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dla buffo z truchną w ka\\...\e ''. Prap~miera w T eatrze Dr a
m atyc.znym m . st. \Va.r szawy. 

IMO kanikuły (wreszcie!) inąd sympatyciz:nemu - autoro-
~r tQQ+ralp:;<f!) ogórków rowi nie \vys:~ła. Parę napraw-

(oby jd się skot;czyzy ;) ·. d~_dt.:hrT:ch dmvd.pów ni.e uspra_ 
prapremiera sztuk.i Wydrzyń- Wi~edJ.~wLa ptot.e.5'tlo--p.600r.aig<r 
skiego zgromadzliła k omplet dzinr:ego spektaklu, naszpi.ko
,,premierowych cdekawskLch". wanego umanymi. i w ybla·kiymi 
Autor uraczył 1ch d\J.n1aktówką Cd pa1ru la·t prawdami na te-

l ,,dzieckiem podszytą·', z której mat m;.iod~go pokO"lein:iia i nowo.-
wynilm niezbicie, że: . czesnofoi . 

I - chuliganów nie należy w~·- Natomiast duie brawa dJa 
! chowywaiĆ, gdyż tl100i s::ę bo Barbary K raff tówn.y z.a k a;pi taJ 
l zarówno na \:vychowankach, jak ną postać Hanki-pnmocn icy do-

i na wychowawc:;: ch. mowej. Ciepłe s '-owa dla Cze-
- ml-ode pcilmle::i:e rob:i d-o- sława Kalinowskiego ~a k •Jltu

kladnie to samo, co starsze, raln:e zagraną rol ę oj ca-safan
tyJe tylko. że wcześniiej zaczyna duł y z dwo jg:-em nieś lubnych 
o tym mówić, • dzieci {i. rze<::egD n ie bę::J. z:e ~ .~ 

- czeka1nle · nia Gcdot.a nie oraz sygnał zwrócenia uw 8g: 
amo1ityi.:.u je s·~ę. podobni:e j;;.lk i na uzdoln.io!lą młodą aktork~ 
gra w Ta bolotka. Elżbietę Czyżewską w roli Ali-

J a k z powyższego wynika, cji, ,.cizi" z tzw. d1obrego domu . 
Wydrzyński. na:p1sał obyc~ajową pa.Paj1ącej si:ę s.zt.:uką. 
dwuaktówkę „z przymrużeniem Zaś nawet reży ser przedsta -.. 
oka", opatrując ją podtytułem lvienia, Wa1~da Laskowska ni~ 
,.traged ia buffo z trucizną w ka- zdołała uratc'\1v ać drug'iego jktu. 

\ w~>f'". Osobiście proponujemy położon ego auto~sko, któr y ca ł-
m.ałe zmiany w tym tek~c:e. np. kowicie prz,ekreślił zapow:edi 

_ .. bluffo" - qd „bluff". I to cał- dobrej zabawy, zawartą w akcie 
kem bez przymrużenia ok.a. No. pierwszym sztuk i. 
cóż? Ta sztuka temu - skąd- p . 


