości; • -i 

Uk~zują,c lu~zi · · tyj.ący,~h · . 
wśród nas, ukazuje Cienie 
historii. Zartli?st bohaterów 
przedstawia bankrutów. Jeś
li dodamy, że bankruci wy
wodzą się z prieszło~ci nie- ' 
zbyt odległej - drugi P<;>
\VÓ~ zainteresowania z~cpzu
mia,ły. ' 

To tet co~. nowego, to tef 
może, zaciekawić. · P olska 
przedwrześniowa i dostojni·
cy z tamtych lat trafiali na 
scenę wedle wzo'/Jpw ,i;Dom
ku :z kart". Tu syt~adj jest · 

' il).ną,, podobnie jak; inn jest 
p.a~ttók Czy~by,. cz~s. b)

1 
je- , 

~ynym wę·ry}ika'to.~em · na-
szych poglcidów na pr esz
łość?' N:ie , tak ·dawno frze
cie~ przedwojenny. r'pul!fow
nlk ,czy przedwojenny!· dy- . 

f I • 

· Na tym nie koniec. Abra
mow sięgając po wielokrot
nie już poruszane spr a wy 
wzajemnych relacji między 

Polską przedwojenną, a po
wojenną, unika na.strojów 

plomąta byw~ł prz~w~żnie 
przedmiotem krytyki! w 

• najlepSzym wypadku . ka
zywanej rezerwy! oboję noś
cL Dzisiaj z pułkowni , ' w . i 

·dyplomatów chętnie się 

„serio", pryncypialnych roz- ' 
rachunków. Tematy po~aż-1 
ne, znan e tiam ' od strony ' 
poważnej, traktuje ~ uśmie~ 

chem, niekiedy pósługując. 
się przesadnym rysunkiem 
groteski, n:iekiedy wydoby
v.;ając nutkę sentymentu. 

śmiej erny. Zniknął pr Iem 
,p:uzedwoj·ennych dos · jni
kqw. Nielicżni, ·ja~y · 
stali; mogą już tylko 
szyć . da:wnymi nawy ami, ' 
sposobem myślenia, le' endą 
minionego znaczen ia. Tak, 
jak 'fo się dzie je w ,;Klik
klak".' 

Konstr'ukcja 

medH dość . niezwykła . . Bo- I 

haterka sztuki Korńelia, ko
bieta żywotn a , o niewyczer
panych wymaganiach u czu 
ciowych, aranżuje w swoim 
domu spotkanie " z trzema 
byłymi mężami i. jednym 

. aktl,laln~rn, przyjaci
1
ele.m, Po

wody spotkania są · niej asne, 
prawdopodobnie ambicjonal-

. ne', mnie jsza z 'tym, nas in 
teresować ).nogą jedynie sy
tuacje wynikłe potj.czas 
spotl~ania. · 

JANUSZ 

I 

.' ' 
Pierwszy mąż Kornelii był 

pułkownikiem. Dzisiaj jako 
czerstwy staruszek chętnie 
przyodziewa w ważnych mo
men tacb mundur. W · mun 
durze' odw iedza . byłą żonę. 
Dru~i mąż ma za sobą ka
rierę dyplomatyczną , zakoń
czoną ucieczką z kraju w· 

I • 

1939 roku. I on równie:! 
zjawia się na rodz ny wie
czór wspomni eń pełne j 
gali. Trzeci mąż t już po
wojenny, zdymi onowany 
minister. Między panami 
dochodzi do ostryc kontro
wersji, , spowodow ych nie 
tylko wspomnient 11)i rpął
żeńskimi, ale takż ro'zoież
nościami polityc·zn mi czy 
pseudopolitycznym . Abra
mow wykorzystuj wszyst
kie okazje, by p żartować 
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sobie z margin~s;ów ·wiel
kiej historii. Mając za sobą , 

. świetną szKołę studenckich 
teatrzyków, w kt rycłi cel
ny diąlog i traf a po in ta 
na leżały do najważniejszy ch 
wartości, wykorzystu je do
świad czenia w ,p isywanych 
obecnie . drama.ta 1. 

h 

I chociat „Klik-klak" nie 
dorównuje najlepszym utwo
rom pisarza , na przyk,ład 

sztuce „Derby w pa.łacu", 

stanowi. na bezrybiu drąma

turgicznym wdzięczny ma-' 
teriał .dla 'teat'ru.' · , 

' . •J • ' • ). ' ;, , , ,~.· ,. 

Przedstawienie olsztyńskie 
reżys·erowała Wanda Las
kowska, nie mając więk
szyc_h trudności interpreta~ 
cyjnych. w sztuce wszystkc;> 
jasne. Scenograf Zofia Pie
trusińska wyposażyła s~e l'l, ~ 
w sta~oświeck1e , ',mel;ll~ ·,. i 
sprzęty. Sza fa "• prowę. ~;,ą~~ 
do sąs iedniegd ~omi·e~zcze
nia (?) , czy do u'm0wrfr~go ' 
składu starzyzny ' (?')1 ·niepo
frzebn ych rupieci (? ), pełni 
funkcję centralnego, sym
b.olicznego r ekw ir:y tu. 

Aktorzy bawią się sz tuką ' 
r ni~ go'rze j od '(-'. idr-ów.' Mar~a . 

Sobolewska, jako Kornelia ' 
parn,1je nad ~zterema pana- 1 
mi całlrnwicie, chociaż im ' 
wydaje się, że jest odwrot
nie. Krystyn Wójcik (puł
kownik) świetnie nosi mun
dur. Wacław Rybczyński 

jest niezawodny w prowa
dzeniu di~logu, nie radząc 

Sobie I jedynfe ze szpadą U 

boku. Zbigniew Szpech't gra 
przegranego, zgaszonego by
łego ministra, a debiutµją
cy na scenie Bronisław 
Wrocławski Współczesnego 
chłopaka lat siedemdziesią-
tych. / 

/ · 


