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dla takiego teatru, tak Teatr mimo wszystko poszła za barZiemi Mazowieckie!, który w dzo w kierunku do1łownołcl,
gruncie rzeczy niczym Innym :ływlolowołcl I krzykliwości.
nie IHI, Jak aowqczHnym tea- Często zał aktorzy nie potra·
trem wędrownych rybałtów. 1111 współgrać z perayflalowyDzłł to się nazywa „teatr ob- ml
lntenclaml re:ły1era. W
lmdowy•"•
ka:łdym razie In tencie te prze·
Wanda Wróblewska połą- kazane zo1tały nie dołć subcsyla w Jedną calołć klika telnle I cienko.
rybałtowskich komedii l przy
Sprawa nawiązania do tradycJl „Comedla dell'mte• w
naszych teatrach spoczywa w
rękach aktorów.
Powinni oni
zrozumieć, le ten 1tyl Impro·

Andrzej Jarecki

Rybałtowska komedia
Tradycle

teatru w Polsce
lcilku wieków
wstecz, co godzUoby się z okazll Millenium przypomnieć,
oc:zywlłc:le na Innym ml•J•cu.
Nim się to stanie Teatr Ziemi
Mazowieckie!, który pod energicznym kierownlctwem Wandy Wróblewskie) dokazul• cudów w trudne! dzledzłnle upowszechniania kultury, przypomniał !eden mole nalcl•kawszy - wycinek z blstorlł
polskiego teatru: siedemnastowieczny teatr mi91zc:za61kl,
teatr rybałtów. Nie •ą to rzeczy nieznane, acz szersze! publlcznołcl mało wiadome. Dzię
ki wysiłkowi szperaczy I historyków literatury (Karol Badecki przed wolną, Kazlmlen
Budzyk po woJnle) ocalała w
zaac:znel mierze na pól anonl111owa twórc:zołć dramatyczna
uprawiana w XVll wieku przez
:łaków,
wleJsklch I kołclel
nych nauczycieli, mleJsklch
gryzipiórków - którzy pod
wspólną nazwq rybałtów czę
sto zabawiali się teatrem. Teatr to mało uczony, ludowy w
sensie zakresu działania I w
ideologii; poza tym bardzo rubaszny,
grubiański
nawet,
lecz do tego satyryczny, napastliwy, W calołcl tradycta
bardzo nam bliska I warta za1lęga)q ładnych

wapólpracy kompozytora
I
choreografa stworzyła ludowe
widowisko, pełne łplewu, ta6ca, zabawy I rubasznego humoru, oparte na bardzo pro•l•I labule I kilku nlHkompllkowanych sytuaclach drama·
turglcmych. Albertu1, k•lę:ły
pachołek, zostaje wysiany na
woJnę.
Po drodze do celu,
którego zresztą nie osiąga,
wydarza mu tlę parę zabawnych I pouezalących przygód. Oto materiał całkowicie
wystmczaJący dla teatru, który grywa po wiłach I małych
miasteczkach oraz dla widzów
z tychle wsi I mla1teczek choć dydaktyczna
zawartość
przedstawienia w du:łel c:zęłc:ł
lest dzl1ial al zabawnie nieprzydatna.
Jak na gust
warszawski
przedstawienie test chyba zbyt
krzykliwe, za mało dowcipne,
choć nie brak w ·nim dobrych
point I ciekawych rozwlqza6
ln•cenlzacyJnych - na przykład 1cena
lazdy Albertu1a
na wolnę z przesuwaJącyml
się w tle skrótowymi elementami kraJobrazu, lak w teatrze
kukiełek. Natomiast wśród rzeczy dobrych zdarzały się I
momenty ,.za mocne" - zwykle tam, gdzie rubaszność tek·
stu pokrywała •lit z rubasz-

wlzacJl polega nie na prze1adne1 bieganinie I krzylcliwołc:I,
ale lest po prostu Innym rodzalem porządku I organlaac11 działań aktor1klch, Potrzebna !est tu czystość ruchu
I gestu Jak w pantomimie.
Gdyby tak zagrano w tym
przedstawieniu, dowc:tp tek1tu
znalazłby łatwleJ drogę do widza I tekst
takle zyskałby
wiele oatrz•lszych point.
Z aktorów wyró:łnlll •lit Irena Skwlerczyflska, Robert Bogalski, Zbigniew Skowro61kl.
Nie są to lednak ró:łnice zbyt
widoczne. Muiyka 1komponowana przez Witolda Krzeml6.1klego nie była bardzo dow·
clpna,
ale klika
plo1enek
brzmiało lnteresuląco.
Pomysłowe I chyba bardzo u:łyteczne
w trudnych warunkach pracy
teatru były dekorac)e Zenobiusza Strzeleckiego. Niewątpll·
wą zasługą teatru fest
przypomnienie 1tarvch
tradyc:ll
polskleJ komedii,
Państwowy Teatr Ziemi Muowieckiej - „ Panna młoda w k-p!eli" . Adaptac j a : Wanda Wróblewska. Inscenizacja I retygeria:
Wanda Wrt'>blewska. Scenografia:
Zenobiusz Strzelecki. Muzyka: Witold knemlńskl.
Choreografia ·
Ziuta Buczyńska.

