
Wode~il 
• na scenie 

baśniowy 

rzeszo·\\! sk if~i 
urok bafoi dziala na każde 

go. Przvkladem filmy 
osnute na tle bajek „Z tysiq 
ca i ;ednej nocy" Szehere1a
dy, przyk,ladem Liczne fitm11 
radzieckie tego rodzaju, czer 
piqce glównie wqtek z bafot 
Puszkina, przykładem „Sen 
nocy Letniej" Szekspira, cz11 
„Turandot" Gozziego, czy 
„Ba.Ha.dyna" Slowackiego. 

Sq to a.rcydziela talentu po 
etyckiego, które wystawione 
na scenie czy ogtqd.ane na 
Erebrnym ekranie, gromadzą 
zawaze t{ezn11ch. widzów. 

Obok bafoi dużym powo
dzeniem ci('szq się utworv o 
charakterze lekkim, bez zb11t 
,,io skomplikowane; proble
matyki, okraszone muzykq, 
zawsze ze szczęśLiw11m zakoń 
ezeniem - to wodewit. 

Do utworów tego tupu zali
czyć można baśniowy wode

Zygm unta Wojdana pt. 
„Joanna Ligęza", z muzi,ikq 
W. Dzięgielewskiego, który 
w najbliższym czasie zoba

Zie-

mi Rzeszowskiej. Autor sta• 
1·ał się w nim polqczyć ele· 
menty ba.śni i wodewilu, rze
czywistość z urojeniem, po
ezję i pieśń. z wqtkiem dra-
11tatyczn11m, daja.c w sumie 
widowisko ba.rwne i żywe. 

Za.cieka.wia w nim też ni'!· 
zwykłość postaci, a więc 

chłopski diabeł Kuba, róż
niqcy się całkowicie od czar• 
ciego Parnasu popularnego 
c.zukiego utworu Jana Drdy 
„Igraszki z dia.błem", a więc 
~a.m „mistrz" Twardowski o· 
sobistolć znana 1 balni tv.do 
we; i titeratul'1/, 4le tei 0!'11· 
ginal-nie przed~tawiona, a 
tcięc t król Zygmunt August 
i kawaler mieczow11 EFyk w 
ramtich. pół-hiatoFi,icznej in
tF11gi, a więc 11semlo-mnichy 
to podstępne, to znów ruba· 

une. 
Koloryt lud.owe; ba~nt je!t 

też wyraziście za.zna.czony i 

punktem ku.lmin11c11jn.ym, któ 
ł'l/m ;est legendarne .święto 

Kupały. Sq. tei i dwie ptiry 
milosne „cudna mieszczka." 
- Joanna Ligęza i Twaf'dotD 
iki ora:i: rzewna-komiczny 
du.et m.ilosn11 JIO.f'I/ chlop
skie; - Magdelin11 t Maćka. 

Diabeł Wo;d4na rozwi4ZU
je swo;q. niezwykłq mocq za.
plqtan.q, intt'11aę bcifoi, ale nie 
jeat to ;cikid uosobienie 
2lych mocy piekiel1tych, ale 

rac:i:e; słowiański skrzat do· 
mowy, wyraz głębokiej wia
ry tudu w apra.wiedLiwo.fć i 
piękM. 

Wojda.n w swoim. utwone 
odbrązawia. piekło, które jest 
u nieao .śmiesznym i nikomu 
nilJ)otnebnym Fekwtzytem 
iFedniowiecznego rozumienia 
~wiata i stąd płynie wla.6cl
w11 wydiwięk ideo~ezn11 

utworu. 

„Jocinna Ltaęza" jest de
biutem scenicznym Wojdcina. 
PubLicznoat podzieli może o

że „ara warta 
świeczki". 
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