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RZEGLĄDAJĄC

re•
pertuar naszych teatrów nierzadko traiamy na sztuki jednego z
najpotężniejszych
olbrzy.
mów teatru nie tylko f.rancuskiego, ale i światowe·
go.
Moliere - naizwisko nie
mające wielu sobie równych,
człowiek,
którego
twórczość trzeba umać za
wydarzenie w dziejach teatru i literatu•ry światowej
piezwykłe. Ten syin pa.ryskiego tapicera o nieprzeciętnych zdolnościach aktor
skich, obdairzony talentem
poetyck>im pierwS?:ej wielkości króluje bez mała trzy
sta lat na scenach wielkich i mniejszych. Tak jak
zdobywał poparcie i sła
wę na dworze Ludwika
XIV, tak dziś podbija serca cocaz to nowych rzesz
widzów teaitralnych.
Nie tak dawno oglądall6my
Teatrze „Wybr7.eże'•
„Skl\PCa", do dziś w repertua

w

rze znajduje
już Teatr
pokusił
sill:

się

„non Juan".

Ziemi Gdańskiej
o
wystawieni•
„Szkoły żln". Ta bodaj naj·
głośniejsza,
wywołująca
naJ·
więcej
komentarzy komedia
Moliera, ukazała Ilię w roku
Je,ro małżeństwa z Armad11
Bejart (1062), które tak wiele
rótnych zrodziło plotek I do·
mysłów ze strony wrogów t
przyjaciół. Autor wpadł na po
mysi tyle przewrotny, ile zna·
Jtomite dajl\CY efekty, Gdy w
wielu podobnych przypadkach
Dlłoda, kochająca się para U·
a
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W Teatrze Ziemi
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•Iłowała

zmyllć czujność des•
tyrana, u llloliera Jest
Sami bohaterowie ml•
duetu są „donosicie·
to drobiazgowymi o rozwijającym się uczuciu. A
Arno!C, tak dokładnie poin·
formowany o każdej schadzce,
o każdym liściku (Horacy czy•
ni to przez nieopatrzność, Ag·
nieszka przez naiwność) nie
Jeu w stanie przeszkodzić i
zniszczyć uczucia, musi
ulec
prawu silniejszemu od niego
- prawu miłości. A i sam w
koilcu wpadnie w Jej sidła, za
prze się sameco siebie, swo·
ich doktrynerskich zasad, aby
tylko pokochała go Agnieszka.
Bo jak powiada nasz najzna·
komit~zy kontynuatn1· Moliera
- Fredro: „A z miłością żar•
tów nie ma, Jak was złapie
to zatrzyma".

poty Inaczej.
losnego
lam!" I

RZEDSTAWIENIE w
Teatrze Ziem i Gda1i ·
skiej może slużyc za
przykład rzetelnego podej.
ścia do autora, do tekstu
I oczywiście do publicznoś
ci. Reżyser - Wanda Wró·
blewska „nie miewała po-·
my<Słów" w j!:łym znac.z eniu tego zwrotu. Nie szuka
ła podtekstów zbyt daleko
idących, nie dążyła d9 u-

P

dz.hVln!ień czy odkrywczoś
:iia wszelką cenę. Stwo •

ci

rzyła,

dzięki temu przedstawienie dające dwie godziny dobrej zabawy, w
czasie której śmiech rozlega slę ruie tylko z jednej
strony rampy. Dz i ęk.i reży
serowi i aktorom vfidow·
nia bawi się nawet, gdy
ostrym językiem Mol:era
(przekład soczys.ty Bohda·
na Korzeniewskiego) wytykia się jej wady i śmies.z
nostki. Widać, niektóre z
nich nie zestarzały się mimo upływu lat!

A aktorzy? I w tym wzglę·
dzie należą się teatrowi poch·
wały
przynajmniej, jeżeli
chodzi o role prowadzące. A
wi~c Arnolf tę ogromną ro·
tę, wymagającą sprawności nie
tylko aktorskiej, ale i fi'iycz·
nej ngrał - i to trzeba od
razu p()wiedzleć z sukce·
sem JULIUSZ PRZYBYL·
<;KI. Znamy go nic od dziś,
ale tym razem podoba się
nam szczególnie, gdy buduje
rolę przekształcając się z zim·
nego wyrachowanego pana na
Starodubie w zazdrosnika zła·
manciro pn:ez tak lekceważoną

pleć
słabą.
Może t.ylko
pre·
m1erowa trema w kilku miej„
scach zamazała wyrazistość tek
•tu - w każdym razie rola
udana.

O kilku

P

obecności

scenach pojawił się
w roli Horacego Stefan 1żyłowski.
To niezły ak·
tor, ale tym razem wyraznie chyba przeszkodził mu
- zamiast pomóc - kostium. Zbyt krzykliwy i na
stroszony czyni z tego, ład
nie mówiącego wiersz aktora, postać co najmniej
śmieszną.
Ową
krzykliwość i roz,bieg.amie przejął
aktor również w geście .
Wdzięcznie natomiast wyglądała w pastelowych, cie
niowanych kostiumach An
na Pasiutówna (AgnieszŁadnie
podawała
ka).
tekst wierzył-0 się w
szczerość jej naiwności, a
jednocześnie w kobiece wy
rafinowanie. Ale żywię obowy o losy pary wieśnia
ków (Irmina Babińska i
Zbirniew Gawroński). Już
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latach niena naszych

na premierze byli o pół,
o ćwierć kroku od zupeł
nej błazenady, od tanich,
zbyt tanich, gierek, mają
cych na celu rozśmiesze
nie publiczności.
Resztę obsady dopełnia
ją Chryzald (Edmund 0grodziński), Enryk (Maciej
Michalak), Oront (Jerzy Wi
towski) też o cal od
przerysowania i notariusz
(Andrzej Wrona) - dowcipnie ubrany przez scenografa
Ewę
Nahlik.
Dekoracje zapewne z
myślą o objeździe - skrom
ne ale zbyt chyba nijakie.
bez jakiegoś S\YOistego akcentu.
YPADA jeszcze po.
chv.;alić program jak zawsze w tym
teatrze bardzo sumiennie
opracowany,
zawierający
sporo wiadomości o „tym
najwybitniejszym człowie
ku, żyjącym za panowania
Ludwika XIV", urozmalco
ny sentencjami w stylu tej:
„Przywary żon trzeba al·
bo tępić, albo znosić. W
pierwszym przynadku two
ja żona stanie się lepsza.
w drugim - ty sami" (War
ron).
Barbara KANOLD
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Molltre „Szkoła żon". Reźy.
'eria Wanda Wróblewsira
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