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Reanimacja 
SkalldYII&WoWie eenla 110 ora

wie tak samo lak my Woicl~
eha Bo•u•ławaldNo. Norwel!o
wie z.a to. że uro<UU aie w Bu
l!tn. ....,zoat&)acym w6wez.as w 
eranieach Danii. Finowie także. 
bo huolrował !eh włuna tw6r
c101ić komediowa. Duńczycy llai
hardzlei 1ako tw6rce teh Jezyka 
literackie«o. komedloplaarza. dy
rektora 1 «16wneco dostawce tt
-oertuaru oitrwaze! lto-oenhukiei 
-liT narodoweJ. 

La•wic U.Iłllera UMł-175ł). 
bo o nim tu mowa. latotnie oo
łoży.ł ouomne zułu«l w rozwo
Ju kultury skandynawskie!. 
Duń"ycy i Norwe110wie <iumnl 
ae z nlu o liO&oolu l zaehowuJa 
jtco dorobek we wd:deezneJ Da
micd. Jednak nadawanit mu 
miana . .Moliera P61noey" - ła'k 
lłus:mf.e orze.tMltlfał Nlcoll -
byłoby r6wnoznaczne z odrzuee
nlem wnelklti!D kmyezntl(o 
wa~elowanla. I tak właśnie 
uezynlła Kry.tyaa 8kuzanka 
oohrłeeaiae Holbtrl(owl ostatnia 
awo!a oremiere na aeeni~ Tea&ru 
Małe p. 

Rozuml..n lntenc!e oraYawołe
nła ł dDwartokłowanla apujctz
n:v literackieJ PO duńaltim kla
nku w teatralne! realizacji. Bv
łobv wazakie atokro~ ooivteez
nJej obelrz~ w wykonaniu ze
ll)Ołu Teatru Narodowtl!o Jedna 
z komedii Bohómolca · lub Za
błoeklel!o. TN~mbeelti&l!o lub 
lfiemeewleza, te nie wspomn• 
o semym Bol(usławaklm. Byłoby 
nie od rzeczy alel!na~ raczeJ do 
kt6rel!oł z europeJskich ml
atrz6w Holberga, bowiem z nle
jMnel!o ezer11ał całYmi l!:aricia
mi. Nie tet. jak dotad. nie ab
l!Ułem abv Jaku skandvnawak~t 
aeena narodowa nOiila Ił' a •· 
mian s zamiarem zaooznania 
swoich widzów s or6bka ool
skiuo Oświeeenla. 

Skad utem ów Du6esyk w 
reP&rtuarz.e nuz.e! aeeny naro
dowej? Nie 'OO}muie. Tvm bar-

dz:ie!. ie l Krystvna Slltuuanlta 
zdawa~ sobie mU5lala 10rawe 1: 
miałk<Mei wystawiane! ,.lbska
rady". alloro tłumaczac i opra
cowu}ae tekat. naJzabawnieJsZY 
l teatralnie natż:vwsz:r eoizod 
awo!el!:o llt'Zedltawienia z:aczero
neła z &uoełnie lnn&.i komedii 
HolberJCa. wyliławianej jut ltle
dyś w naszvm kraju. a utvtu
łowaneJ .. Blacharz oolitykiem". 

Ale dojć tyeh watollwo.iei. 
Holber« zal(ośclł w warazaw
lkim .r&~rtuarze l trzeba orzv
zna~. że wida~ atarania. bv 
Drzekonać nu do celowolei 
Drz&dsiewriecia. A nie :Jest to 
łatwa zważ::rwszv. że sztuka ba
nalna. sat:vra zwietrzata. a mo
h'wy l oostacie at nadto znane 
M ze znacznie cłekawuYeh 
ooracowań. Wtret z .. Blacharza" 
wydale ale aztuezn:v. ·rozbija 
11:!6wny watek . .Mukarady" l 
nie majduje ltoneekw&ncjł w 
dala~ toku przedstawienia. Ca-, 
łoś~ raczei nuiv nit bawi DO
mimo rozmaitych zabiegów re
żyaenkieh zaczer.onietYch z. ko... 
medil dell'arte. Natretne ich ata
sowanle ataJe sie tu celem u
mym w sobie i rzadko "rzynosl 
oczekiwane rezultaty. 

Aktorzy też nie ratula orzed
stawlenla. choć wystawiono naj
lepi~ chyba obsadę na jak~ atal! 
dzisieJszy zes-o6ł Teatru Naro
dowuo. Witold P,.rkos• nie 
bardzo wie czv 11ra starel!o Hie
ronima z .. Malkarady". · ez.:v nie
udane.:o oolitYka s dru~~:le! sztu
k! Holberl(a. Kr:rllłyna Królów
na lako Mal!dalena Jest oonad 
mlare hałaśliwa. zaś Antoni 
Pn.Mllak w roll Leonarda zu
l)łłnit bezbarwnv. 

Jenrr Pobrowald :lako Lean
de- n ie ma w sobie n ic z aman
ta. Ewie 8trwle w roli Leonory 
brak wl11c wiar,.godnego ko
chanka. Paweł Galla z brawura 
.,odchodzi do roli Henryka. ale 
zbyt ezesto zapomina. że l!ra ie
dynle słusee · w mi&szcz.ańskim 
domu. Kaid:v stara sie w Rwolei 
roll z dutym nawet uaneażo
waniem. ale bet zespoloweeo 
efektu. 

Reanimacja Holberu w Tea
tne :Małvm pr:o:ebiesea wiec z 
mizernym situtkiem. Cr.T nie 
szkoda czasu? 


