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GŁOSY KRYTYKI O ,,RODEO" 

ANDRZEJHAUSBRANDT 

S'ztJuka należy do gatunk:u <jkreślanego dość uanownie mia
nem „bulw.airóweik". Zbud()IWana sp.rawnie, ko.nselkwenitnie, 
akcja trzyma w nalP'ięciru. A problem .. ? Boże mój, jakLż jest 
odwiec:my problem bulwa.rówek? Geometria miłości na wesolo, 
na sentymentalnie i jak kto chce. Zwyl}tle wierzchołek rprzysło
wioweg•o trójikąta wyznaozal ON, tu odwrotnie - ONA, czyli 
mamy dwóch ipainów i jedną (panią, która inie może (i .pewnie 
nigdy nie będziie mogl:a) dokonać ostatecznego 1wyboru. Męża 
zdradza .z ikochainikiiem, ikochcmika z mężem, kocha tego którego 
por2l'Uca, .j)()tr:zruca tego którego kocha, a gentlemani domagają 
się 1p;rawa wyłą'C'Uloś·ci. Ozyil.i nowoczesna jest pani, a panowie 
nieco stairoświeccy, mimo, iż rwymyślają sobie od .play-boyów. 
Sy'tua0ja w izasaidzie dość 1bainaJna - acz nie taik bardzo jeszicze 
typowa - sk()(llStruowana· jest rznakomicie li .UQY:rawdopodobnio
na ,psychologicznie. A rponieważ jest .to 15ztJuka wsipókzesna 
z ambicjam·i do nowoczffinośd, rprzeto mamy kompletne czasów 
pomieszanie, tzn. co chwila następują rerros.pelkicje, by :zmowu 
wrócić do ohwill.i bieżącej, zegar li. kalendarz cofają się i 1poou
wają llla każ.tle \Slkiinienie autora. 

Dobrze, a nawet 1baird"ZO dobrze, że mamy rtak potr"Zebną na 
oo dzień !Sz'tukę ['()'Zrywlkową, żemożemy \S'korzysitać z własnego 
„bulwamu", że •i ,tu zaczyna "się iprzyzwoHa iproduik:cja „an'tY'im
porbowa''. 

(„Teatr" Nr 1 (494) - 1970) 
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TADEUSZ BURZYŃSKI 

Nie podzielam ipoglą:du tych, którzy „BJ.i.Skiego nieznaijomego" 
uwa•żają ·za „ćwiC2ienie~pail:cówlkę", a w „Rodeo" widzą znacznie 
dojrzalS'zą s71tukę obyczajową. „Cwiczemie" ruważam za callkiem 
zahaWtną komedię, bogatą w obsenwacje i celną w swych 1pa
rndyistyoznych kipinllrnch iz rpevvmyc'h mód dnia wcznrajsz.ego 
i dzisiejszego (inip. psychoanalriza) w „&ideo" Ścibor-RyliskJi trochę 
się 1powttairza. P·rawda, że w innej tonacji, z poważniej<s<zą miną, 

a.le czy to znaczy - leipiej? „Odwrócenie ról" w tradycyj1I1ym 
melodramacie - kobieta zmieniająca mężcz~ jaik T~awicZki, 
mąż z iprzejmującym smulbkiem w oazach, histeryczny kocha
nek, iktóry nie strzela oobie w leb, lecz rpo !kobiecemu łytka pas
tylki - może być 1zabawne ... 1pouczające. Żyjemy ponoć u progu 
ery nawego matriarohałtu, a Airt Buohiwald czy któryś z jeg-0 
kolegów po piórze rprzepowiedziial, że ty'Jiko patrzeć jak męż
czyźni w Ameryce zaczną rodzić dzieci. 

(„ Teatr" N.r 20 {513) - 1970) 
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