
Sootkania teatralne 

Plaut z Dubrownika 
Renesans południowo lfowłańaki 

- rzecz kusząca. •) Słoneczn11 
Dubrownik na.d Adrłat11kiem i 

tamtejsZll weaoły proboazczunło Ma· 
rin Dr.tić, któr11 1we duchowne 1tu
dia w italskiej Sienie zamienłl na 
przygodę karnawałowq ł na wesoł11 
teatr. Poitać Ucie renesansowa, buj
na i awanturnicza. Po powrocie dO 
kraju, nasz teatroman miesza lił to 
apiski politvcme, b11 1kończ11d .t11-
wot na emigracji w ltalłł. 

Ten słowiański pisarz teatraln11 
naśladu;e - wedle mod11 swego 
wieku - TZ11mtkiego Plauta ł pisze 
c11kl komedii, raczej fara, o odwłe· 
cznej temat11ce rubcuznego teatru 
ludowego: sakiewka, kobieta, kłj, 
Polski teatr Odrodzenia mo.tc tu 
pruciw1tawid zaledwie jedną prze
róbkę plaut11f\skiego „PotrófMgo" • 
pióra P. Cieklińskłego, jdlł się po· 
minie 11zkoln11 teatr jezuicki, czy 
bardziej orvginatną komedię T11bałto
w1k4. Dr.tić mchowuje konwencję 
ant11cznej komedłł, ale wprowadza 
na scenę postacie nvoich rodakótv. 
Podobnie nasz potonua Cieklł'ń!ki 
przenosi akcję Plauta do Lwowa. Te 
prób11 przyswojenia ant11c.mego J11-
tvłołu komicznego nie maJq, nłeste
t11, tD teatru ałowlań.akim ewolu• 
cyjn11ch naatępltw - jak gdzłein
dzłej. Bowiem włoska komedia tu- ' 
dowa Odrodzenia przetrawia ł u• 
współczdnia ant11czne wzory, b11 
rozprzestrzenić je szeroko w lwie· 
cie, i stać się bazą pó.tniejszej ko
medii literackiej Moliera, Goldo
niego czv Beauma-rchałs'go. Na n.tej 
to dopiero uczyć się będzłe nasz Fre
dro, w oderwaniu od odległej i ur
wanej tradvcjł rodzimej komedłł 
rybałtowskiej. Trudno! Polac11, choć 
ponoć nie gesi, w Par11.tu Wl/dziobu
ją owies z r11łu. 
Czołowa komedła Drżića - Dun• 

do Maroje jest statq pozvcjq telaz
nego repertuaru teatrów jugosło
wimhkich i s.tqd weszła też na sce• 

•> Teatr Ludowy w Nowel Hucie: 
Dundo Maroje (Rzymska kurtyzana) -
Marina Drtlća, w ad&ptaejl Marko Fot„ , 
za. Prz.ekład J, .Brzechwy I z. s~ober· 
sl<lego. Rdyserla K. Sku8unld, sceno· 
1rafla J. Potakowskiej, mu%yka J. Bol<a. 

"11 europejskie. A kt6r11.t to 1 na- , mo.tna wskrzerić .t111D11Ch rumień.cd~ 
sz11ch teatrów odkfvt choćb11 Ciek- commedH dell'arte. 
lińskiego, albo r11bałtowsk4 k'ome- · Uwagi te stosujq się tak.te i do 
dię? Powt6rzm11 z westchnieniem - nowohuckie~ przedstawienia. Re• 
trudno, i cieszm11 1łę, .te pokazujq t111er ł 1cftograf, obie rozwtn.ęl11 
nam orvgtnalnego Plauta Cz1/ wła§- niebvwałq pom11słOWOŚĆ 1.0 „fi.cui• 
nie - Dundo Maroje, teatraln11 zet- much<miu" starego tek1tt4 nowoczet• 
bvtek południowej słotDła1hzcZ11mY. -nq plast11ką, utanecznieniem, u.mu• 
Zawszeć to col blł1kiego. ivcmteniem, upł11nnieniem obrazu, 

Ale ta uciecha nłe Jest .mów nie scenicznego. Nie zaciqtył na spekta. 
zamqoona. Bo jak to grać działaj klu niedowład inwecji rd111erskte/, 
komedię . sprzed czterech wteków1 mo.te raczej jej prterost, 1.01/lilek, b11 
Dundo Maroje ma wszelkie mamio- tysiqcem dowcipnvch szczegółów 
na zabytkowej komiki, ciągnącej ałę zaskoczvć, zabawić, podtrz11mać U• 

ftieprzerwanic od greckiego 1t1imu U)(tgę. Zrazu pom11sł11 te zajęły wł• 
poprzc1 Plauta - do włoskiej ko- dza ł wciągnęł11 go, alę póiniej no• 
medU lu.dowej. Odwłecm11 schemat, patrz11ł1( się". Brakło równorzędni• 
trad11C11jne t11P11 i s11tuac;e: Sprę.t11- go aktontwa. Czy można winić ze•-
nq intrvgi jest 1prytn11 sługa (daw- pól. że nie osiqgnqł koniecmrj .fre• 
n11 niewolnik), szukając11 własne; nezji, 1koro w aktualn-wch warun· 
korz11ści w perllJ>f!tiach ntefortun- ka~h scenicznych nie dano mu awo• 
nego kochanka, zaplątanego w ro· 'bodnie tworryć" Ale żttów - czv 
mans z kurt11zanq i w apór z ojcem, zdoblflb11 się sam na tę i~wettcJ.ę, 
zlośltw11m starcem. improwizację? W tvch okolicmo• 

Otó.t ten prymituwn.11 teatr ma-. §ciach można jed11nie um~ć wi_eC~q 
sek: Arlekina, Pierrota, Kotombin.11, starti.nność i plvnnoś6. 1.01/kt>nan'.a, 
Pantalona o.tvwm Włosi mistrzo- śmiałość atakou:ania i nakład środ-
stwem aktorów którvch samorodna ków. Ale nic u•ięcej. Jeden tylka S. 
twórczość wwdnłła Ciałem chudy !lfichalik w roli Bokczłly zac~ował 
szkielet akcjt i nieodzownych bla- _pelnq .noobodę ż11we; postaci smut• 
nńskich sztuczek. nego wesołka i stworzył skończony 

Oltatnio "4Stała u nas moda, b11 
te~ atvl commedii detl'a-rte odrodzić 
na 1cenie, jako teatr cz11st11 i rdzen
nv. Jest t11lko jedno nie}>Orozumie
nie. Improwizują takie priedstawłe
nic inscenizator i pla11t11k - obaj 
nieobecni na a~ie - a nie impro• 
tDłzuJą grajqcy aktorz11, na któr11cla. 
patrz11 włdz. Bo dziś aktor nie ma 
w sobie ani zm11słu improwizowa
nie, ani samO'l'odnego tywłołu %aba
w11, ani odpowiedniego rzemtoala. 
Stąd olbrzymi wysUek re.ty.seraki, 
wirowisko pomysl6w istotnie cieka· 
wych i zabawn11ch. Ale ich wykonn· 
nie aktorskie staje się sztuczne, nie 
spontaniczne, bo obmyśl.one przez 
re.t11sera i w11ucione. Skręµowan11 
t11m aktor nie urzeka widza wlas~ 
n11m żt1wiołem, konieczn11m w t•J 
konwencji. Na semie kipi udana za• 
hawa i śmiech, nie udzielający się 
widowni. Taki jest skutek ł nie ma 
na to rad11. Jdti nie ma się aktorów 
o tvwiołowej frenezji, takich, ja· 
kich zademonstrował nam n;edawno 
Teatro Płccoto z Mediolanu. nic · 

typ w mówieniu, ruchu, ma'Jce ł 
sylwetce. Szkoda, te E. Rqczlcowaki, 
dysponu;ącv środkami ipontanicmej 
komiki, wykorzystan11 blfl zaledwie 
w niewielkiej, raczej mimicznej ról• 
ce niewvdarzonego amanta. Może 
;eszcze A. H-rydzmicz w11grał nie· 
poradność zapląfo1"go ~ 1.0ł4.1n111 
gr.r<!azki syntlka. Mau K. Dubielóu•. 
na pozowała się wdtłęcm!e na v.1.00-
dzicielską kurtyzanę. Ate koniec na 
tym. 
Przedstawłenie Dundo Ma.roje jut 

bez~rzecznie ciekaWq poz.vcją re
perttwrowq a ;e; W11kona7l!e nil!ma
łą próbą lil. Katda próba m~dcł to 
sobie ryzyko. I tę lmialość ekaper11· 
mentowania nale.t11 ocenić. Jest sa• 
ma w sobie - wartością, i mote 
przyczvni słę do ro.,.jaś1!,_;enia aktu
alne; sT>Tafl>V stylu komediowego. 
cz11 farso'IDcgo. 

Przekład tek!tu Dundo Maroje -
tywy i szczególnie zabawn11 w rót· 
nojęzycznytn vol.:pfiku rz11mskłe; U• 

Jic11. Jcz11k przekładu Jedm11 i dO'" 
bitn11. 


