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lubĆIlki|n tealrze..Ąndr4j RoL
hiD (prz' wsńlPracy P!wl5 Lizuta\
q')'rcżyserowal ie w trad'cyjnej k.L
w6cjL Akcją.o.glywe tiq w |eali
ltytucj, bardb p:qkocj scenoqrali Ar
drzeja MaIkoB'ic4 (l wsŃ|prac!iłc.8o
z nim Ireneusa Sulu')). zrobionej t
wje|ką |roską o kaźd.Y lfcz€8ól Caty
sp€ktokl od4acza s:Ę dużą slalannosclą
rcaliacji w)-.jątkolvo dobrze zesil)|oN
"ą wysilki kompletu 2kto15łiegą Pla-
wie keżdy me w t)m prŹedstaw.leDiu
,swo je plqć minut'', nieależnje od rar
8i roli. Dlugo można by omaviać pe
szczcgólnc kleacj. .\ mieisca tJIko tyl.'
by o naj]epszycb wsponrnieć. WIiród
widofri n.JwiqksE uzEnic is}mpatię
z).!kalr Jadwl8a JaTmul rsfuźaca | 

'a|-lz)rwe car.wB). Na drugiB plaDj. z.J
v'róinil liq JcE' Rołalsk' t'łużąG'
AeŹlon) olzcz4dnic używaE mulyh.
Andrzeja Z.ryckiclo Jelt w ttD pru.il
lt.Ęloju |unkcjoEln'ń znakjm Lul.
turov5lm' r'bko !ńuując'ń okcję 

'.P!i. I klimacic p{,litycayD. Wyke
rryjtuF lie h ńhi.ż dla wprowadt
nia ne Enę ukladóv 61p'-.,11o
nych Jackl Toma!ika, którc ubaFJiah
wiaa)ni! sDektakl.
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Ze|oby ó własrrego korrrrrnirtę
q .A.ZW}CZ-\J r'zmlanka o PrF
J gramrc te3lralf ) m (rozumlanym
E;ako druk rnlormacyJny' lowe-

rfy5zący spekEklowi) ZMjduje
mie.'rc. na marginesie refrnzJi, by oir_
bko dopcłnić po|c lvidzenia kryLyka Ja
Mtomi'st zrchcę się aJąć programem
na samym !v!leFle on)o*'icnia Dreńie.
'ry,,Mandatu" w Tcatrze jm. J Ostei-

opró{z chqci rxJchq'aledia,,Irajiolre j''
rd.owo I ulrzyDanci w indy\vldualncj
slylistyce strony plaslyczncJ lrzecT Vi_
kolajg sńoczyńskjeBo), 5klaoląmnie do
te mlvien zabieg |ormainy' Źastoso-
wan) prrez kiero\mika Ljteracklego
przy komponowaniu ticści .'lerzy Ja.
slński do|'onal dość osobliwego' na
picitvszy rzut ok.' zestrB'ienia teks(ów

- ań)kul o ńdzicckim tcatlzć ok.csu
Lunaczalskjego (pieruszy ludouy koml-
sarf ośwjJty) tan]i€ści] obok r.agmentu
ks:ażki MichalIa Gorbaczorva ct ''9lze.
budowa l nowe n1yślenrc '' \\'}.pol!'icdź
o Dleńcstlojce w Kraju Rad pozornie
rrie przr.ta;e do artystycznego salsicdz-
lsn' a]. jest znacząc]"m. choclaź tu nle
wl_l)o\vledzirtlym, \omeola!1en), nray-gĆtcwllj:l(tm dD l}dl)il;rll 5z:u]i -E;dnra.
na

złi€niajqcy s!ę konteklt polityca}''
ukDanv pr4z Laki dobór u,yPowiedzi,
llumaczy recepcjq sztuki na przcstrzeni
k|]kudziesiĘciu lat (powstaIa w 1o25 r)
cEl zrB uMgę na relacjQ miqdzy
f,'iatem Ęeczywistym a wykr.oĘ.anym
D d.skach scenica)ych Sprawa to
u1elcc lJtotM' bo chociaż ''Mandat', ,jcstE|uką o lPiŃi., }aki rutor w!dzial
wokoł .i.bic, jcdnak p€tc dzia]ające
lźE D.chaDih' *'yda!ą się mieć $.ar-
t..ć pomdEsową. TaĘ je!t, wyprć.
parowila i wJ'olbrztmima przez drama-brla il.uiy1.k ..tuki sklońość ludl.ka do asd(uranctwe I koniunkluralihu
' wJaawanych trto]ciach s!ąd t.ż
nEmal Bzyltkie poltacl mr ją podwó j.

n. oblica. czeBo ub.w,Ę 'lu6uaclą )elt
ta oto Ecenka:

ti ADIEZDA PIETROR'NA; ,,I>onotte
k€honr, 2litujcie lię fud cfłoDlekl€'n
prou'oJlounl/m, A^loLte ZvgfrLf,loui'
c:Ę ą lvlko : jedncj s|fmy jest ko.
muilbtq, o z rlrrgei..

PAwEŁ SIERCIEJEWlcz: A z dru-
giej to colkiil nd odufót (Y'!|aj€ l kla.
nia siĘ. Do ty|ka pr'}'kleił ńu śę 1D..
t.e! ca!a N{ikola jB)

Plawia do wszyltkich osob,,Mailda_
lu'' odoolzą sie sIowa g|ólvnelo bohat-
ra:,,Ja to jcstem cŹlowick wszechs(lon-
ny''. Przy cz)-m oM ..wszechs|ronność"
oznaEa tyle co utylitarym' skE)ną
d}.spozycyjność, zdolność przysto!owa-
nia śię za każdą c.nę, ląlwość konlprr
misóu' etJ9cznych. Ich życiove E'y3itki
skieroMne 5ą M uabeupiecŹanie się. U
prŹedsta*.icicli młodcj w.Iadzy ńdziec.
kiej l u reprczentantów warstwt śvie.
,Żo co zdeklaso\'/3ncj. Ludzie ci 5q opa-
nou.ąi arówno chęciq ,'zdobycia
wlasnego komunrsLy", jak l,,ocalenia
teBo, co po darvnej Rosji estalo". Prze-
ściHając siq w pom.vsIach wygodncgo
urządZetlia się, przep!o$,adzajq spcku.
IBcjc tej natur}: ',.\leż bki czli)wiek

'aĘ 
PJ'*.cl si.rgieiewicz l*łolciciet

|Endatu pańil bolszewickjej' lak siq
późtiej okJże, !alszywego _ przyp.
M.J.l lo po prostu nrc czloviek. tylko
llst 

''ela4y. 
J.źell trz.bą Ędzie a

mni. poręeyć. lo on porĘcz', j.ieli
trzcb. Ędzic aiq 2a m'Ę wst8wić, to
!ię wstrwi. Jeżili Ędzie mi po{'rzebM
rekomen&cja, to |ni d. r.kon)mdację,
jc,gli Ędę chcial mićć cr'!t. buty' to
mi j. rvyczyści''. wszystko to Jcst dW-
znaczne, Eotowa do naglych przeisto-
czeń. mis' leprrrńt*anych doląd
Mrw. Nawet obrazy w salonie Gulaca
kinów Ę malom po obu ltr(mch
płótna: na )edne' lest ',wie.zq' Pnnjc'
wi.r'ł"' n. drutl'r, _ rbńrcl xarcla
Ma r ksr.
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c|erc...k ó,,|,|nnd'Ącie,, Nikold*' ErdfuM

Taka prtnżaiąca rrecz}\ri!to* fo-
Jtala przedst.wioE jedrrak komedio-
wyml środkaml, o!cy|ując]'n)i Ewet B
k;erunku larsy. Smiech na wjdowni o-
9iaga się różnymi melodaml, bo z woli
Erdtnaa ''Manda!'' ńa być ilcykomict.
ny To|cż jes| w nim miejscc na ele.
menty kalykatury i groteski' abst.ę
grą slów. Dl. komihu nidse8o rfłdu
autot buduje 5Ńny jak te, gdzie maIk2
z Dlstoletcn w rĘku aŚkakuj. w|ashe
d!eci, wlamując. się do 3krzynl. l
Din]o dlu,Ęjej z nlnri k@wer$c]i llie
iorr^1Żnaje ukrytych a kulrm. T2}i.
',chwyty''' przy so].j dluEoścl i a8cz-
nym stopniu zuź'ci. prze viclorvieko-
wą ć)śplo.t'ciq' amiast bawić _ nuża
W tym lcnri. lztuka Erdmma niNo siQ
*stuala. Dilslal _ Jak rnl rję wy&.
ic - mwri t utrr.ch komediowych
wśród prowokowane(o chi.holu po4.
rtawb tię chwilę clq' E adumś Po-
D.d|o lrluka ru wiclc ceb t.ż rcr..
wlucyjncj dEmetul8il - z.byt bBy
dydoktym. shlomść do,,lopctoloElct.
neBo'' wrecz wykladani: każdeJ r'jhly
orat scheńatycfno.ć t budowaniu r-
rucl.

wiem3ć t.kslow| Adec) do*ola o
kgtlŁj. .ńkfiyh prz.&t2wic-


