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R 
OSNIE zainteresowanie dzić widzów na fałszywy trop. 
żydem i losem stare.go Trzeci akt jest tra.gicz.ny, mó
człowieka. U nas Stani- wi o osamotnieniu ludzi w ka

sła w Grochowiak znalazł ba·r- pitalistycznym świecie, w któ
dzo wartośdowy kształt dra- rym człowiek człowiekowi jest 
maturgkzny dla tej problema- wilkiem, o egoiźmie ludzi za
tyki w swych „Chłopcach". W pominających o swych naj
Związku Radzieckim poświę- bliższych. 
cił jej swą liryczną „Staroś- Fon.sja Dorsey ma syna i 
wiecką komedię" Arbuzow. si<>stry, lecz żadne z nich jej 
Niedawno widziałem sztukę, nie odwiedza. Podobnie Wel
której akcja rozgrywa się w ler Martin znalazł się w Do
Domu Starców w Bułgarii. mu Starców dlatego, że nikt 
Obecnie przywiędrowała do nie mógł czy nie chciał się 
Polski tragikomedia Donalda nim zaopiek<>wać. Dom jest 
L. Coburna „Remi-dżin", któ- dla niego przechowalnią, 
ra cieszy się od dłuższego gdzie spędzić ma ostatnie la.ta 
czasu wielkim powodzeniem smutnego żyC'i1a. Gra jest dla 
w wielu krajach. niego jedyną uciecz,ką od tra--

Jest to zręczn·ie napisana gicznych myśli, ucieczką w 
historyjka o losie dwojga __ 

samotnych st~ryc~ }udzi, któ- . 1 · TEATR 
rzy spotykaJą się w Domu 
Starców. Autor posługuje się 
zręcznym chwytem: przy grze - J 
w karty starszy pan traci pa
nowanie nad sobą, oo pozwa.
la ujawnić prarwdę o jego ży
ciu ze szczerością niemożliwą 
w n.ormaLnych warunkach. 
Zamiast wódki, rozwiązującej 
języki, hamulce przestają 
d ?-iałać pod wpływem żyłki 
hazardu, namiętności gry. W 
tej trudnej i skomplikoWanej 
partii opadają zasłony, odkry. 
warny prawdę o życiu tych 
dwojga lu~i, prawdę gorzką. 

Sztuka zaczyn.a się zupełnie 
niewinnie, jest zabawa, jej 
bohaterowie są śmieszni w 
swej starczej nieporadności. 
Zawiązuje si~ pomiędzy nimi 
nić sympatii., prawie jak w 
staroświeckiej komedii Arbu
zowa. Lecz to tylko chwy.t au
tora, który pragnie wprawa-

kraj ułudy, pozornych walk 
i konfliktów. Tylko przy kar
tach staje się żywym człowie
kiem, pełnym emocji i tem
peramentu. 

Sztuka Donalda C<>burna, 
tłumaczona przez Jana Kłos
sowicza, nie należy do utwo
rów o wielkich walorach lite
racki<:h. Jej problematyka też 
nie jest bardzo odkrywcza, 
choć niesie sporo prawdy o 
naszych czasach. Jej zaletą •
dwie świetnie napisane role 
i żywy dialog. Wykorzystał t~ 
szansę w pełni Teatr Współ
czesny, powierzając rolę Wel
lera i Fonsji Henrykow• Bo
rowskiemu i Ba.rba.rze Kraff
~· Borow!ki i JZ j@SW 
p<>kazał wielką klasę swojego 
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aktorstwa wygrywając całą 
gamę tonów i półtonów psy
chik.i sta.rego człowieka od ak
centów charaikterys.tycznych, 
a.ż po tra·gicz.ne. 
Prawdziwą niespodziam:ką 

wieczoru była jecJnaA( Barba
ra K:rafftówna w roli Fonsji. 
Nie lada to decyzja dla ak· 
torki w sile wieku, pełnej u
roku, za.grać rolę starej ko-: 
biety. Uczyniła to sumiennie, 
z całą siłą swego wielkiego 
talentu i boga.tej osobowości. 
Jest znakomita. Gra stairą ko„ 
bietę, w kitórej żyją jeszcze 
wszystkie miłośd, urazy, nie
nawiści młodości. Prowadzi 
dialog z właściwym jej mis
trzostwem, punktuje bezbłęd
nie wszystkie pointy, jest nie
odparcie śmieszna na począt
ku przedstawienia i tragiczna 
pod jego koniec. Dla niej sa
mej warto obejrzeć to przed
stawienie. 

Karl-Heiinz Stroux,, znany 
niemiecki reży.ser, długoletni 
dyrektor teatru w Dilsseldor
fie, poprowad.ził spektakl .pew
ną ręką, z wprawą wła·ścirwą 
fachowośe.i, z.nając wszystkie 
air.kana realistycz.nego teatru. 
'Miał do dyspozycji świetnych 
aktorów, ale też potrafił ich 
bardzo dobrze poprowadzić. 
Pomocą w realizacji zadania 
była mu s-cenograifiia Ewy Sta
wieyskiej i Andrzeja Przyby
ła, utra.fiająca bardzo dobrze 
w nastrój sztuki. 

ROMAN SZYDŁOWSKI 

Donald L. Coburn: „Remi-dżin". 
Przekład: Jan Kłossowicz. Re
żyseria: Karl-Heinz Stroux. Sce
nografia: Ewa Starowieyska i 
Andrzej Przybył. Pofska prapre
miera na scenie Teatru Współ
aesncro w Warszawi.._ 
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