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Pedn Calderon de la BaraaJw7blłDle)lą, Jak alt
powsseclmle awaia, drama·
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maemie podwatyU prawdsJ.
wo66 l nełe1Doł6 polald~o
koałeksła dramatu.
W teJ
W7dumanej Polsee wiedzie
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Ta jakte umowna .,polCalderona staje się dla
Jeneco laroekleco punktem
wyjścia do konstrukcji spektaklu - jednego z najwybitniejszych dzieł polsldej sceny
ostatnich lat. Nie znaczy to
Jednak. te retyser traktuje
skość•

err -

Polskę dosłownie,
byłoby
zgoła
zgubile

c:o

dla
przedstawlenia - aluzyjnie.
J'arockl nie konkretyzuje ay.
tuaeji, postaci, czasu histoTYcznego (na scenie parada
przedziwnych stroj6w z r6tnydl stron t epok). Nie ma
jednak wątpliwości. U przedstawlenie jest podjęciem dys.
kusji z wielkimi krakowskimi przedstawieniami - "Wyz.
woleniem•. "Nocą Llstopado.
wą•,
.. Dziadami... Właśnie
dyskusją. polemiką, bo to, co
w tamtych spektaklach m().
wiono z przekonaniem 1 pato-

sem - tl.l trąci ironią i szy. l
derstwem.
Kiedy dowiedziałem się o
rejestracH dla potrzeb Teatrl.l
Telewizji spektaklu Jerzego
Jarceklego najbardziej zafrapowalo mnie, co stanie 11e z
przestrzenią
teatralną
tak
perfekcyjnie wypełnioną przez
reżysera. Wszak nlemotllwością będzie oddanie na płas
kim, małym ekranie calego
bogactwa środków teatralnych
wYkorzystanych w tej inscenizacji Moje obaWY okazały się
I.Wlsadnione. I choć trzeba
przyznać, te to ,,przysposobienie" dla potrzeb telewizji
było bardzo
sprawne pod
względem
realizacyjnym l
technicznym (dobry diwlęk,
operowanie
zbliżeniami), to
jednak jeden z podstawowych
elementów tego spektaklu przestrzefl - uległa "spłasz.
czentu• Pozostało świetne ak.
torstwe Jen~o Blńc:s7cld~o
(doskonałe partle monologów
grane jako rodzaj wewnętrz.
nego sporu bohatera) wspar.
te rolami KrQatofa Globina
l Jenego Radziwllowlesa. Nieco gorzej w roll błama C!arl.
na wypadł Jen-, Gralek, ktO·
ry zastąpił Jerzego Trelę.
Teatr Telewizji zapowiada
dalsze .,Pr7}'spoblenla". dla
swotcb potrzeb znaczących In·
seentzaeji
polsklej
sceny
Ważna to dz1ałaln<lś~
doku.
nentacy jna 1 upo szechnlenlotea.tru w
wa najwiękueg
kraju Warto t
robić nawet
za cenę ..~płas enia".
T. Vicla.

