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Sienkiewicza od dawno
teatralnych. Wny·
części
„Trylogii", „Krzyża

kusiły reżyserów

stkle

cy",

„Quo

vadis".

o . takie

niektóre

nowele były adoptowane dla potrzeb
sceny. Niekt6re - Jak np. „Quo vadis"
robiły
nowel zogronlc:znq korlerl•·
Sienkiewicz pozostał do dzlł pisarzem
o niebywałe) popularności, o „Trylogia"
wclqż Jest I zapewne długo Jeszcze b'ł'
dzle narodowym bestselerem. Smlem ry·
zykować twierdzenie, te każda odopto·
.oja 1e.,..:c:zno natwybtrnfe)uych pawi•
ścf Slenklewlc:zo pnynlesle teatrowi suk·
ces.„ f(o;owy. Tako p11Wnołć może dzlo·
lać demoblllzujqco no reżysera , aktorów I Innych współtwórców przedstawienia. Mote. ole nie musi.„
Czytałem „Trylogl41" klłkakrotnle, dla
prz)jemnałcl I z obowlqzku. Jest Io u·
twór, którego 1141 r.le zapomina prędko.
Każdy z na1 nosi w sobie utkane
z Informacji odautorskiej I z wlosneJ
wyobrofnl - wlzeru~kl bohaterów utworu. Konfrontacja własnych wyobrażeń z
propozycjq retysero I oklor6w może po·
wotnle roiciarować. Na nic zda sl41
widzowi pociecha, łe obiektywnie rzecz
blorqc, racjo Jest po stronie ortyst~w .
Pochlebne recen•Je sfilmowanych „Krzy·
toków" nie zmieniły faktu, te wyn•
diem ~ kino rozczarowany. Paml41ć o
tym to"Narzyuyła ml w drodze de Tea·
lru Wspólc:zesnego,
który przygotował
oplocJę
„Pana
Wolodyfowsklego".
erwna, chyba nie najzr41cznleJ zrobi
o sceno, pogl,blło mój niepokój,

t

łem,

te

domu nad

Później 1topnlowa zapomina•
siedzę w teatrze, a
nie w
kslqżkq Sienkiewicza.

dziwy Jest także Wołodyjowski Jarosie·
wa Kuuewsklego, człek prosty, nie do
politykowania, a do stawania w potrzebie

AN WOtODYJOWSKI" w odapto·
cjl Wandy Maciejewskiej to serio
barwnych, pełnych życia obrazów,
w wlflkszołcl wzl41tych z plerwsz•
'go
' tomu. Jest to wlaśclNle tylko fro9ment
powlełcl od sceny „uprowadzenia' Wołodyjowskiego przez Zoglob41 z klontoru po scenfl oświadczyn Bosl-hajduc:zko. Sq tu sceny retrospektywne, mym,
-senne marzenia pu. ownlko ne ltt6tko
przed dramatycznym końcem obrony ka·
Jest to *Ytiór
•mleniecklej
twlerdz1.
zr•c:zny, o konstrukcjo adoptacji logiczno. Adoptacjo nie Jest bryklem,
streszczojqcym utwór, nie Jest próbq za·
stqplenlo lektury, Jest rac:z•J 11łnq zo·
G~41tq do 1lęgnl41clo po
co I q
po-

P

wieść.

stworzony

1 niezmiernie

czuły,

na niewieście wdzlflkl bardzo wrailiwy.
Ketllng (Eugeniusz Kujawski) dla od·
miany to nie tylko rycerz przedni, ale
I kawaler dworny, jflzykiem nie gorzej,
nlfll szablą władający. Anna Droidi6w·
na zagrała
rolę
Krzysl z ogromnym
wdziękiem. Wdz i ęku tego zabrakło (zwta·
szcza w pierwszej cz,łcl przedstawienia)
hajduczkowi - Basi. Małgorzata Szu·
darska · )okl>y rapomnlala, ie ta rozbry·
•ano, przekorna panienko powinna być
także 1ympatyczno •
NSCENIZACJA Haliny Dzieduszyckiej fest bezpretensjonalna„ Tra•
fi do niewyrobionego widza, uso•
tysfakcjonuje też zapewne stałych
bywalców teatru. Jest to Inscenizacja
rzetelna. W kategorii widowisk, do kt6rych „Mały rycerz I panny" należy, jest
to nlewqtpllwe oslqgnl•cl•.

I

Głównym bohaterem ln1cenlzocjl Jest
oczywiście mały rycerz. centralnq post„.
clq, nojbardzleJ
przykuwofqcq uwag•
stal sl'I Jednak Zagłobo, wyst41pujqcy
TADEUSZ BUSKI
w roll niezręcznego swata, nlefortunn•
go reżysera konfllkt6w, które omal te
Ws~6!:r:m Im. E. Wierciński•
nie skończyły slfl tragicznie dla wszyst· goTeatr
„e,Wro_ l_ _ _. 1 ..!'M~!r ff,cerz I pqp.
kich bohaterów. Bronisław Broński stwo- n " (w$1 powiełcl.ienk 8w1cza „Pan
rzył przekonywoJąc<i postać. Zaproponoo odyjo„skl"). Adaptacja: Wanda Ma·
wany przez niego Zagłoba to stary 111 cieje„sko. Scenografia: Janusz Tartyllo.
z glowq oelną fortel!, rubanny, troch'! Muzyka 1 Jerzy Pakulski. Reżyseria: Ho·
rozpijaczony I nie pozbowlo~y typowych lina Dzieduszycka. Wykona„ey: Małgo
nlocheckleh przywar, o przy tym wszy· rzata Szudarska, A'łna Droidi6wno, Bars!klm bardzo sympatyczny, uJmuJqcy swq baro Pijarowska, Jarosław Kuszewski,
mlłośclq do Wołodyjowskiego I szczerym Eugeniusz Kujawski, Bronisław Broński
(Eliasz Kuziemski), Wojc:iec:h Nowicki.
oyr:otyzmem. Każde lego weJłcle wr6- Medard Plewacki i Lucjan Zitrlg. PreokazJ'I do zdrowego łmlechu. Pra"t· miera - maj 1968 r.
~

