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6 AGENDA TEATR 

t: J--
PANIE DOKTORZE, czy jestem winien zagłady narodu wybranego? 
A zdradom ojca? A nowotworom matki? 33- ł e tni onanista A lex 
Portnoy (Adam Sajnuk) z kultowej powieści Phiłipa ilotha został 
nauczony, by brać na siebie wszystko: historyczne traumy, obse
sje rodziców, odpowiedzialność za zmiany pogody. Pocł czas sesji 
u psychoterapeuty próbuje wyłuszczyć swój pogląd na ś wia t. 
Otóż świat dzi a ł a wy łącznie ze wzgl ędu na niego. Knuje spiski , 
czyha najego wolność i zdrowie. Jest irracjonalny, nieprzewidy
wałny, groźny. Matka (fantastyczna Monika Mario tli) z niewi a
domych powodów zalewago miłośc ią lub wystawia za drzwi. Każ
da s rożyŁa bez rodzicielskiej kontroli frytka może wypa lić mu 
kiszki , każda kobieta - zmarnować mu życi e, usidlić, zamienić s ię 

w ldona fanatycznie ko ntro luj ącejj ego intymność rodzicielki . 
Adam Sajnuk tworzy postać narcystycznego wrażliwca przepe ł 

nionego lę kami , a zarazem fałszywą pychą . Gardzącego ludźmi , 

ale sparali żowanego przez wstyd i kompleksy. Kolejne kobiety 
odgrywane pr ·.wz Annę Smolowik odbijająsię od niegojak od zim
nej szyby. Spektakl oparty na terapeutycznym monologu boha
tera jest rodzinm1 sesją pojednania, dramatem pami(,)ci, psycho
analityczną groteską. Łączy klimat powojennej Ameryki i wierszy 
Bukowskiego z najbardziej wsr ók zesnymi głosami na temat zra
nionej męskośc i , "z ł ego wychowania", emocjonalnej anoreksji 
i :t.agubir nia dzisiejszych 30-ł a tków. 
..l<ornpleks Por1noya", Philip Rotlt, reż. Adam Sajnul<, Aleksandra Popławska, 

Tcatr· l<onsckwentny, Wdrsz<twa 

O ,.JOWIALSIU M" z teatru KJ:ystyny Jandy najł atwiej mówić kli
szami i banałami . Pyszne. Ucieszne. Urocze. Urokliwe. Marian Opa
niagm pijanego Pana Jawiaiskiego "koncertowo". Będąca "w świet

nej formie" Anna Połony "rewelacyjnie kreuje" czerstwą staruszkę, 
której nieobce są fi gle, psikusy, facecje. Krystyna Ja ncła (Szambe
łanowa, synowa nestora Jowiałskiego) mistrzowsko fłirtLue z emploi 
egzaltowanej damy. Debiutujący na warszawskiej scenie studenci 
(AT i PWST) promieni eją św ieżośc i <}, kipi q radośc i ą, gibkośc i <! . 

SpektałJ szc'Zery, autorowi wierrw, wystawiorw "po bożemu" i "dla łu

dzi". Fredrowska fraza wybt7:miewa, cłyk~ja aktorów i gładkość ak
lorek nic pozostawiaj ą niczego do życzeni a. Uczciwa rozrywka 
- można by napisać. Ale można też napisać inaczej. Wstyd. Zdu
mienie. Zakłopo ta nie . Krystyna Jancła i Wojciech Maląjkat (gra 
jej męża pantofl arza) faktycznie pozos tąj ą w zgodzie z regułami 
dobn:\i komedii. Jednak tło, na który m dzi ał iu ą, kompromituje ich 
także . Dlaczego Idepanie I(J:ystyr\Y Jandy po pupie ma być zgodne 
z nąj szlachetniejszymi tradycjami polskiego teatru'? Dlaczego za
taczający s i ę Marian Opania, podszczypujący prof. Annę Polony 
to Jowialski, o jakim ś nić miałby hrabia Fredro? "G łodnego żołąd

ka biUkq nie zabawić, racj<l nie odbyć" - pisał hrabia Fredro na kar
cie ty tułowt:li swojej komed ii. Widza sto łecznego szmirą nie mamić. 

Pmszę . 
.. Pan Jowialsld", Aleksander Fredi'O, reż. Anna Polony i Józef Opalski, 

fm lr Polonia, W.1r ~L.lW.l 
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