
SZEKSPIR 
W NARODOWYM 

mffi'litów dawnych „Friisituliaitores et 
;tu1bioiina1tores V1alI'ISIOvi·ensi:s" pod 
lki·eroW!nlictJwem K.aizJimlierm .Piw-

Z szac.un1kiiem, iale chłodno k?WISII_<.1iego, . peliniila jedyn:i~ ·~ę 
przyjęty wsitial Szekspfroiwslki me rne znacząicyc~ -:-- choc PI.ęik-
~ nocy letniej w Tuaitwe Na1:oo- nych. - !~rZJezyWinakow . . Ż~ ~ ·1m-

. dowym. P.myjęcie było ·tak'ie .po~uJą~::eJ ?1b~dy ·V: pam1ęc1 oo-
~jia:k przedsitiaJW1ienie W01I1- choWUJe suę .Jedyrrue. A:Leklsiandra 
dy Laskawsikiiej: chłodne, poprn·- Dz1W01I1ikow1s'k1eg? {H1gwa), Igna-
W111e, :s:zJlroline _ iale dostojllle, peł- ~·eg'? MaichowLSiki1ego {Dudlka), mo-
nie e'.leg.ainlcji, sipriaWIIle. Tea:tir Na- ze Jeszcze ·Lecha 000?11~· Ald~a 
rodowy osiąiginął w oSltaitln:i:eih la- MuLaircz~k~, Jaina. C1:iomrskJiego, 
tJaich zaldz!iwi:ający stan1~d tech- oz?' ,K~zi,?uerm ~11~h1n11airza. Rze-

. 1rniczmy rswodich ireaJ11izacji :.s.cenic!Z- ~1es1rni:kow aiternsk1reh. I może 
nyich, dottąd 1111a \tej 1Scen1ie nie:znia- Jes.z~ze ~ogda!Ila Baera .~G:oszek) 
ny. Pmc:a podjęta ·ZOS1talia rzeczy- za . baJI'!dro ł.~1idne. weJSIC'1e. To 
wii•śClie oid !PQldJstafw. Obsada, fa- w.s~ystkio._ Z 1:01 :w1ęk1Szyoh. iw:szy-
chowość !PlracY reaJl!izaicyjnej, kllll- SJti~e zia~eraiJą ' LSlę w r~>am1~C11. A 
tuiria, wysolki poziiom pl1aJS1ty!kii sce- z Szeksipir:a IPOZOISl~ł:a ,Jed~me fa
niie2mej, 1briak. jlaikiieJkolwiek fu- ?ula .. C~·ciailołby s11ę py.tac: czym 
sizer1kli. itedhlililCZlnej - to jest owo ~est zyrn.e, oo ~ze~ c;~łoWliek.a w 
mi1nimum, ipon:i:żJej kltór~go nie J~~o ł:esiie , aite~m, J:ac~ są lu-
:zieszro ~aidne pJ'lzedsta'Wlienie, na- dz~e il?ietdy ~ochiaJą, :e~yiI? IJ~ c~ 
wet t1:1alkiie, k:tóre było oczywilSlty:m ~. kltorym Jeden.1p:r.rezyc m~ze ~-
niteipero,z.:u:rn:!:ei„;:enr.-Gdy'byśmy śle c-ie ciale, drum1 •tylko me me 
dziwi jedyrrI·ie przeldslta.wieniia tej ZJniacząc:'l ·prizygodę, IPO C? nainura.„ 
soeny, musieLilbyśmy u'.ZIIlać sitain- A:l~. k.'a0de. •z .tyich !PY1t:~m pruła. w 
dard ów za miecz niCł!turalliną, za pr?zimę, llllie ma 111a 1111:e ~pow1e-
warunek elementarny racji bytu cizi. W !tym !PI"ze!cis!tawl1enm. 
przyziwoi1tego 1teaitru, n tie tylko I 1to rod21i już n/ie 1ty!liko fal, alle 
nos'zącego IIlia:ZIWę Nia1rod01Wego. po 1prois1tu !pretensję: Sen nocy let-
Wilelllly ws·zalkrże, jtalk 'l'lzaidikiie to niej nia &ceu1lie iPrzy pJiaJCU Teatral-
.iesct: zjawisko w teatrze polskim, nym, Szelk!Sipli!r w Niairodowym -
·mdziie oodziejia na gwalltowny raz- właśnie tam. w Narodowym -

,. błyisk 1talenitY'2'lffi1U gaJI'ld21ić kia.że n1i·e może być popr:alWIIly. W itedy 
tyim W1Stzyis/1Jklim, 100 nos/i nazwę botWliem czlowi1elk zia-czyina m.airzyć 
Sjpra'Wirllościi rzemieŚlllil'iczej, czySJtic>- o niechlujs·twie, o szkolnych błę-
śoi wansz!ta1towej, popr:aJW!noś:Cfi i diCl!Ch, o bail'1barzyńsik1im braku kiu[-
fachowośai riea1lii21aicyj1nej. Te trzy tury, które 1111ie mmiel'ICają prze-
pirzy;mi011Jn'ilk!i - chłodne, popr;aiw- deż SrekiSJJ)i.r:a 1taik dldtlk1liwie, jak 
111e, s·:zlkollne - uzyte n1a począitlku teaitr popraiWITllie .s:zikoliny. Prze-
d1a olkreśl1endia. Wiagi 'i zmaiczeinda pmśmy ,co 1S1Zybciej ,I.Jildię Zamkow 
iPreinieiry pr!ZygortJowainiej pl'!Zez . i J1erziego Grzegorzew1slkiiego. Ich 
W1andę ·La!SlkowiSlką nie poWiinny włiaŚlnlie Sen 1111iedaiwlno o~ąioołem. 
Wlięc izalbr:zmlieć obriaźliwie. Po- Nie Żlalowiail1em 1P01diróży, choć było 
idylkltlow.al je s:ziaiounek dla prialcy to rpr:zje:cież 1daleilro od W.airis1zawy. 
lteaitiru, lkitóry miał: ipr:zecież nde
rn1z 1ohwille 1UJniiełSlień. 

Szacuinek - i jednocześnie żal, 
że rt.iak S[>r.aiwinie dZJi.ałiająicy me
chlainii2m 1tea1tmaliny IObracal się 
tym ;r,airem :na jalowyich Oibroltach. 
że· zaiprojekitowania prze.z Zofię 
Pietrusdń!Ską zalbudowia ·tła sce
n'i;ci21nego - sitylizowa111a ooplilka 
sceny eJ11żi'bi..ełtańiSkliej - inlic pro~ 
wie nie podpowiedziała reżyserce 
ainii aJki1Jolrom. Że · ,muzykia. Wło
dzimierza Kotońskiego, nag.rana 
kullitrurałinie iP11Zie'Z z.esipół :instru-

jkg 


