
Jedna z -paru tysięcy komedii 
N IE BEZ TRUDNOSCI przychodzi dziś 

pisać o pn:edst„wlenlach teatralnych. 
'"l Kiedy myśl naszą całkowicie pochłaniają 
'· wielkie I trudne sprawy o randze naj

ważniejszej, kiedy wstrząśnięci . Je,teśmy 
- potwornością I cynizmem agresji I prze

mocy, kiedy patrzymy na toczącą si' 
waJkę o śmierć I życie narodów -
wszystko hine wydaje nam się margine
sowe I niewaine. W teatrze chcielibyśmy 
znaleźć coś, co by wagą I treścią zbli
żało się J8.koś do napięcia wielkiego 
dramatu naszych dni. Dlatego wyznam, 
że z dość dużym trudem wytrzymałem 
do końc·a na komedii Lope de Vegi 
„Dzlewcz:i::na 1 dzbanem", którą wysta
w1ł i{:eatr Ludowf" Jest to Jedna z paru 
tyslę y śztu.k, iikle ten autor napisał 
i Jedna z paru tysięcy komedii o prze
bierankach I nieporozumieniach z obiek
tem miłości, Jakle l.st11leją w lileratune 
iwiatoweJ. Mamy tu Jeszcze do tego 
poczciwy morał, bo mo<ł.ny pan chce się 
tenlć z dz.lewczyną z ludu, ale na 
szczęśc·le okazuje się, te Jest mu ona 
równa rodem. 

To •lęgnięcie do klasyk! miało na celu 
maleUenle pozycji czysto rozrywkowej, 
danie nbawy, która by zajęła widza. 
Zabawa ta ani w a.kej!, allli tym mniej 
w dowcipie nie odmacza się specjalny
mi zaletami. Lope de Veca pisał tak 
dużo, :te pny ~tym Jeco orromnym ta
lencie znać często pospieszną nledba
ło~ć W>"konP.nla. Tak Je>t .• „ż z „Dziew
czyną z dzbanem". W dzba.nle tym czu
je się zbyt wiele wody. I woda ta nie 
ZOlitala od1now&(bona - poprzez odpo-

• 

wlednie skreślenia - w przedstawieniu 
reżyserowanym przez Irenę Grywlńską. 
Choć trzeba przyznać, że cale przed-

stawienie przygotowane było z dutlł 
starannością, ze znacznym wysiłkiem 
al<torów, z tras.ką o ruc;1analną ~ceno
grafię (dekorac.ie J. RAr'HWALSKJEGO, 
kostiumy E. SOBOLTOWE.J) 1 o ładni\ 
muzyk<: (K. STROMENGER), a także 
z usiłowaniem urozmairenia I ubarwie
nia spektaklu. D1iękl temu w•zy, tkiemu 
„Dziewczyna z dzbanem" znajdzie za..
pcwne powodzenie wśród publiczności. 

W YSILEK AKTOROW zresztą nie za
wsze byt uwieńczony pomyślnym 

rezultatem. Na ogol nie udało im sl41 
wpaść w lekki, poetycki, „stylowy" 
I hiszpański ton komedii. JADiVIGA 
MARSO miała ładny gest przy pewn~j 
1nonotonności uj~cia roli Donil Ann~·. 
Niewat11Jjw4 urodę i dość du7o wyra-
zu pok:izala w grze MARIA li:AR'"llOW
SKA w roli tytułowej (dubluje ja DA
NUTA GALLERT). ZYGMUNT KFSTO
WICZ. jako Don Juan, miał wd•i~k 
i swobodę, ale nudził s ię trochę na sre
nie I ani rusz nie mot'la bylo uwie
rzyć w jego miłorne npałi•. Wiele hu
'ltoru, choć robionego nieraz grą .. TH>d 
publiczkę" .miał l'ł1AREK WOJCIECHOW· 
SKI jako służący Martin (w roli tej wy· 
stępuje również l\IJECZYS AW GA,JDA). 
z. SLOW I - SKI grai hrabieg o, ale, nie
stety, hrabi2go z... Targówka. Wd1l,cz
nyml służebnymi b y ty S. Z~krzewska, 
J. Seredyńska i K. Sadowsl<a. 
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