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. YM razem nie było wielkiej premiery. Nie przygoto- Teatr ujawnił swe niemałe możliwości repertuarowe, cho-

wano widowiska w rodzaju „Gdy zabrzmią trąbek cfaż poka 2iano publiczności „tylko" polskie sztuki współczes-
dźwięki", nie było też pozycji z wielkiej klasyki w ro- . ne. Jak donoszą kroniki, podobny jubileusz organizowano 
dzaju „Fantazego", Jubileusz 30-lecia Teatru im . Ste- przed dwudziestu laty. Był więc to powrót do tradycji. W 

fana Jarac.za minął pod znakiem przeglądu aktualnych mo- ciągu kil.ku listopadowych dni pokazano ~ięć przedstawień: 
żliwości repertuarowych, a wjęc pod znakiem codiziennej r o- Tadeusza Różewicza „Grupę Laokoona" (recenzja z tego 
boty. Zdumiewające jest to, że fanfary brzmiały czysto i si;ektaktu została zamieszczona w jednym 'z poprzednich nu-
wcale nie mniej donośnie niż - z podobnych okazji - ~.erów „WiM"), Sławomira Mrożka „Szczęśliwe wydarzenie'', 

..,., ..... -~.~--· -~p:rzed~.pię.ciu.,..cey_..dzj_~~ti:, llr.!J- echa przetrwają z pew- Maci~ i;enona ~ordowicza „ Non stop", Agnieszki Osiec-
nością długo . P oprzedn ie rocżnice swtętOWano z oiftiłiiłif Bi - ~- „ 8'frzyce'"" --oraz ""wg--"Helen-y· Mniszk~wny (dowcipn a 

~, 
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zapałem~ a i okdlic~nościowym spektaklom t rudno cok olwiek a daptacja Ter esy W orono) „ Ordynata Mich or owskiego" . Fe-:. 
zariucić, . Trud ich przygotowania zacierały jednak następne stiwal możliwóści olsztyńskiej. sceny wypadł ' bardzo ·dobrze·. 
przedstawienia, . pozbawione jubileuszowego szlifu i -.po prostu Z -pewµością dostrzegła to publiczność, której dowód arty-
niedobre. P 'orocznicowe perigeum tłumaczono zmęczeniem i „ -,. stycznej rzetelności był po kilku' 'latach niepowodzeń pilnie 

· obiektywnymi kłopotami. Tym razem było inaczej. · ·• , p~trzebny. 

Znowu Mrożek · ·s ŁAWO MIR Mrożek „ ma do olsztyńskiej sceny 
~zczęście. Wystawi~no tu większość jego drama

. tów, a także wcale udane adaptacje opowiadań. 
.~ · J•est zat·em Mrożek autorem olsztyńskim, to znaczy 

jest autorem ·chętnie w Olsztynie wy1stawianym i _ lu
. bianym. Czy zawsze słusznie? 

Niektórzy twierdzą , że Mro.żek jest wsp.ółczesną za..: 
polską, a jego literatura strawą łatwą, która nie mi·e
ści się w szufladzie dzJeł geniąlnych. Takie właśnie 
zdanie mp.ją o Mrożku autorzy jego wielkości. : Scią
gają go z piedestału wieszcza, na który w początkach 
lat sz~faćdziesiątych uparde go wprowadzali. Jakże 
to ludzkie i jakże charakter)'lstyczne · dla krytyki. 
Ty-rńcŻasem Mrożek - pozostał dobrym dramat':lrgiepl 
i pisze kolejne sztuki. 

„Szczęśliwe· wydarzenie" · opublikowano i wysta::
wiono po raz p ierwszy dwa lata temu. Tekst 'nie ze-· 
starzał się zbyt,n\·o,. choć Niemowlę wyrosło do mon
strualnych rozmiarów. Absurdalna na pozór hisforia 
ma· swój głęboki' sens. Niemowlę reprezentufe ·zabor„ ~,,. 
cze młode pokolenie, które pnie się do nieokreślonego 
bliżej -cel-u nie bacząc na metody. a co gorsza - w 
konfrontacji z uporządkowanym i dziwnym przecież 
światem wygrywa. Duża to za,sługa Rocha Siemia7 
nowskiiego, który w ol'Sztyńskim przedstawie.niu wy
dobył z trudnej roli wszystkie niuanse i czytelnie je 

.zinterpretował. · · ,_ · ·. 

Oto w uładz~onym miesz~z·ańskim domu, pojawia się 
nh~„śmiały i z gruntu . dobry- Przybysz. Okazuje się' 
wnet, . że • reklamowany w ogłoszeniu pokór oo wyna..: 

. jęcia .z widokiem na Mont Blanc w rzeczywistości. 
nie· ,istnieje, a na domiar wszystkiego sublokator 
musi ~pać we wspólnym łóżku z całą rodzip_ą. Przy
bysz .' ma określone · z góry zadanie. Powin.ien : ·mia
'nowicie sp~ł:nić funkcje katalizatora. 'Przybysz (cie
kawa ro.la Wiesława ' K:i;upy) warunki te akceptuje 

- i odtąd bedzie starał s ię· zaabsorfbować uwagę Starea ~. 
·(gra ·go dGbrze,. 'Wacł-a:w- ,__RybGz-yń-sk4}-t-a-k~ dałeee,-·b-Y. 
małżonkowie: Mąż (Wojciech Kostecki) i żona (Te-

- .resa~: -'Czarnecka - Kostecka) mogli 'Spłodzić uprag
. niohego' pot omka. Czujny Starzec nie chciał do te.go 
. dopuścić. Obfitująca w zabawne sytuacje historyjka · 
ciągnie sie długo i kiedy widzowie są przekonani, że 
zawiła •intryga nrigdy · nie zostanie rozw,iązana, na 
scenie pojawia~ się ogromne i szybko rozwijające się . 
Niemowlę. W efekcie ono zostaje na placu boju i ono 

_wygrywa. 

Vjszyscy bez wyjątku aktorzy wypadli interesu- . 
· jąco. Wydaje Śię też, że trafnie odczytała „Szczęś1iwe 
wydarzenie_" reżyser Wanda Laskowska. Scenografia 

~. Zo-fi1i Pfotrusiń'skiej_ nawiązyw~ła do typowej dla 
Ą większości s·ztuk Mrożika oprawy plastycznej (wri 

Eugenia Snieżko-Szafnaglowa 

, ·; TRZEC. IM z kolei pok. azanym z oka.zj~i jubileu-
' szu spektaklem był ,.Non stop" Mac1eJa Z. Bor-

. dowicza. Jego olsztyńska premiera odbyła się 
dokładnie w 30 rocznice założenia Teatru im. Stefa
na Jaracza, a więc 18 listopada i zagrała w niej, uo
dobnie jak przed 30-laty w „Moralności Pani Dul
skiej", pierwsza ol1sztyńska aktorka: Eugenia Snież-
ko-Szafnaglowa. · 

Na ten fakt zwrócił uwagę dyrektor Krzysztof Ro
ściszewski, który przed podniesieniem kurtyny wy
g}osił _ 'krótką okolicznościową mowę. Premiera . „Non 
sto-ou" była więc wydarzeniem symbolicznym, ale nie 
tylko. 

Sztuka przedstawia· dzieje dwóch staruszek, które 
od zakończenia II wojny światowej, żyły w niemal 
całkowitej izolacji. Mieszka.nie zair;nienione w dobro
.wolne więzi-enie staje sie arena 

1 
pozbawione i_ sensu 

·walki z wiatrakami. Staru szki cierpią straszliwa ·ne-
dzę . Bezsensowny orotest dla samego tylko protestu 
browadzi donikad . W Pfek „ie iedn~ z bohaterek tra 
fia ·do szpitala psychiatrycznef?'o. dru.e-a zaś - dzięki 
s.ooradycznym kontaktom z żywymi ludźmi ::_ wy
chodzi z .opresji cało . 
'< Nón .stop" został nap-i.sany w 0parciu o autentycz

ne zdarzenie i chyba dlatego zaciążyły na nim za
mrizuiące fifozoficzny s ens utworu realia. 

W tym trudnym przedstawieniu orawdziwv pouis 
gry aktorskiej dała kolejny raz Eugenia śnieżko
Szafnaglowa. Jej Antosia bvła rola dojrzałą i czy.tel
ną. Ogromna surawność warsztatowa znakomitej 

· aktorki p·ozwoliła na ~zcześliwe ominięcie mielizin w 
1 bU~ko dwugodzinnym d:ialo~m. 
. Eugenia Snieżko-Szafnaitlowa znalazła świetną 

· partnerkę w Witoldzie Czerniawskiej (Anielcia) , któ
ra sfwo'rzyła role wybitna. Na dobra sprawę nie wia

. domo czy uparta Anielcia przegrywa. Wprawdzie zo
staje wyniesforia na noszach, ale nie czuje się poko- . 
.na na. -

„Non stop" dzieki znakomitemu aktorstwu ..stał się ' 
w ' wieks;zym stooniu niż prz~widywał to tekst stu-

1tfm.;...o- lUdzkkh charakterach. Zapewne takie ,1nte.n
cie ·przyświecały reżyserowi Krzysztorow1"" Rn~ciszew
S'lłiemu ,. który stworzył snektakl klarowny ,i od po..:. 
rzatku do . końca · konsekwentny. Sceno?:rafia . :J:ózef;i' 
Z'boromirskiego nawiązuie do tęi koncepcji. Wyp.eł
niaiąca ~ałą scenę dekorada iest korzystnym tłem 
,dla derniących z własnej wal.i bohaterek. Autoręm 
: ciekawej muzyki do „Non stopu" jest Jerzy' Sa.ta-
no·wski. 

Artystki estradowe 

7' GNIESZKA Osiecka }est autorką popularna 
.f-\. i lubiana . Nic wiec dziwnego. że po „Apetycie 
· na czereśnie" zdecydowano się pokazać w Ol-
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rze mleszczań-skiego domu). 

sztynie r:ównież „Ł·otrzyce". Wybór to ze wszech miar 
słuszny/tym bardziej, -że realizatorzy dysponowali 
dwiema śpiewającymi i tańczącymi aktorkami. Far---~---
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