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A jlaśnie

sięM~a
ie

dwieś -

od momentu,
Pradze odbyło
przedstawienie
teatralne grane w języku
czeskim. Było to bowiem w
1771 r., sztuka nazywała
się „Książę Michał" J. Ch.
Krugera, a więc stanawila zastąpione błahą fabułą
tłumaczenie
niemiecroiego opartą na pomyłkach i uda
pierwowzoru. Ale pierw- waniu. Tytułowy Hadrian
sze przedstawienie nie ozna ma na.jpierw jednego, poczało
wcale zwycięsitwa tem dwóch sobowtórów l
czeskiego teatru; ówczesne • stąd wynikają nieporozuwładze
austriackie niez- mienia. Ale za sprawą szla
byt przychylnie patrzyły ch~tnego przyjaciela para
na działalność teatru, szcze młodych kochanków pokogólnie w zakresie walki o nuje opór ojca i miłość
język i świadomość narodo
zwvcięża ! Jeśli utwór pową. Czołowa rola w twosiadający taką fabułę nie
rzeniu i organizowaniu czes jest uświęconą klasyką i
~iego
teatru narodowego to wvsol<iego lotu, to moż
przypadła J. K. Tylowi, au
na !?o dzislai zagrać rzeczy
torowi, aktorowi i reżvse wiście tvlko Jako p?rodlę.
rowi. Jego nauczycielem i
Sarn wvbńr o;tarel ramot
przewodnikiP.m był Vaclaw ki rnożnn jeszcze uz1sadKliment Klicpera - autor nić chęcią poznania widza
.. Hadriana z Rimsu"
z utworami dr?mntvcznvmi
sztuki wystawionej przez o;ąsiadów zwla:r.ld wyTe::itr Ziemi Gdańskiej.
brzP:i'.owvch 7eo;nolów z czes
W bogatym l ciekawym, ~im! są zreszta stare i
'jak zawsze w tym teatrze bliskie - ale nie soosób
programie,
czytamy,
że
nie z!!lnsir zacfr7p'-p~ co
Klicoera jest autorem oko do rPa!izacll .c:cp11lcznet
ło 60 dramatów i komedii,
Przede wszystkim aktoale teatr L?chnitta wziął rzy nie zachowują ieclnona warsztat „H;idriana", no litości w stylu gry. Raz
sząceE(o por'łt,,.tuf ,.Komedia
są bardzo, śmiertelnie prze
rycerska z XIV w.". - Jest ięci nPrvpPtiaml swoich bo
to jednak raczPi parodia te haterów. a raz przesadzago gatunku. Bohaterskie j ją w parodiow:mlu POStilwielkie czyny nleustras7.o- cl. I o to mam oreotPmje
nych rycerzy - zostały tu do reżysera - Marii Cho·

•

111a scenie.
Pana na Czelakowie dyś
kretnie i z pewnym dy•
stansern gra Juliusz Przy~
bylski.
Tytułową
postać
Hadriana trzeba podzielić międzv Andrzeja Wronę i Stefana Iżyłowskiego
(oszukańczy Hadrian). Kon
trastowe zestawienie dwóch
bohaterów dało śmieszne
efekty. Szczególnie Andrzej
Wrona ma ciekawie poprowadwne sceny, oby tylko
nie przeszarżowal w placz.
liwości i mazgajstwie.
Ewa Nahlik w pomvslo..;
wy snosób sknnstruowala de
koracje umożliwiaiące cz~
ste i ~zvbkie zrnianv miejsca, dowcinne były rów•
nież
kostiumy.
ną

,,Hadrian z Rimsu''
decklej, która nie zdecydowała się wyraźnie jak grać
sztukę. Poza tym poiiwala
aktorom na wypadanie z
roli - np. Maria Gerhard
grająca Genowefę zre-

scenium bez żadnego
uzasadnienia.
W drugiej roli kobiecej,
jako mloda Rurniena wystąpiła
Irmi na Babińska,
żywiołowa, nieźle podająca

Obserwuiąc

AndrzeJ Wrona (Hadrian) 1
sztą z zupełnie niepotrzebną
afektacją
zarówno w
geście jak i w głos.le wyłącza
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średnio

się chwilami z ak~wraca się bezpo-

do widowni., z pro-

Stefan

Hyłowaki

tekst.

Chociaż,

(Hadrian II).
Fot. T. Link

gdyby oczyrecenzent miał pra
wo ingerencji, sugestii w
obsadę sztuki to oczywiście widziałbym w tej roli Teres1; Lepkowską
wiście

działalność

Tf'atru Ziemi Gdańskiej
odnosze wrażenie, że zesnolm.vi nrzvd a łbv się bar•
dzo zastrzvk mlodvch akto•
rów. zwlaszcz::i meżczvzn:
Niednbrze sie bowiem dzie
aktorzy
ie. gdy doirzali
udają młodz i anków nie<lob
rze, z krzvwda dla teatru,
ale i dla samych ::irtvstńw~
Barbara KANOLD
Teatr
lt.

GdańskieJ.

Ziemi

KJ;"pera
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n;msu". Pru•klad: Zdzisław
Hil'row•ki. Reż:vseria: Marla
ChodPcka. Scenografia: Ewa
Nahlik. Premiera dnia 14. IVJ
w Powiatowym Domu Kult
ry w Kwidzynie,

