.włeU, lrt•"' „.Powal Ila
11ee•• Aułnej Kenie Jnt
J&Wi•ielll dla młoł1idy.
AllapłłteJa łei je.t Ua młM1leły
l wy1ławtenle tej alłapłaeJi pr11es
t'-* llllcatela r6wnlei JeM 1aMe1łem w lł1l• „teatr 111łołes•
widia",
Ale lllyliłby llę tea,
kt6ry "41słłby, te mle4sleł ł• Jaklekehrlek 1nun•i• I
w umeJ pewle6ol, l w „apłMJI,
J pr1:e4.tawleni•.
h plerwne - pewi.tł. Jli'a.a-1a A nauCllyclellra I leu
l•ellewne1• 1 KoweJ Sskeejł ł•
11naeą 1 Ianały. Zreblla łe w
nlr• 1111. Petem pl•k łably
ttw I te klika łem6w, 1 kł6ryelt
elłałał pewsłal w 1111 (••a paał Jlentcemery ••ark w iMt
...,U w łwa lat. pnelł Marlll
. . .1iewi„6Wn1l) 1y1kaly Jej
tw1a&ew11 etawę. W111Y•:r •rtali
.,Anię", wny1ey aał nill renlll
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.,Aała" słała li• Jei"- 1 uJllar•
ł:aleJ
lt~łek , ....
taf Csemu mełe 6aalale •Mlnllł
o'bek taklclt po.tał'ł Jak Kat1or
'bol!sld, Bolek I I.olek, Cltarlłe
Ch:i.pHn, llrl1Hłe llarłeł l Ca·
11111 Clay? C1e11111 słała li• 11•·
'9llllt, łanłemem, lł•ellem H·
•l-k•~e:r111
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Ania z Zielonego Wzgórza
I ..._. -JICJ' Jll Mik lu1elaaJ1l,
a raeseJ - ee el!.eę włow„nl6
- lloellallf Z.by te w1Ja6nl6,
meba lt7 n~ llariH e11merne 1tu•l11m o hriecle współcze
snym, które Jednak nie l17łoby
nl•Y• lanym Jak łraweataejll
na euq naste 1naneJ re1prawy
wlellllere 1!.11manl1ły 1 epoki
OCrełsenla,
ll:ruma 1 RoUerłama
pei łyłaltm „Peebwala
11•„łY"· Dlałe1e tel ponl•·
wal lł•łlam takle Je1ł niemo·
Hlwe łe napisania - sałeweli
•Y .ię ł• Jołynle ale1orynnym
dwie..-.nlem, le pepalarno~
,.Aal" w:rnlka 1 łyelt nm1eh
tr6łel, 1 Jakleh wynika lłann•
tf•r••lewane1e nieławne pn„
Jełnet• 1 nanyeh naJjwlaHeJ•Yelt pablle11tew ha„a, llł6re
brzmi: „Lepiej by6 bo1atym I
lłrewym
nlł 111„aym I ebe·
rr•"· I
w•y•1 11ocbl·
•1 "' ltH namyllł11 na to, l:t
hallłe te nwlen w ••le wiele
pnwły. Jełynle nltlleznl •n·
lsllllty ei. •• wnoh lołlldh
w samlaa •• '""yłlle • .108
11roe. 1weleb 1'9bor6w hab na
wyelęete
JełneJ nerki w •aalaa • \,.. ły91~e delar6w.
Ale • . , . atelłenyeb nie m6w-

.,...„

my, bo nwne 1najdll 1lę Jakleł
wynatkl. Poł-nie Jednak Je1ł
tak, le lepiej by6 bo1atym I
11łrewym nli lliednym I ehorym
I dlałe10 łeł w11y1tklm podoba·
la 1łę biedna sierotka, która JHt
we1oła,
która potrafi 1wolm
wł1ięklem 1aw0Jowa6 swoJe •·
łoneale, która ma dobre 11erd11·
sake I wiele łanła1JI, która robi
wiele 1amlenanla, ale nl1ły nie
reb! nikomu krsywdy; k&óra Je1ł
11czelwa, prawdomówna, r01łr1e
pana, 11rMZa I nlesbyt ładna lees pełna wulęk11. Pani pasło·
rewa Monłirolllery miała wiele
talent• I JeftOle wlęeeJ nesę
Aela - duch czasu pnem6wlł
JeJ a1laml, a ona HPl•ła to,
ee ea mówi. A ponlewał 1apl·
1ala te ło•rse, łlate10 1łała alę
pepularna
w6r6ł naJ11ernycb
mas, kUre 1aw11e łakftll łobra,
Pl•lrna I prawdy. ł.aka119
snaJdujll te walory w ,,Ani 1
Zlelonero W1rór11".
Tera• 11prawa druJa - ada1'·
taeJa .oentesna. WyclaJe Idę, łe
pan A. Konie chciał zrobić n:i
tej ada11taeJi interes, co m11 sill
w pelnl udało. „Ania" w wersji
11eenie,;nej 11new114rewałil e&łlł
teałraln\ Pełskę I waęd.zte mia·

1u -

la powodzenie. Je1t to tym bar·
cbleJ 111prawledlłwione, łe adaptacja Je1t doprawdy aapl•na le"" ręk,, co w niczym nie 11mnieJna JeJ zaal111 łla podtrzymania b11dłet11 pobkleh teatrów,
który
bywa
nad11&rpywany
prse1
wystawianie
Becketta,
Fre•ry lub Szekspira. AdaptaeJa
pana Konica Jest
mówillc
krótko - na o wiele nliaym po1tomle nit •ma powleU. Ale
trudno - nie kaHy potrafi ido·
by6 1lę na eoi takieso, Jak ło,
na co 1dobyla się pani pa1toro·
wa Montcomery.
I wre111cłe 1prawa tneeia pr1eł1tawlenle. Otół pani Marla
Blll:lanka wysławiła w Ba1ałell
11t11kę w 1łueh11 łeałr11 dla mło·
dero widsa. Ale nle1tety.„ Cho6
pnełltawlenie llylo bard10 po·
4obne do poprzednich JeJ prae
sawlodla p11bllnnoi6! I tu
Jest ple1 po1rzebany! ,,Ania" w
wykonaniu, naprawde pełnym
poświęcenia, l!anl Alicji Koblel1kłej nie znajduje octaźwlęku w
1erd1111kach widzów I w 1ercach
ich 1tar11ych opiekunów I rolł:aiclell. Ania deklamuje sa do·
rosie na ni\ okr~lfłe 1danla I nlko1e to nie •mieny. Ania

popełnia 1af1 kwar1yskle
ale brak towanystwa, żeby •dało aobie sprawę 1 faktu, ie r•·
fa 1ostala popelnlona. Jedynie
pijana pnyjaclólka Ani wywo·
łuje tywszll reakcję, jako, ie
Jest to rzec11 znana I lubiana patrzeć Jak się pijany wyrłupia.
Pr1ed1tawienie obfituje w nere1 momentów, które w normalnym teatrse uznallbyimy 1&
potknięcia, Ale nie tu, nie łu.
Tutaj wsayltk-o potoczyło się do
końca, co prawda 1byt narlego,
lecz poprzedzoneco za to bardzo
tozwlekłll akcJlł· W S11mle był
to teatr jednego aktora - Alicji
Kobielskiej, która wykazała du·
Zll
sprawncśó
w
mówieniu
tekstu. Ale sam tekst już nie
przemówi!. Widoct:nle ludzie uznali, :łe nleorawdll Jest Jakobv lepiej byłn by6 boratym I
zdrowvm
nit biednvm I chorym. Mote powiedzieli ~obie a niech tam, lflplf'ł by6 boKat.vm I n"wrt chorym. ni+. biednym choć zdrowym. NinieP'zym
wlt:e ogłan"m epokę z „Ani z
Zlelonero Wzcórza" za zamknlęłlł·
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