
TEATR HISZ"PANIE W DANII 
czyli świat _, przez zaprZeczenie 

~ Alicja Pawlicka. odtw6rnyni roli aktorki w spektaklu •• Hiszpanie w Danii., 



ktorka hisz- czasem, cóż widzimy w "Hisz- temu dobremu przecież przed-
pańska, kie- panach w Danif'? BOhater pozy- stawieniu zabrakło spoistośc_i , 
rowniczka wę- tywny, ów piękny i wspaniały ciągłości. Może - jeżeli już 
drownej trupy (tak kai.e tradycja, a do niej na- konieczne były przerywniki -
teatralńejJ Kła- wiązuje się tu często, kompromi- należało postacie z loży poka· 
ra Gazuł, nig- tując jej schematy) hiszpański zywać nie tylko w momencie 
dy nie istniała. hidalgo okazuje się wprawdzie klaskania. lecz rozbić również 

Wymyślił ją i jej dzieło znakomi- czło-wiekiem r.zecz.ywiście od- ich dialog? I może zbyt daleko 
ty francuski pisarz, Prosper Me- ważnym, nie grzeszy jednak ani poszła umowność w grze akto
rimee. A że wymyślił dobrze - mądrością, ani też nadmiarem rów. Przecież tylko Klara, czyli 
owa pełna wdzięku Hiszpanka wyobraźni. A pojęcia szlaohet- Eliza, jest demonstratorką i rze
przeszła do historii teatru, zaś nośei, honoru, tak ukochane czywiście wjnna nieustannie 
debiut l·iteracki Pr.ospera Meri· przez klasycznych autorów, nie myśleć o pu~licznoścL U-ł'eszty '-
mee - tomik noszący tytuł mają już tu zastosowan~ -:w- o· -nie j"esl lo "ltonieczne, a 7Jwal,nia 
,.Teatr Klary Gazul" =-_P-9~tal--g&l-e,gdyzffiileżą do zupełnie in- tempo przedstaWienia. 
jako manifest-wa1Ciącego wów- nej kategorii. Alicja Pawlicka zagrała hisz
czas romantY'Zffiu; oraz jako Wprowadzając na scenę pięk- pańską aktorkę grającą Fran
zbiór sztuk wielce przewrotnych, ne panie - Merirnee czyni z cuzkę w hiszpańskjej sztuce z 
żeby nie powiedzieć - heretyc- nich szpiegów, co bynajmniej wielkim wdziękiem i bardzo 
kich wobec każdego wyznania, i nie przeszkadza rezydento"Wi zabawnie. Równie zabawny, acz 
ba.rdzo zabawnych, niezbyt często francuskiemu traktować je i mó- bez owego zniewalającego serca 
jednak podeJmowanych przez wić o nich jako o damach. A pań uroku był Zbigniew Zapasie
teatry, gdyż są to przewarżnie dama, jak wiadomo, to coś zu- wicz, znakomity zresztą jako 
sztuczkd bardzo krótkie, dla tea- pełnie innego, to kobieta, z którą bohater pozytywny ze zrządzenia 
trów rzeczywiście dość kłopotU- można się pokazać w dobrym losu, don Juan Diaz. W konwen
we, ale z całą pewnością stano- towarzystwie. I tak dalej, i da- cji mniej żartobliwej, a1e za to 
wiące znakomity materjał dla lej - odwracając stopniow-O bardziej śmiesznej zagrali sw-Qje 
telewizji. wszystkie tradycyjne kalki i role Zofia Rysiówna i Xndrz~ 

_ O .czym świadczy zresztą ~już- -schem-aty,.. --~iłą----=tałen:tlf kóli- ZarneCKl. AndrzeJ Szczepkows 
· próba, którą był telewizyjny struuje Merimee świat swych wcale zabawnie opowiadał jako 

s.pektakl "Hiszpanów w Danii". sztuk poprzez zaprzeczenie. Doty- francuski rezydent. Ładna sceno
S71tuczka na pozór szalenie bła- czy to zresztą nie tylko samych grafia chyba po .raz pierwszy w 
ha. Na niewielkiej wyspie Fioni, postaei, lecz również i poniektó- telewizji wydobyła tyle Odcieni 
u duńskich wybrzeży, garnizon rych sytuacji, że przypomnę tu z bieli. · 
wojskowy, składający się po tylko owe delikatne rozważania JANINA SZYMARSKA 
części z Hiszpanów, dba o prze- o różnicy pomiędzy wojenbym Fot T KUBJAK 
strzeganie blokady kontynental- podstępem a haniebną zd-radą . · · 
nej. Rezydent francuski strasz- Zaprzeczenie zresztą należy ro-
liwie się nudzi a piękne panie, zurnieć niemal dosłownie. Gdyż 
które zjawiają się Wl'eszeie na sztuka zaczyna się w wielce do
wyspie, olmzują się francuskimi stojnej loty, w której zasiadają
szpj.egami. Jest tu miłość i zdra- ce osoby wyrażają swoje wyrna
da i bohaterstwo. Wszystko to gania zarówno w stosunku do 
razem jakżeż jednak perfidnie bohaterów, jak i do akcji. 
wymieszane. Wanda Laskowska poprowadzi-

I tu wypada powrócić do o- la bardzo stylowo całe przed-
wych ·kanonów przyzwoitości, stawienie. Czasami nawet aż 
które w dobie klasycyzmu do- za bardzo, kiedy tęsknotę za 
magały -się czystości gatu~, ziemią ojczystą (a może zupeł
no i jednoznaczności p(>staci. nie -eoś innego?) postanowiła 
Oczywiście, postaci szlachetnych, wyrazić za pomocą wybijają
bo tynto takie miały ws-tęp na cych się z .rytmu spektakl!u hisz
scenę w wielkim dramacie. Tym- pańskich tańców. Może dlatego 
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