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„ Kocham, Kocham . . 
li 

Z pewnością v.-udewil W. Massa i M. Czerwińskiego 
- „Kocham, Kocham", nie jest pozycją reprezentatyw
ną dla współczesnej dramaturgii radzieckiej, ani nawet 
dla samych autorów, znanych już w Polsce. Teatry 
nasze odczuwają jednak ciągle brak współczesnego 
repertuaru komediowego, szczególnie teatry objazdowe. 
Toteż nic dziwnego, że wodewil Massa i Czerwiń
skiego, chociaż nie stawia sobie zbyt wygórowanych 
ambicji literackich, znalazł się już na kilku scenach 
polskich i cieszył się dużym powodzeniem wśród sze
rokich rzesz publiczności. Z tych też względów został 
wystawiony przez Teatr Popularny. 

Temat to nie nowy, ani też forma komedii. Mimo 
to jednak zabawne perypetie Szłyndowa i Niny, Ku
driawcewa i innych wywołują śmiech na widowni. 
Wprawdzie cały humor polega tu na nieporozumie
niach sytuacyjnych, ale przecież wszystko obraca się 
wokół zasadniczego wątku komedii, jak o tym nuci 
Nina: 

„Dlaczego odkąd istnieje świat, 

od czasów Ewy i węża, 

Miłość przez długie tysiące lat 

Wszystkie uczucia zwycięża 

Toteż historyjka o chłopaku, który po to, żeby 
zrobić dobre wrażenie na dziewczynie, przejmuje na
zwisko swego przyjaciela (zajmującego lepszą pozycję 
życiową), nie zdając sobie sprawy z przykrych na
stępstw tego lekkomyślnego postępku , chociaż nie jest 
pomysłem odkrywczym, ale swoją bezpretensjonal
nością może widzowi zapewnić dwugodzinną rozryw
kę. Tym bardziej, że cała ta zabawa okraszona jest 
przyjemnymi piosenkami, zręcznie powiązanymi z ca
łością. 

Wię.c wszelkie dalsze komentarze wydają się zby-
teczne. albowiem jak brzmią słowa Niny: 

„Sens sztuki każdy rozpoznać umie -

skryliśmy go pod żarcikiem, 

że serce z sercem się porozumie 

szczególnym jakimś językiem". 



WŁODZIMIERZ MASS i MICHAŁ CZERWIŃSKI 

„KO CHAM, KOCHAM" 
wodewil w 3 aktach 

Muzyka: Władysław Szpilman Tekst!) piosenek: Jan Gniazdowski 

OS OBY: 

Nina Czełnokowa - Irena Hajdel 

:Klaudia Czełnokowa - Karolina Salanga 

Sasza Szłyndow - Stefan Kosmowski 

Anatol K1Udriawcew - Eugenius~ W ałasrek 

Iw.an Żurawlew - Stanisław Dawczyk 

Walentyna Żurawlewa - Janina Dawc~ykowa . 

Marusia - Zofia Tarska 

Reżyseria: Sceno~afia: 

I 
Jolanta Ziemińska Leon Grajewski 
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Kierownik techniczny: Maksymilian Rohn: 

P r ac o w n i e t e a t r a 1 n e: . 

Stolarnia: Teobald Orzechowski 

Krawiecka: Z. Lewandowska, A. Sołobodowski 

Malarska: Józef Zamyślewski 

Peruki: Stanisław Cichoń 

Fryzjerska: Urszula Cybulska 

',Światła: Tadeusz Lewandowski 

Mo'cielator: Zbigniew Szukaj 
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Dział Objazdu i Organizacji przyjmuje' 

zamówi-enia 

oraz bilety 

na prwdsitawienia za~knięte 
. ' dla Szkół," Instytucji i -..za-

, '• ' 

kładów Pracy. 

Informacje: Telefon 25-94, wewn trzny 3. 
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