
Ta ntuk.a " 1\lerimee'g-o jest kon"'J..edlą. 

Jest komedią w dawnym rozun1 ieniu, 
tzn. dra.matem, - kończącym się S'Zczęśli· 

wie, a p-oza tym z:1 wjera w iOhie nie
mało akcentów satyrycznych, jeśli cllo· 

z'f"7 o"'"'ta1G:e-=pii;Sta c i;"' J3.le"""R ezyd e-nt (A N· 
DRZEJ SZC ZE PKOWSKil, Karol Le
blanc (.'\ "'llHZEJ ŻARNECKI) czy postać 
francu.sk.ie"go npiega w spóclnky (ZO
FIA RYSIÓWNA). Pamiętać bowiem wy
pada, ie "Hiszpanie :w Danii" - to rzeez 
z ~ roku 1825, wymi-er.~:-ona. p·rzeciw feud.a
liztno'wi · uądów Ludwika XVIII, r1:ecz. 
która dla un1knięc.ia l~:.onfliktów z cen
zurą atakowala slj.owinizm j ~ militaryzm 
booapa.rtyst,owskiego systemu, bo akcja 
jej ro~Ł_grywa się w roku isos; d·otycząc 
auterityc•Zn);ch wypadków h istoryc-zny ch, 
a jedąoc.ze.śttie jakby b ; o•rąc - w obronę 

rewoiucjoni~tó'w hi szp.ańsk.kh, w r. 1!123 
wal·c~cych z interwe.ncją fran<:uską. 

W TV mjeliśmy koncert- gry aktor
skiej. ,..Oprócz wymietlionych wyżej ak
torów .;_ popi-s swoich umiejętności da 
li także; ALICJA PAWLICKA, TA
DEUSZ B.IAŁOSZCZY.l'JSKI. ZBIGSlEW 
ZAPASIEWICZ i inni. A jedna k coś w 
tym wszystkim hylo "nie tak", c·oś by 
ło na opak w stosunitu do , Merimee'f!:O. 
Właściwte jeden tylko Białoszc-zyti sld 
"wyłantał" się w pewnej m.ierze z ogól
nej konwenc.ii przedstawie.ni.a, p.okaz.u
jąc takieg,o Mark.i'.t:a; jakim g 0 stwol"'tYł 
a·utor "I~ronłki pan.owania K arola IX", 
aut-or, który dysponując świetnym, kla
sy.C.'l•n.ym stylem był romantykiem, wy
rażającY!n najgłębsze . po-rywy se.rea i 

' był tei znakomitym realistą, d·l}kładnie 
o-pisująeym rzeczywistość swo.ieh c-u
sów, konflikty historyczne, walk>i naro
dowościoowe i sp.ołeczne. ,,H iszpani~" --
to .najlepsza pozyc,ja "Teatru Kla'ry Ga
zu!". SpaJ;'o-di-owana i "sfars.owi~na" 
pnez reżysera spektaklu TV. (W. • LAS· 
KOWSKA) strac<iła ni-e tylko n.a warto

. ici, ale nie potTafiła zainte-resować tak 
napra.wdę- - milionowego audytorium 
Tea·tru TV. K·oncert gry - t-o nie 
ws:zystko. Ważna jest przede ws"Zy5-tkint. 
ogólna kon-cepcja. Ta zaś - zawiodł~ 
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