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Z moich prywatnych podrół;y zagranicznych 
najbardziej pouczające bywaj" podróże do pol-
5kich miast powiatowych. W zeszłym tygodniu 
na przykład jeźdzllam z zespołem Teatru im. 
L. Kruczkowskiego do żaaania. Teatr przedsta
wił w miejscowym kinie spektakl sztuki Lope 
de Vegi "Jaśnie Pan Nikt", ja zaś wystąpiłam 
w podwójnej roll: recenzenta przedstawienia i 
reportera - publicysty, czytającego w reakcjach 
widowni ia.k zwane prawdy • kulturze maso
wej. 

Widownia była "organizowana". Widomy to 
dow6d, że hojne kiesy rad zakładowych prócz 
miłych sercu wydatków na ryby i grzyby, ro
nią obowiązkowy grosik i na budzenie kultu
ralnej świadomości. Do biletu dla każdego "bu
dzonego" dokładają piętnaście albo dwadzieścia 
złotych polskich, delikwent natomiast dopłaca 
symboliczną pięciozłotówkę. żeby sobie myślał, 
iż to on sam dokonał kulturalnego wyboru i 
przez to wyżej owo „budzenie" cenił. Ten 

· skomplikowany zabieg ekonomiczno - psycholo 
giczny nie spełnił widać pokładanych w nim na
dziel, bo oto mniej więcej trzy rzędy żagańskiej 
publiczności, przekonsultowawszy między sobą 
~ormacje na temat programu w telewizji, opu
ściły salę po pierwszym akcie, śpiesznie udając 
&ię na film. 

Wprowadziwszy jut czytelnika w klimat ża
gańskiej .~downl, z ~tó~ą miałam okazję „kon
sumo:wać przedstawieme (pogrążona w smut
nej ciszy, gdy trzeba było ze śmiechu boki zry
wać), pragnę powiedzieć, że ź:al mi tamtych 
czasów, kiedy wozy wędrownych trup 
~tor~ich wjeżdżały do miasteczek ze zgieł
kiem l legendą skandalu, gdy wykwitały na uli
cach gęsto rozlepiane afisze teatralnej obietni
cy, której nie mogła się oprzeć nawet nobliwa 

. miejscowa socjeta z panem burmistrzem na cze
le, gdy teatr budził namiętności i zamieszanie. 
A może lepsi, mniej anonimowi, bardziej zara~e
ni bakcylem, byli wtedy organizator:.y widow
ni. Oczywiście, mniej szacowni byli wonczas 
burmistrze. 

Od westchnie~ uznajmy je za marginesowe, 
przejdźmy do przedstawienia. „Jaśnie Pan Nikt" 
Lope de Vegi w przekładzie i adaptacji Wladysła 
wa Krzemiuskiego i reżyserii Marii Straszew
skiej jest pogodną komedią muzyczną, kł,óra na
wet średnio wyrobionemu widzowi, jako tako 
wrażliwemu na piękno dawnych epok, egzotykę 
obyczajów i strojów, hiszpańskich, włoskich, pa 
ryskich, wenecjańskich, na dowcipne ularczKi 
słowne i komi.:z.rn sytuaci~ ie m.oie dać pvwo
dow do znużenia. Prorok hiszpańskiego renesan
su, Lope de Vega, poeta, dramaturg, awanturnik 
i wielbiciel kobiet, ksiądz, członek honorowy In
kwizycji, doktor teologii, kawaler krzyża zako
nu joannitów, wielki cynik i bożyszcze tlum6w, 
odznaczał się niebywałym wręcz instynktem dra 
maturgiczny'ln i nieprawdopodobną fantazją w 
komponowaniu realnych sytuacji życiowych. Z 
jego tytaniczne) pracy dramaturga obliczanej 
przez badaczy na około tysiąc osiemset komedii. 
bo tak nazywał swoje utwory, ostało się ledwo 
kilka sztuk, grywanych dzisiaj przez różne tea
try świata. Dynamiczność akcjl, barwność pos
tacl, poezja potoczności, to wszystko .co tak po
ciobało się hiszpańskiemu gminowi z początków 
szesnastego s.tulecia, oparło się korozji czasu, ba
wiąc i wzruszając, teraz już trochę inaczej, nie 

. jako odbicie, zwierciadło obyczaju epokl, lecz 
jak poetycka błyskotka, dostarczająca oku i u
chu wiele estetycznej przyjemności. Sztuki Lope 
de Vegi odbieramy dziś jako folklor dramatur
gii. Tak są jędrne, nasycone życiem, pulsujące 
nieprzemądrzałą ludową mądrością i emocj4- „Ja 
śnie Pan Nikt" doskonale mieści się w tej charak 
terystyce. By łatwiej przerzucić pomost pomię
dzy Lope de Vegą a współczesnością adaptator 
Władysław Krzemii1ski posłużył się znakomitym 
zabiegiem aktualizującym: piosenkami napisany 
mi na kanwie treści sztuki przez mistrza 
słownego dowcipu Ludwika Jerzego Kerna. 
Bardzo dobrze współgrającą z przedstawie
niem muzykę skomponował Zygmunt Koniecz
ny. Swój udział w sukcesie artystycznym mają 
choreograf Henryk Konwiński, a przede wszyst
kim scenograf Barbara Wolniewicz, autorka pię 
knych stylizowanych kostiumów, rycerskich, mie 
szczańskich, pysznych strojów kobiecych, poka 
zujących najtrafniej barwność epoki i jej zami
łowanie do blichtru. 

jący Luzmana nie tyle chce się w tę postU wcle 
lić, co ją z humorem pokazać. 

Tak odczytałam całą koncepcję inscenizacji I 
przypadła mi ona do gustu. Oczywiście różni wy 
konawcy w różnym stopniu zdołali swoim ro
lom dopisać cudzysłów umowności. Najlepiej u
dało się to Krystynie Horodyńskiej, która w tego 
typu repertuarze niezwykle trafnie umie łączyć 
autentyczny komizm postaci z chłodnymi, ironi
cznym stosunkiem do roli, co pogłębia jeszcze, 
uszlachetnia dowcip rysunku. Myślę, że jest to 
charakterystyczna cecha jej aktorskiej osobowoś 
ci i przy właściwym doborze ról może ona w 
tym typie postaci i interpretacji znaleźć dla sie
bie wielkie możliwości. 

Dodam przy okazji, że Horodyńska w poprzed
niej sztuce zrealizowanej przez Teatr im. L. 
Kruczkowskiego, w „Inez" Prospera Merimee, 
wyreżyserowanej również przez Straszewską, by 
la moim zdaniem najciekawszą postacią spekta
klu. Jedyną, której siq udało zasugerować widzo 
wi ironiczny stosunek autora do przedstawia
nych przez siebi~ tragicznych losów wieśniaczki. 
córki kata, poślubionej przez hrabiego de Mendo 
zę i do całej tej wieśniacza-hrabiowskiej historii 
romansowej. Do sztuki Prospera Merimee wróci
my jeszcze w kilku słowach na końcu recenzji, 
poprzez kontrast łączy się ona bowiem :z: porusza 
Lym przez nas dzisiaj przedstawieniem. 

Tymczasem bawmy się z „Jaśnie Panem Ni
kim". Kurpanik był obieżyświatem pełnym 
wdzięku i ładnie śpiewającym, co w tym muzy
cznym spektaklu ma znaczenie. Ładną figurkę 
paryżanina l"iliberta, popadającego z powodu 
swojej wiernej miłości do przewrotnej Beatri
cze, w rozliczne tarapaty, przy tym niezbyt pręż 
nego w inteligencji, stworzył Jerzy Glapa. Ten 
konsekwentnie groteskowy rysunek postaci u ak 
tora predystynowanego raczej do współczesnego 
repertuaru był dla mnie miłą niespodziank4- Za 
skoczeń zresztą mieliśmy więcej. Cały zespół do 
skonale wpadł w ton ogólnej ludowej maskara
dy, „robiąc" rólki w tonie zgrywy i zabawnej 
szarży. Oto chorąży Leonato w wykonaniu Ry
szarda Ziclińsl•icgo, piskliwy, napuszony i eunu
chowaty, przy tym silnej postury, o szerokich 
barach. Efekt niebywale śmieszny. Ludowo ruba 
szni i spontanicznie komediowi, jakby żywcem 
przeniesieni z epoki, są dwaj służący: Tristan 
(Zd:ds!aw Grudzień) i Lombardo (Stanisław Cy
narski). Aktorzy hojnie szafowali tutaj ładun
kiem autentycznego komizmu, jakim są obdarze 
ni. Wyrazistą postać łar>czywej na pieniądze Raj 
furki, choć jak na mój gust za mało jeszcze cha
rakterystyczną w typie komizmu, nakreśliła Bo
leslawa l"afińska. Nieżle wywiqzali się z zadania 
także inni aktorzy (Teresa Leśni<1k, Ludwina No 
vvicka. Leszek Sadzikowski, Włodzimierz Kaniow 
ski, Jan Stawarz, Barbara J'ędraszak, Barbara 
Strzeszewska, Kazimierz Miranowicz, Józef Mi
cha!cewicz i Janusz Nowak). dorzucając każdy 
od siebie jakąś barwną błyslrntkę, gest, gierkę, 
rys indywidualny do wspólnej zal:nwy. W tych 
stylowych strojach bije wprost w oczy uroda i 
gracja kobil't, czaruje nas swoboda i malowni
czość scen zbiorowych. Oczywiście, płytka żagań 
ska scena krępowała trochę ruchy zespołu, nio 
pozwalając grać rozlegle, aby scena stała się na 
prawdę rzymską ulicą, pulsującą zabawą. No i 
ta widownia, nieczuła na dowcip słowa I sytua
cji, n11Stawiona na ckliwą d~lowność operetki. 

Feueksje na temat widowni nachodzą mnie 
przy każdyr.:t spektaklu. I w tym kontekście os
tatnU. chl'1ilka zadumy nad „Inez" Prospera Me
rimee nP. zielonogórskiej scenie. Sztuka ta wy
daje mi i;ię nieporozumieniem repertuarowym 
i inscenizacyjnym. Repertuarowym dlatego, że 
autor jej, rówieśnik i przyjaciel Stendhala, ataku 
je w swej twórczości problemy, które niewyro
bionego odbiorcy nie mogą dziś poruszyć. Roz
prawia się z przesądami i stylem myślenia, od
ległym od naszych czasów i konfliktów. Walczy 
chłodno, ośmieszając wsteczne knnwencje, natrzą 
sajĄc Idę z wyświechtanych, sko:npromitowa
nych w :<.yciu wątków literackich. Jest to mistrz 
rubtelnej iro::tll, którą, trudno Zl"Ozumieć widow
ni zwłaszCT.Ą że reżyser nie bardzo ~tj pomógł. 
Zabrakło pomysłu, sugerującego prz~ cały czas 
trwania przetis',awienia, że marr.y do c-zynienia 
z chłoszczącą k?i»ą, zabrakło wyrazistej, i;tawfa.
jącej spr:i.wę w cud7.y5łowie, scenografii. Był to 
jeden z tych spektakli, które mimo d.:ibrej lub 
poprawnej gr-y aktorów, pozostawiają widza z 
uczuciem bezradności i :'.nużenia, nawet .go nie 
denerwując. Tyrncza~m naszego widza trzeba 
wreszcie zdenerwować. 

HENRYKA DOBOSWWA Treść komedii jest błaha, nie niesie z sobą tad 
nych komplikacji psychologicznych, których Lo 
pe de Vega nie lubił. Kreślił on charaktery kres 
kq uproszczoną, lecz wyrazistą. Nie ma tu też 
niezwykłych zdarzeń i perypetii życiowych. A 
jednak akcja, mimo błahości tematu, postępuje 
szybko, obrazy zmieniają się, nakładają jeden 
na drugi, jak kadry współczesnego filmu, wcią
gając widza w błazeńską przrgodę spryc_iarza i:--u 
zmana człowieka z ludu, ktory płatał figle wiei 
kim d~mom, panom i rycerzom w myśl nie
skomplikowanej filozofii dążenia do szczęścia ! 
pieniędzy za wszelką cenę przy pomocy .bystreJ 
inteligencji i obrotnego języka. Luzman iest po
stacią sympat!czną._ z g.ó~y zy.slt~jącą ser~a p~
bliczności zac1ekaw1oneJ zyczllw1e, jak tez WYJ
dzie ten pełen temperamentu i fantazji obieży
świat z kolejnej sytuacji bez wyjścia, w którą ~ 
pędziły go jeg'! włas~e m'.'-t'.1-ct~a. _I Luzmanow1 
znowu się udaJe, naiczęśc1eJ dzięki pomocy na
stępnej zakochanej w nim kobiety. Portret:ir: ko
biet bardzo zróżnicowane, kreślone z dowcipem 
to specjalność Lope de Vegi. Lec:z o~biorca spek 
taklu wyreżyserowanego dynamicz_n1e, z wYCZU
ciem plastycznych walorów sztuki, przez Stra
szewską nie zwraca uwagi . na ~zczegó~y, koJ?-
centrując się głównie na widowiskowe) strome 
przedstawienia. Służą jej także pi'!senki, .zawszi; 
ńajściślej skomponowane .z sytuacJą sceniczną l 
stanowiące jak gdyby pointy, albo współczesne 
uzupełnienia malowniczych. epoko'W!ch. obraz
ków. Urocze jest to zderzeme staroświeckiego, hl 
storycznego dla nas oJ:>yczaju z komentarzei;i ak 
tualnym w postaci piosenek Kerna. DodaJe to 
treściom zdarzeń pieprzyka, a jednocześnie dys
tans1L z które20 widać, że Hilary Kurpanik gra-
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