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„Igraszki trafu i miłości"

TO

UROCZE lekkie i m/ste•ne
cacko, liczy sobie już przeszlo
200 lat. Jakimż mistrzem słowa był
Piotr Carle! Chamblain de Marivaux, skoro jego ·komedia o błahej,
polega.jącej tylko na zab01wnych nieporozumiemach treści, przetrwała
d<1:a wiek.i nie starzejąc się zupełnie.
Waru·nkiem powodzenia komedii
Marivaux na scenie jest mistrzowskie prowadzenie dialogu. Slowa
muszą skrzyć się, błyszczeć i perlić.
N a scenie wrocławskiej większość
dia../.ogów przebiega w tym błyskotli
:e•ym tempie: słowa krzyżują się jak
giętkie
klingi floretów, a sytuacje
podążają za igraszką słów. Są ;ednak mo Mty, kiedy aktorzy zapaminają o prawach rządzących w te·

w ramach stylu komedii Mari·
voux. Tekst w jei ustach mieni się
tysiącem odcieni, a dowcip jest c1er1k1 1 suhtelny . Natomiast żywwlowy
humor Rysza,,.da Michalaka roz~adza
ramy przedstawienia. Jer<o Paski•ri
jl·St ba•rdzo komiczny. Pokladamy s:ę
od śmiechu, słysząc „wzniosłe i wykwmtne" perory Michalaka 1 widząc
niedźwiedziowatą „wy·tworność" jeu,?
gestu. Równocześnie ;ednak zdajemy
sobie sprawę z tego, ie postać ta
zaplątała się tu niehacznie z włos
kiej komedii del'arte.
Pozostałe postacie sztuki nie ma;ą
'IJ'Oływu na rozwój akcji.
Orgon i
Ma,,.io są raczej widzami te; uroczej
SZP.

I

jafą się

na scenie natura_lnie, są ~·
blyskotl1we . R.ezyserowt 'lll
udało się jednak przełamać 1ndyWl·
dualnoś(I aktorów, którz11 chwilami
rozhijaią
- ;ak już mówtlem konstrukcfę i rytm spektaklu.
S cenografia Jadwigi Pruradzkief
tym razem mnie nie zachwyciła.
Rnzp/anowrm1e ~chodów 1 gńr11e{!O
krużganku przqpomina niedawną de
korację do „Dożywocw", balustrada
za drzwiami nirzym si~ nie z/umoczy,
'l wnętru posiada zbyt wiele zakan,arków. Kostiumy Lizel!y i Paskina
w 11 i 111 akcie za ;askrawo podkreu cipne

ś'ają

1

maskaradę.
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azrze Marivaux, kiedy nie dowierzając sugestii rytmu i melodii 'szermierki słów, zC1JCzyviają celebrować
i.czucia i przeciągać psylhologtczne
' pauzy. Wówczas igraszki trafu za·
mieniają się w wyrozumowane poc : ągnięcia, a igraszki miłości w
melodramacik.
Nieporozumienia te obserwujemy
w wielu momentach dialogów Syl- n
vit z DoranJem. Bogusław Dan!elewski ma wszelkie dane ku /pmu,
aby wcielić się w ideaifnega kochfNI·
1
ka z komedii Marivaux: szlachetna P
c;µCNycja, m< ękkie brzmienie i gięt
kość głosu. gładki gPst predys/ynują
g(J na świe1nego DoraJt/a. Cóż z le·
go, kiedy są chwile gdy młody aktor/
s!ara się ZXJJ!ety te zbyl•nio wyeksponować, kiedy wyraża uczucia z nieszczerym romantyzmem. Wó:t•czas '
Dora1tt zamieonia się w plaiczliwego 1
1 Werthera,
na:stępują
zahamowania
tempa dialogu i dłużyzny, k!órych
me mogą rozładować riposty słow
n~, CNIJi urok Sylvii-Zofii K0t_norow.~
skiej. Bo Komorowska w ro!t Sylv•~
jest napra;;.•dę urocza, finez!IJna t I
pełna wdzięku.
Nie dziw ię się Df')rantowi, że stracil dla takiej Sylvii
! głowę, nawet gdy ją ujrzał w far1 tuszku Lizetty.
Nie równa jest też i druga para
koclumków: Lizetta-Paskin.
Małgorzata
Lorerotowicz, n.awet
- kiedy przesadza w mimice i niezaradności gestu, utrzymuje si~ zar:i-
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maskarady. Toteż ani Władysław
Dewoyno, ant Bernard M1chalsk1 rue
mieli pola do popisu Czas 1.a;w11ż·
szy, aby Dewoyno otrzymał ' w na·
szym teaaze ;akąś 111/eresującą riran:atyczną rolę, inacze; talenJ jego
skostnieje w postaoe1ach ~ympatycz·
nych rezoner-\
Warto hy ei po'l?y ·
sieć znów o ohsodzenw Michalsk111go w roli, która by mu tak odpowia·
dala, ;ak S11/kowski.
Leonia Jablonkó wna wlożqla re.i
spektakl dużo inwencji ;ezyserskiej. Dobre jest zamknięcie spektaldu klamr<J umownośri od wstępne
RO zegarowego k11ranc 1ku po stylo'11.'!J taniec w finale. Sytuacje rozwi-

