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- DO. Lope ·d e

I
ma ni

był żywiołową

slużących,

zabaw~

zwłaszcza

z.aś

dam z reguł)• lekkiego prowadzenia si~ powodomiłostek, że aż ukrywać się
wała zamie!!zanie, musująJedna ze scen komedii.
musiał w klasztorze, był
ce jak szampańskie winJ.
..,. .~,-- r.- Fot. Tadeusz Link
równocześnie
kochający:n
I dopiero w końcu, g.:iy
ojcem dwóch rodzin,
był
wypito do dna kielich tak tekstu zostało podobno nie rozsmakowywać się
nad- żołnierzem i marynarzem, \\'
spreparowanego trzygodzin- więcej, niż jedna czwarta. miernie w tym wzglE;dzie.
końcu
został
księdzem i
nego przedstawienia, moż- Czy piosenki L.!!lbW-ka JerzeAktorzy natomiast świec- (ciarki przechodzą!) członna było przypomnieć sobie, go
czy muzyk;Zyg- nie ruszali się na scer:iie, kiem Trybunału św. Inkwiże przecież tym razem mie- munta. Ko cznego ty e do- widać, że ~ż ser
ira zycji, papież nagrodził go
rzono siły na zamiary, boć dały walorów
stawi<:?- l'ursk.a
otrafi operowac ytułcm
doktora teologii.
w gruncie rzeczy śpiewać, niu? Co prawda piCJ>'.enki są ruchem scenicznym, a ż.e Przede wszystkim jednali:
ba! - nucić piosenki W chwilami bardzo frywolne, też zwracała uwagę
na był poetą i komediopisacałym zespole potrafi lęd- mimo to nie prostackie, lec 7 indywidualizowanie postad, rzem. Gdyby nie ta jego
ożywianego w każdym wie parę osób. Tym nie wręcz przeciwnie - fine· nie pozwoliła na szablon - „wła~ciwość" lite~atur~ h.i·
akcie innego <I.ziela ma- mniej zamiar się udał.
zyjne, a w sumie urocze· czarnych lub białych
szpanska XVII wieku Jakze
larskiego,
Czy to zasługa Lope de i muzyka też jest bardzo w ięc intrygi i intryżki, po- wiele by była uboższa.
A Nil);...l?AłT NI6'l"' - Ve.gi? W przeróbce dokona-, przyjemna, lecz właśnie br:-i jedynki i bijatyki, serenajyl Ale i adaptator to n!e
przerobiony na korne- neJ przez ~ad)'slawa Ktz@.: kl wokalne zespołu zawa- pod balkonami, przebieranie byle kto. Zmarły przed dwo
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reżyserem
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-~1~,!5!e~a!JtentY.cinego żyły,

Starego im. Modrzejewskiej
w Krakowie.
A więc autor, adaptator,
reżyser i aktorzy.
nogra~ (Jerzy Feldma.Jl) równte~ ma SWÓJ uąz.1a_ł w sukces1e przedstawienia.
Po·
mysłowe, kolor~we, przi'.sttlsowane do obJazd~~ 1 w
bardzo do1!rym gu~c1e.
oto co mozna pow1edz1eć o
dekoracjach.

A

uczęście. Przed paru la- na scenie. Szalbierstwa Luz
ty WJIStawil
„Komedię o mana i jego niecnota tyle
1
mlynie ' i przedstawienie miały wdzięku, a niefrato zaliczył do swych naj- sobliwość oszukujących
poważniejszrvch
sukce- oszukiwanych, iście cenea6w. Pamiętamy kapital· sansowa beztroska różnego
nt1 pomysł sce11-0graftJ gatunku
prawdziwych
i
Mariana Kołodzieja, któ·· rzekomych szlachciców, ofiry kostiumy wszystkich cerów i żołnierzy, panów i
postaci z prZ-Odu zaprojektowaJ bardzo barwnie,
4 z tylu ka.zal je tLSZ1JĆ
z szarego płótna, dok!adnie tak samo wyglądającego
ja'k
odwrotna
strona obrazu. Skoro jeszcu scenę zamknql sz.eroką złotą ramą, a przed
każdym aktem aktorzy
przez chwilę trwali nieruchomo, upozowani jak·
t·r na obrazie Velazqueza udał się za.mysi
upodobnienia komedii do

akcję, tęż

pańskiego tworzywa przea
polskiego adaptatora.
h.iszpańskie
tworzywo
było tu wręcz znakomite. Chociaż Lope de Vega napisał 1500 utworów
(inni twierdzą, że nawet
2000), wszystkie _ przynajmniej te znane nam
cechuje zaskakująca wni:tliwość obserwacji psycholagicz.nej (szczególne znawstwo kobiet!) oraz znajomość życia swojej
epoti:i.
Lope de Vegi był donżuanem, tak głośnym ze swych
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Vegj Teatr miowym 1pektaklu w Gdy-

GcMnśTCiej

nie lada spe

z.ręcznie przykrojQną z hisz- klem teatrów, m. in. Teatru
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oberży,, Krzemiński był

miłostki cjalistą
od tego rodzlljU
zawiścizaś zaz.dro§ć
przeróbek, równocześnie był
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Ziemi

swary i biesiady w
nade wszystko
i zdrady,
i
v;ciągały widza
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Do uwag ogólnych o aktorach dodać jeszcze pragnę, ze
Luzanda oraz postać tytułową,
jut scharakteryzowaną wyżej,
!(rai z powodzeniem Waldemar
Starczyński. Dzielnymi wojak.aml chorążym i sierżantem - byli Zygmunt Tadeusiak
1 Zbigniew Gawroński, jeden
bardzo serio, drugi ri:cztj na
poły komiczny. fizlachclcem z
W<'rony Jerzy Witowski, Innym
szlachcicem Michał Adamczewski. Całą plejadę sług tworzyli
Juliusz przybyJ.ski, stetan Ką
kol, Kazimierz Rowiński i Ireneus:s Karamon. No i pię~ny
wcchI<irz . pięknie
wyglądają
cych pań _ Maria ChodecY.'ł,
Teresa Lepkowsk'l, Anna ł'asiutówna, Marla Gerhó/Jd i Helena S:11tark-Wlzt10.
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