
Stanisław Grocho· 
wiak: „Chłopcy". Reż.: 

naniu z „czarnym cha- Bąka, to były . rzemi61-
rakterem" sztuki - nu~ luo roootnik, „Jo
Narcyzą Kalitową, anty- Jo" grany przez Leona 
patyc;znym kobieciątkiem, l".ietra:.:.c.K1ew1c:ia, to ' me-' 
które oddało starszego guys iwsc1e111y. „Raay
męża do przytułku dla K91" grany przez Wła-

Wanda Laskowska, 
scenogr.: Zofia Pietru
sińska. Scena Kameral
na 'I:.ea tru Polskiego. 

. . starców, i jeszcze go tam uysła\\lol .tiauc.,;ę dosiał' 
· YWAJĄ zaobserwo- odwiedza w rocznicę ślu- kulą na baryKadach w ' 

Rwane fakty .zdziecin- bu dla egoistycznego za- roku. ~. 1905! Kalmitę -
, nienia ludzi na sta- spokojenia własnego megd5:ś właściciela nie-

ro'sc. Zważywszy to, Sta- przekonania, że go nie wie1ki"eg.o przedsiębior-" 
nis.ław Grochowiak zajął opuściła całkiem, Siostra stwa, · Leraz umieszczone-'.' 
się . tą fazą , kiedy przed · Maria jest możliwsza do go przez żonę w przy-· 
kompletnym zdziecinnie- przyjęcia, ale obie ra- tułku, gra Tadeusz 1'i
niem starcy przechodzą zem są utrapieni<tm jak jęwski. Dziś skazani na ; 
fazę powrotnego chło- Scylla. i Cha rybda dla ._opiekę społeczną, . w · do- .: 
pięctwa, czyli odzywają żeglujących ku-. śmier~i. Ciatku ściśle fi1antr0p1j
§.i~ „v; _ ·nic:!!:;::,..G.E'.°c~..ł'_ st ~deJ_.- • ,_D!,8 : róW.UO?i!J~~Jią_ ~c_hJ_~~)_, . i:sychfcznij 
tów ~tubaRoW. · ~A ? oyc · wyrozum1a łe ~'-O'fiiiosc. Są~Ciotftatecz• 
dQtyczy to tylko nlelttó- . krnąbrnych wiel olatków ·nie zabawni, by przed-
rych odruchów. Od zarówno posłl!gaczka stawienie było wesołe, 
prawdziwych dzieci . l Wiktoryna, grana z dostate cznie budzący zro-
młpdzieży różni ich nie- wdźiękiem przez Jolantę zurnienie, by śmiech wi
odwracalne j.uż doświad- ~zaplińską, jak i .Siost ra dzó~ nie był śmiechem 

. cie11ie '- 1 świadomość. że Przeł ożona , którą autor dzikusów; lecz miał hu
to>n ie początek lecz d ro- obdarzy ł cechami kole- inanistyczny tłumik. 
ga; do kresu. Ubytek s i ł ż.eństwa z pod opieczny- Autor tak fo pomyślał, 
p:i.owadzi do bezbronne- mi, co ... św ietnie · pod- ale jest zasługą reżyser
śd, znowu ·podobnej jak chwyciła , gra j ąc tę rolę ki ·wandy Laskowskiej 

. u·~„dzieci, którym jednak Zofia Malynicz. Wielka 0raz aktorów, że utrzy
siJ\.przybywa. Stąd p ra- to sztuka być kolegą lu- mali przedstawienie w 
wo · starców do rezygna- dz! przez siebie kreowa- ryzach szlachetńego to
cj l, i ópancerzanła się w ny ch, więc postać ta, I nu. 
za.służoną dostojność. t-0 w t y m w yk onaniu, Pontęważ jednak nie 

·. Ale zdarzają się tak_. budzi prawdziwą sympa- wypada szanującemu się 
te t acy staruszkowie, któ- tię, mimo że autor I recenzentowi nie zgło
rzy , w · t y m pancerzu n ie / ak torka n ie poskąpili jej sic zastrzeżeń kryty cz- •: 
czują się dobrze l sta- cech zabawn:vch , czy n i ąc n y ch, chciałbym wytknąć ! 
raią się być . , młodzl d u- · ją .J:vm bardziej ludzką. scenę moczenia . nóg Ta-
C'hem", buńczuczni I ztJ- Ró\vnież trochę nas de~s2;a Fijewskiego. Tyl-
chowacl do os ta'tka . Po- ·śmieszy, a le l b udzi ko wi.elka · naturalna siła 
w iedzm_y sobie na uch.o, sympatie staruszka-ko- komiki Fij-ew skiego po
'le tac:v zadzierzyści sta- kie tka. Hrabina de · Pro:- zwala~ nam przymknąć 
ruszkowie, m imo że są · fun ais ' w wy konaniu Ma - oczy na podobne za
bardzie1 klo.potliwi. b u - . r,ii ~ żahczyfrskiej, przed- -g i:ywki , ale reżyserki to 
c:(zą .:;o wlęcej sympatil niż stawie.le lka . ty ch urocŹych n ie lJSprawiedliwia. 

~ pokoŁnl ·1· u~łaskani. · dam, które chciałyby Natomia~t doskonale 
· Tyl ko ludzie drętwi l jeszcze w trumn ie wy.eJą- została „ustawiona„, przez 

sztywniacy nie maja dla dać elegancko. i;rodna reżyserkę i świetn ie za
nich se.rea. W • „Chłop- · kompąnka pięcin dziel- grała rolę nieznośnego 
cach"_, Gr.ochowfaka rolę .~ych starców z przytuł- egoistycznego kobiecląt
osoby; dla której - nie- ka. · ka Justyna Kreczmarowa 
sforni starcy zdają się Domvślamy sie ich ~Y- w roli Narcyzy, okrutnej 

, być utrapieniem, bierze ció rysów. „Prófesor" także w swej troskliwo-li 
1 na siebie Siostra Mar·ia ft.rany ·przez Tadeusza · ścl żony· Kalmity. Rola 
' i z dobroczy nneJ;?:o za kła- Białoszczyńskiego to w ta w jej w y konaniu jest 

du, 7.a~rana ofiarnie dla istocie były ,ri aucz>rciel psychologicznym , . maj
przec'l!':tawieni.a nrzez Ali- l!imnri.zjaln v. „Smarkul ' ' stersr. t:vkiem. 
~~·~ -,~awlicką. W poró~"'.'. grany przez Henryka .JERZY ZAGORSKI 


