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B
ohaterem sztuki jest bezwzglÍdny, bardzo
bogaty i pazerny w≥aúciciel firmy, ktÛry w lot

≥apie okazjÍ, aøeby czyimiú rÍkami zamordowaÊ
swojπ wszczynajπcπ kroki rozwodowe øonÍ.
Kontrastem dla niego jest ubogi emeryt, ktÛry
przyszed≥ pod drzwi bogacza, aby pope≥niÊ
samobÛjstwo. Emeryt ca≥e øycie by≥ uczciwy i do
niczego nie doszed≥, nie starcza mu teø na øycie.

Zupe≥nie nieweso≥e cechy i pomys≥y
g≥Ûwnych bohaterÛw, odpowiednio podane,
wywo≥ujπ salwy úmiechu na widowni. No bo co
weso≥ego jest w fakcie, øe jedni sπ nieprzyzwoicie
wrÍcz bogaci, a inni z nÍdzy prÛbujπ sobie
odebraÊ øycie?

Sztuka, ktÛra niby to wyúmiewa zach≥annoúÊ,
brak skrupu≥Ûw i zasad moralnych w gruncie
rzeczy pokazuje, øe to jedyny sposÛb na dobre
øycie. Wartoúci moralne to jakiú przeøytek z
epoki dinozaurÛw. Staroúwieckie to i niemodne.
Oczywiúcie rzecz moøna nazwaÊ satyrπ
spo≥ecznπ, poniewaø autor tak wyk≥ada kawÍ na
≥awÍ, øe wydaje siÍ, iø nie moøe on tego twierdziÊ
powaønie. Ani siÍ spostrzegliúmy jak haczyk
po≥knÍliúmy. Gdzieú tam w podúwiadomoúci
utknÍ≥o kolejne potwierdzenie, øe kto g≥upi, ten
biedny, a kto biedny, ten g≥upi. Kaødy øyciowy
ìloserî sam sobie jest winny. KoÒcowa kwestia
zamykajπca sztukÍ brzmi:

ìMuszÍ przyznaÊ, øe o wiele przyjemniej
jest byÊ nieuczciwym. Gdybym to wiedzia≥ wczeúniej!î

Teatr ìKwadratî jak zwykle przyjecha≥, øeby nas rozweseliÊ. Zaprezentowa≥
nam tym razem sztukÍ francuskπ, co w ìeuropejskiejî Szwecji jest prawdziwym
rarytasem. Dobrze wiedzieÊ, co jest na tapecie w Europie i czy idziemy z duchem
czasu czy pozostajemy w tyle.

Sπdzπc z treúci sztuki i reakcji widowni idziemy absolutnie z duchem czasu.
Wszystko jest wzglÍdne, p≥ynne i dopasowane do sytuacji. Norm nie ma - niech
øyjπ kameleony!

Aktorzy wcielili siÍ z zapa≥em w role i zostali nagrodzeni hucznymi
brawami.Philippeía Chabrier úwietnie odtwarza Pawe≥ Wawrzecki, jego øonÍ
Catherine gra wyrafinowanie Graøyna Barszczewska, metamorfozÍ emeryta
Georgesa Morin trafnie przedstawia Jerzy Turek. To trio niesie sztukÍ. Sekundujπ
im dzielnie: w roli studentki Renata Dancewicz i w roli sπsiadki Barbara Rylska.

SzczegÛlnym pomys≥em okaza≥a siÍ reklama garniturÛw i koszul produkowa-
nych przez firmÍ Phillipeía Chabrier, zamieszczona w wielu miejscach w programie
teatralnym. Osobom, ktÛre przyjdπ do teatru w ubraniach firmy obiecano nawet
udzia≥ w losowaniu nagrody. Pomys≥ by≥ øartem, ale tylko patrzeÊ, jak okaøe siÍ
faktem. Jest bardzo prawdopodobne, øe jakiú rzutki fabrykant odzieøy czy innego
produktu sprÛbuje w≥aúnie w taki sposÛb wejúÊ na zatkany rynek. Albo nawet
zamÛwi sztukÍ u pisarza, w ktÛrej wystπpi jego nazwisko. Zgodnie z zasadπ, øe
najskuteczniejszy jest brak zasad, a tam gdzie wchodzi w grÍ zysk wszystkie
chwyty dozwolone.

                                                               Dana Platter

Warszawski teatr ìKwadratî przyjecha≥ do nas tym razem ze
sztukπ francuskiego autora Pierreía Sauvila p.t. ìSzczegÛlna
propozycjaî. Dramatyczna komedia jest historiπ wspÛ≥czes-
nπ i przemyca w burleskowej formie przes≥anie, øe w øyciu
nie op≥aca siÍ uczciwoúÊ i prostolinijnoúÊ. O czym wszyscy
z doúwiadczenia wiemy... Ta czarna komedia jest czymú
wiÍcej niø ìrozúmieszaczemî daje bowiem sporo do
myúlenia.
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Zbigniew Zbrowski.

Przedstawienie sprowadzi≥a

do Sztokholmu agencja Polart
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