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W einecj a z całą 
bogatą galerią 
szlachty i mies"t
czan, niebie6ikich 

ptaków i podupadłych ary-
9tokratów, salonowych „prc
cieuse" i obdarzonych u
rokiem awanturnic - zna
lazła swe odbicie w kome
diopisarskiej twórczości au-

' •tora „Mira.ndoliny". 
Carlo Goldoni miał łatwe 

pióro. Z górą 250 sztulk, ~ 
tego 16 napisanych w cią 
gu jednego sezonu - to do 
robek niebagatelny, nawet 
jeśli się go zestawi z twór
czością Lope de Vegi, swego 
rodzaju ,,rekordzisty" w 
ilości napisanych sztuk. 

Ilość jednak nie zawisza 
bywa wykładnikiem jakości. 
Również i w przypadlku Gol 
doniego nieliczne tylko szh1 
ki przetrwały próbę czam, 
wchodząc na stałe do Ś\via 
!owego, teatralnego reper
tuaru. Do nich - obok „Słu 
gi dwóch panów", ,,Gburów" 
i kilku innych - należy 
„Oberżystka" („La locandie 
ra"), wystawiana najczęś
ciej jako ,.Mirandolina". 

Przyznam się, że nie je-
s(em entuzjastą „Mirand·o
liny". Uważam za dość nużą 
c.ą czynność śledzenie tych 
kostiumąwyc~ obrazków 
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„z epoki", wysłuchiwanie 
mało nas w gruncie rzeczy 
obchodzących dialogów, lek 
kość, wdzięk, ołyskotJ.iwość? 
Wydaje mi się, że zbyt czę
sto nadużywamy tych okreś 
leń - pokrywających nie 
raz miałkość i pustkę 
lub wręcz nudę, obrosłą w 
czcigodną tradycję. 

„Mirandolina" opiera :.ię 
na tytułowej roli. Kreują
ca tę rolę aktorka maże 
rozegrać ją na kilku µIa
nach, stosując wobec każde 
go z adorujących ją mE}ż
czyzn inną taktykę, inny 
ton - może też pozostać 
sobą pełną uroku i siły u
wodzicielskiej kobietką, z 
lekka tylko cieniującą swój 
sposób bycia wobec każdego 
7. konkurentów. 

Zresztą mniejsza o gierki. 
Aby spektakl się udał rola 
„Mirandoliny" opierać si~ 
musi na mocnym, iwiado
mym aktorstwie, WLq>oma-

ganym oczywiście tzw. wa
runkami wykonawczymi. 
Wiele do pov;iedzenia ma 
tu również reżyser. Udo
wodnienie, że „das ewig 
weilbliche" zawsze zwycięża 
mężczyzn, że „ ... ech, te ko
b1e1tki, jak tylko chcą każ
dego owiną dookoła palca"-

T. Raf ałow11~i 

to trochę zbyt mało, jak 
na usprawiedliwienie wzię
cia sztuki na afisz. Chyba, 
że reżyserowi chodzi jedy111e 
o pokazanie „aktorstwa w 
stanie czystym" na przykła 
dzie galerii charakterysty('z
nych typów. 

W ,,Mira n dolinie'' jest 
szansa na dobrą zab1wę. 
Piękna oberżystka uzbrojo
na w kokieterię współczes
nej kobiety, a więc- kokie
terię połączoną z autoironią, 

n jednocześnie podrwiwają 
ca z naiwnych mężczyzn, 
którzy dają się brać na tak 
niewybredne „sposoby" 
czy nie jest to postać, która 
może nas bardziej zaintere 
sować, niż skopi owa na z wie 
iokrotnie powielanych wzo 
rów, poprawna Mirandoli
na? 

A taką niestety na pre
mierowym spektaklu Teatru 
Ziemi Gdańskiej była Anna 
Kulawińska, zdolna skąd
inąd aktorka (pamiętamy 
jej Podstolinę w „Zemś.cie"). 
Mimo niektórych scen dob
rze odegranych (uwodzenie 
kawalera di Ripafratta) nie 
potrafiła zróżnicować roli, 
finezyjnie jej wycieniować, 
zagrała Żbytnio na jednym 
ionie. Wina za ten niedo
statek sp3da w równym stop 
niu na reżyszra, Janinę 
Orsza - Łukasiewicz. Jest i 
zarzut pod adresem .sceno
grafa, Danuty Po~orzelslde,f. 

Jak można było przybrać 
Mirandolinę w równie fatal 
ne nakrycie głowy i kusy, 
niegustowny kootium? 

Pozostali wykonawcy dali 
różnorodną tzw. galerię ty
pów.. A więc dobry jako 
kawaler di Ripafratta Ju
liusz Przybylski, trafnie po 
kazujący przemianę mizo
gyna w zakochanego, za
bawny Markiz di Forlipo
poli Jerzego Witowskiego, 
Juliusz Gawroński jako hra 
bia ,,z gestem", Maria Cho 
decka jako aktorka prze
dzierzgająca się umiejętnie 
w rolę arystokra tiki i Ma
rfa Wawszczyk jako Dej'.:ł
nira, wreszcie obdarzony du 
żym wdziękiem scenicznym 
Waldemar Starczyńskl w ro 
li Fabrycjusza i Stefan Ką 
kol jako służący. 

Reżyserii Janiny Orsz:i
Lukaslewicz, w zasadzie po. 
prawnej od strony rozwi1-
zań sytuacyjnych i utrzyma 
nia tempa, miałbym do za 
rzucenia jedynie pewne 
przeciągnięcie spektaklu w 
czasie. Scenografia Danuty 
Pogorzelskiej stanowiła „pen 
dant" koncepcji reżyser
skiej: nie wyszła poza pr:r.e 
ciętną poprawność. Auto
rem dQ.brego opracowania 
muzycznego spektaklu był 
Stanisław 2elechowskL 


