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brytyjska farsa. Premierę miała w 1945 

d bawi widzów na całym świecie . r 0 
e angielskie miasteczko w czasie w 
lebny pastor, niedawno ożen ion b 
obietą młodą, nowoczesną, dz1s 

: wyzwoloną. Jej młodość, uro 
eco ekstrawagancki (na owe czasy) tryb 

iają, że nie znosi jej zdewociała stara 
, zakochana w pastorze i czyhająca na 

tknięcia młodej mężatki. Jest też obrotna służ ca 
pastora chttnie płatająca świętoszkowatej pa n 

· u także sherry, której nabożna 
~MDl.iltowo choć nieoględnie nad 

łafandułowaty wuj młodej męzatk1 
~"9a1D~1flskł biskup), który zjeżdża w gości 
, ..... ~....- kl wczemlej niż zapowiadał, i to 

wtedy, ki ana pótną porą wraca na pl ebanię 
z przypadkowo spotkanym dawnym koleg akto
rem, obecnie żołnierzem dozorującym poblis 1 obóz 
eniecki. T asem z obozu tego ucieka hitlerowski 

rusza pościg . Wszystko to razem daj 
llanych nieporozumień i zabawnego 

hr.Hań• w których łatwo sle pogubić kto jest 
••iitjfl,miaćslę można do woli. 
Milll reżyseruje Marcin Sławiński, 1 d 

n ono nych specjalistów od g 
gatunku sztukj mjestfarsa. 

z przejęciem same liczby: ponad SO 
wień w 15 teatrach, a ponad 20 tytułów to 

remiery. 
lego kuszą sztuki współaesne, w których 

nieomylnym saperem, rozbrajającym 
ałowieka na polu minowym dzisiejszej 

Pytany o te najistotniejsze w swojej 
wymienia jednym tchem: „Róbmy 

Wg Młyna rskiego, „Kompotn Kofty 
tera, „Pięć dni Lemuela Gulliwera" 

Nowickiego, „Zbrodnie serca " Henley'a, „Pokój 
Marvina" Me Phersona .. . (kolejnych tytułów 
kronikarz nie zdążył zanotować). 

W jego dorobku znajdują się również sztuki 
jszego kal ibru, co nie znaczy, że mniejszego 

u, zwłaszaa te z anglosaskiego „drama 
ny"· Ayckbourna, Frayna, Schisgalla, Simona, 

biega" 
eatrem 
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