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Iak zdcbywać widzów
z miasteczek i wsi
„PILlllla

młoda

ąplell".

Polika ko- ,goen jak choćby eoen pijaMWn. z Ba
Ziemi chu.sem. siedzącym na beczce i SatyMazowieckiej w Warsu.wie. R.eł, I rami I.grającymi z ludźmi.
lllscenls. Wandy Wróblewskiej. !lceSprawa nie jest więc ta.ka prosta.
nogr:lfla
ZonoblUK&
Sl.nelrck.lego.
Choreogr. z . Bueayileldej. Musyk& w. Jedno musi.my stwierdzić na pewno:
~ówno i.n.sceI,tizacja, jak rezyooria,
Rn:emleilsk.lego.
w

mod~ea.tr

Ktoś

kto choe ocenić apektakJ. ~
drownego Teatru Ziemi Mazowieckiej, mu.si mieć mejako podwójne
spojrzenie: jedno, które bada wartość
artystyczną widO\viska drugie
zaś,
sondujące
przydatność
t>ego
widowis.ka dla n ;eprzygotowanej na
ogól do teatru publiczno6ei miasteC?Jek i wsi. Tej publicz.no8ci, dla lctórej teatr nie jest, jak dla miesr..kań
r.ów większych mia.st, chlel>em pow.sz.ednim, ale świętem. Tych widzów,
którzy scen widowiska nie kojarzą z
żadną tradycją arty.stycmą. Widzów
nie zepsutych i nie zblB.%.0\vanych,
jednOClJEIŚ?l.ie
~dzających
a
znacmie mniejszym aparatem poznawczym nit publiczność, za.pełnia
.ląca oo wieczór widowni• teatrów
stolicy.

Jak z.ajmujący akompaniament m•Jzyczny, C7;y tańce :zespołowe wszystko to uderza nioolych.anie drobiazgowym
obmyśleniem
kai:dego
s7.<:7.ególu I olbrzymią ilosc:ią !llwencjl
artystycznej. dążąoej do tego, by z
tych prymitywnych ~ementów wydobyć jak największą OOrr.ę humoru,
malowniczości i poezji.
Caly :ne.spól zdaje się hriadomie
służyć temu whśnie oelowi. Na czoło wysuwa .się makomlta
komiczka
Irena Skwierczyńska w rol.i nieszcz.ęa
~j dziewicy Marancji, która skarży
się siedemnastowiecznym wier&Zelll
na ewe panieństwo. Skwierczyt\sk&
gra bez ci-enia szar:!:y, tak łatwej w

tej roli, z. wynalazczym komizmem.
ktÓll'y '1nieszy naprawdę publiczno6d.

Mlodzleńczy 11ernperament i wdzięk
cechuje grę Roberta Ro&-a.lskłeiro vt
roli Albe:rtu.sa na którego postać z.ło
jut od
żyli się staropolscy bohaterowie „W7
16 sztuk,
i wal., gdzi.e grywa niekiedy w nie- prawy plebańskiej", „Powrotu Alprawdopodobrue cięł.kioh warunkach bertusa z. wojny", „Marancji" i „Mi•
(nleogrzewane -.le, b!'ak garderób, sqpustu", tyoh wszystkich rybaltowtrudne dojarx:ly) ..Jego p!"!ledatawle- &ldoh krotochwili.
n.l.a widziało 344.386 widzów.
Trafny obraz obłudnego plebana
Po Mołlene, Fr«lrze, Dłcłtensłe, stworzył Antoni Jurasz. On tcl był
zabawnym karcianym królem Pa.m!iRrechole, ~Im, Lope de Velem. B.a.rba.ra Koł?dziejska d06lownie
dze, ~ I innych liięgn"ł trolla się, ukarując widzom jako
obecnie do b11rcho starej tradycji Wawrzek, syn skrz.ywdz.onej, cllloi>rochJlm.eJ I z lromedlł j.ybałtowsklth i;kiej rodziny, jako jedna z dworek
króla Pamfila, wremc.le jako .stara
XVU widtu wyłowił kilka llr6tldch szpetna :tebra~zka, wróżąca l\1arancji
utworiw, zna.nycb nam dot,.ehezu jej przyszłe 106)'.
tylko • kAri historii Uteratury, poCały 7JE1Spół, czę.sto graj11cy podwój
ł"czył Je • pł1li!H!Dkamł
ludowymi, ne i potrójne role (dla z:mn iej.5.7.enia
obrzędamJ nMUlll'O folkloru, okra.llł wędrownej
ekipy) potra!il dostroić
łr11BzkAml Koobanowsldego,
Zimo- &ię do og6iJ.nej ludowej at.mos.tery
i
stworzyć
widowisko zabawne i
rowicu I l.nnyeb s~lsklcb auto
barwne pod względem obyczajowym.
rów, ~&I cło n.Ich muzykę Chłop zmieniał si~ w swawolnego
skomponowan"
pnes Krzemlet\- Satyra, a potem w starego żebraka
skieg'o w CJPU"Oiu o moływy 1ta.ro- (Jer:ey Próchnicki) lamentująca c.hlo-p
ka zmieniała się w ślicz.ną dworkę
polskie.
(Zofia Streer). Sprytny handlarz broTego Wl!'ZYstklego dokonała Wa.n- nl prnek.sztalcał się w dworaka Ut.oman
l\letzler) itd. itd.
da Wróblewska. tworząc w
ten
3 J'.)06Ób barw114 wycinankę staropolNa zakończenie Jeszcze Jedno pysko-ludową.
tanie znowu z dziedziny owego podwójne1ro spojrzenia. Czy 11rymJtY" na
Calooć ma loglcmie skomponowapubllCl'Zllość właśnie najlepiej
lubi
ną akcję, która w żartobliwy sposób
!akie
prymitywne widowiska., cxy leż
ukazuje perypetie podstarzałej panny. pragnącej się wydać za młodzika, może ów prymitywizm raczej przyoraz dzieje owego młodzika, Alber- cllul'a ba.rlhiej zblazowaną publiczstołeczną, a ta.mel z ma.łych
tusa, który zamiast podążyć na woj- n~ć
nę w obronie
ojczyzny, atrol :tarty mia.steczek I wsi może woleliby melodra.maty „z. wy:t.szych ster l.o\vana d WOI'7J8 królew.skim.
reyskicb" I trzeba. raczej powoli
W tej j«ly.nej w swoim rodzaju preyzwyezaJacl ich gu3ty do pra.wdzikolorowej rewii znaleźć możemy sce- wej sztuki? Ale to jtt;t tema.t do odny naprawdę pociągające nas swym dzielnej l'OZ'Prawy socjologicznej, a
komizmem lub poezją, na ogól jed- nie do krótkiej reeenzJI z widowiska.
nak zarzucić można każdej z nich
oddziel.nie zbytnie icll pr.7Jedluia.nie.
I tutaj właśnie przychodzi kalej na
owo drugie .spojrzenie: na uwzs~c:d
n!enie specyfiki prymitywnych •Jłi·
dzów. Być m~ to oo się nam, ooytym ze sooną wydaje za dlugle J t'liecierpliwl n.as powtarzaniem pewnych
motywów aż do znut.enia, Jeo;:t dla
tamtego ma~ widza doj'Ji.ero
wtedy zrozumlale l dopiero wtet;ty
interesuiąra
zdatne do 81llakowania. Jereli tal\,
spojrzymy na spektakl, zarzut dłu
żyzn , jakie dają •ię n.am we zn.a.ki,
upada.
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Muowioecłdej wędruje
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A.le owo drugie j!IJ)Ojrzenie oezyma
widza prymitywnego kat.e nam powątpiewać o zrozumialoki pewnych
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