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Dobre · „Igraszki'' 
POLSKA prapremlera u- nie przeżywa „dog!ęl:nie" 

tworu Marivaux, który ·perypetii głównych bohate
ogJądamy chcenie na sce- ró··· i czeka na każde poja-

nie tea:tru Kameralnego, od- wienie się Lizety i Paskin.a, 
by!a się w czerwcu roku 1777 którym towarzyszy śmiech i 
w Warszawie. Stołeczna pu- nierzadlw oklaski. 
bliczność, jak podaje czasopi- z oklaskam! to za.gednie
smo literackie z teęo okre- nie O>obne. Wydawało ml się 
su, przy jęta ją „dcść do- osobiście, że reżyser nie mia! 
brze", ale bez tego zachwy- racJi w u~tawioniu postaci 
tu, jaki towarzy~zy! każde- obojga slużących. Wydawa
mu przedstaWlffi'.IU „Gracza" Io się, że obie pary kochan
Czartorysk1ego, 1 bez wz.ru- ków powinny być do siebie 
szenia, iak.ie. wyw~ała pro- pooobne, a różnice między 
gramowa m1es?~an.«ka ~r~- n:mi powinny być bardzo 
ged1a „Bew~rleJ . O>trozme subt~Jne. Nie ufając w!a<;nvm 
zarys?Wany ip~zez Marivaux wyobrażi?niom raz jeszcze 
k~mfl'.kit uczucia i uprzed~e- przeshldiowaŁam tekst i w 
ma rue był dJa warszawskich th.:maczeniu Bova i w orygi
spektatorów oan;i i;owy, .a'.11i nale. I przyzma.!am rację re
za~kaikując;i: swą . smia!osc1ą. żyserowi, chociaż tylko w po
~1elokrotm1e bowiem_ od lat !owie. Język - sprawa tak 
k11ku o~lądal! na _sceme Wol- ważna dla klasycyzmu, dba
tei:ows-k1ego hi:ab1ego w J>?l- lego 0 "jak największą wy
sk!m przebramu, który opie- tworność s!owa - otóż język 
raJąc się. pr~esądom krew- bohaterów „Igraszek" jest 
nych poslub1a ;prostą wie- bardzo zróżnicowany. Inaczej 
śniacz:kę, mówi Dorant, inaczej Paskin, 

Widz wsp6!czesn1• sJucha inaczej Sylwia, a inaczej Li
szczebiotu kochanków z zeta. Pytając na przykład o 
chłodnym spokojem, bawi pan„ Orgona. Paskin powia
się ich p:·zekomarzan!em, ale da „mój tc~ć". Prawdziwy 
pozostaje niewzruszO'Ily, bo- Do:-ant mu~ia 'by powiedzie.S 
wiem od samego początku c/1ociażby „mój pim teść", a 
zdaje sobie sprawę, że to ty!- pcwrawnie ,,pan Orgon". To 
ko zaba,wa., która skończy się drob'azg, ale takic!1 drobiaz
jak najbaTdziej pomy$lnie. gów jest wiele i to zobowią-
Muszę przymać, że będąc zuj7 reży~er~ i tu re_żrser ma 

na wrocla·w;kim spektaklu racJę. Ale o ile w teJ koncep
komedii Marivaux'') miałam cj_i dobrze _pcx<;ta'_vio;ia je;;t 
trochę pretensji do reŻ\'Sei:-a Lizeta Loren ow1czowny, o 
za zbyt wolne tempo przed- tyle zawodz_i Paskin Micha
stawienia, za zbY1. przec-i:\ga- laka. 
jące się sceny między Sylwią Mall!orzata Lorentowicz 
i Dorantem i zbyt długie shvorzyla postać wesołą, ży
przerwy w tym króciutkim wą, pe!ną temperamentu. 
obnazie. Jest to jeden z tych Ladną buzią i pięknym stro
!pektaklów, który można by jem dorównywała swej pani 
zagr::ić „jednym tchem'', tym i tylko brnk „towarzyskich 
bardziej, że widz nie potrze- hamulców" ujawniał jej „kre 
buje tu wvtchrtienia, jako że dcnsowe pochodzenie". Byla 

•) Marivaux „Igrasz.kl trafu 1 
• miłoś<J!", przekład: Tadeu•z 

Boy.Zeleński, reżyseria: Leonla 
Jabronkówna, scenograi1a: Sa
dwlga Pn:eradzk.&, 

spontaniczna i żywiołowa w 
przeciwieństwie do dobrze 
ulożonej jaś.nie panienki, któ
ra jedy.1ie w momentach r-0z
terk! tracila panowanie nad 
IO bi\, . . 

Natomiast Pask!n Michala~ nla. Boguslaw D1mlelews1d 
ka by! nie tylko żywiołowy, interpretował swą rolę z kul„ 
i nie tylko wypowiadał slę t-·~ą, swobodą i wdziękienlj 
w sposób wcale nie wyszu- ale nie mógł się nią przejąć 
kany, ale był wręcz prostac- tak całkowicie jak Komorow„ 
ki, l jego przysadzista, ci.ar- ska Sylwią. Wyczuwało się, 
no-czerwona postać raziła na że artysta prŹy końcu dru„ 
tle· pozostałej trójki. Trudno giego l w trzecim akcie jest 
było wprost pojąć„ że spryt- nieco :rnużony uporem 1 wa„ 
na Lireta, która w p.ierwszej haniem Doranta, toted: SY.Cze.i 

sci:nie g!osi pierwszeństwo u- gólnie szczerze 1 :radośnie 
roay przed wszystkimi inny- zabrzmiały jego slowa: ,,Nie 
mi cechami oblubieńca, tu m:i.sz stanu, urodreniia, ·ma„ 
nagle zostaje osrukana przez ją1ku, które by nie znikały 
wcale nie pań>kie gesty Pa- wobec duszy takiej jak tw04 
ski.na. Trudno się też dziwić ja", przynosząc wreszcl~ ul„ 
s,·Jwii że od pierwszego wej- gę jemu 5amemu, Sylwii, n0. 
rzenia. czuje do niego anty- . i public:7m0Ścli 
pati~ .. Moim zdaniem Paskin W!iadyslaw Dewoyno w 
powinien .przy?rać po.stać zbyt błahej ll'oli dobrodus?Joll 
przysto.Jnego, me_okrzesanego neg0 ojca nie czul się dobrze, 
szl~chc1ca z zaścianka, który szczególnie w pierwszym ak„ 
razi w roko~owym salonie! ci~, potem gra! nieco sw04 
ale me powmien by~ taki bodniej. Bernard Michalski 
farsowy. I dla_czego M1chalaik podobał się w stylowym str<>t 
gid bez peruki? ju. Ze swej niezbyt skorQPll~ 

Sylwia Komorowskiej :na
prawdę ujęła widzów. Wi
dzieJ;śmy na scei'ie nie ak
torkę, ale samą, pełną uroku 
Sylwię, którn rzeczywiście 
przeżywała swe perypetie. 
Bez afektacji, bez przesady 
i fałszu, jedynie uśmi~hem, 
błyskiem oczu, skrzywieniem 
twarzy, dąsem, modulacją 
glo,u 1 lekkim, oszczędnym 
ruchem ukazała Komorow
ska wszystkie odcienie coraz 
to zmieriiajacego się nastro
ju tej dziewczęcej :;>ostrie!, 
od zadumania i niepo1rnju, 
poprzez olśn'enie urokiem 
kochanka, zdziwienie jego 
śmiałością. uczucie obrażonej 
dumy, prze:rnry i zalotności, 
do pellflej opanowania rado
ści przy wyznaniu Doranta 
i do szczerej, seroecznej ra
do5. · z powodu zwycięstwa 
miłości. 

kowanej roli wywiązywał się 
bardzo dobrze, był z lek:u 
ironicz;ny, lecz przy tym pe:i 
len serdeczności dla siostry, 
Ale M:.halski potTa.fił wyda-o 
być ze swej roli więcej niż 
na to pozwalał tekst. Wyraz 
jego twarzy, gest, wskao;y„ 
waly na to, że na pewno ina„ 
czej potraktowal'by lokaja, 
mizdrzącego się do Sylwiiy 
gdyby nie byl aż nadto pew„ 
ny, kto kryje się .pod prze.. 
bi·aniem. 

Dekoracje przyjem.rut, wy.o 
raźnie akce.'ltujace epok~. 
Kostiumy z wyjątlk.lem Pa~ 
skinowego bardzo w swej sty 
lowości trafne i ładne Bale„ 
towe zakończenie niep.otrze~ 
ne jako ·doda tikowa kropka 
nad „i" i. całkiem niecieka„ 
we. 
Wrocławskie przedstawle-o 

nie „Tgraszek trafu i mlł04 
Obdarzywszy swą Sylwię ści" jest rzeczywiście udane, 

bogatym życiem wewnętrz- przygotowane z dużą staran„ 
nym, Marivaux po.skąipil go nością. Prosimy o więcej tai. 
Dorantowi, który jest 1 zbyt kich, 
je<lnoli ty i trudny do zagra„ . Janina PawłowiC1 J. 


