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n-oścł tretrczuydl, ktm w war· 
't WIHlam 8"*-Pb' _ .,Jak wam -'' pe4oba", 11nekłacl ez.rawa Miło- .zaWIIkim 1'·ydanlu wypadły łalośnie • 
• -. ał.IMI ~l reł1.erła ~a Sk-.allka, mull)"ka Adam Wala· Lu pełen męźezy~n-dewiantiw- ł• 
·~ .eftłOII'afia Grdyna ~ubrowlka. Teatr Narodowy. mete lll41 P~lnić! 
t Niemałą zaaługę w splyoeoiu In-
t J AK wam .tę podoba? Wcale. Po- l ;.ze. była ,.ml.stenlie uvleciona teneji reż.yBera· ma scenogra!ka. Po-
t wiedziane najklrócej, ale n.ie naj- rra na cztery PllrY kochanków, z bo- mie&anie ST.ekspir a z ornamentyk~ 

ml!ldnlej. Bo na tym recenzja 'PO- raclwem odcieni l dwuznaczności, li- damakiego buduaru daje efek~ smut.-
t winna .-14 ao~ć. alo od 1eCO ryki półtonów i dowcipu wysokiej n,y. Wroclawsk\ jemiołę - dla przy-
t też zaraz zaczęliby lament har- próby. Przy tym rządko na scenie kładu- zastępuje w Narodowym lin 
,cownicy-śv.ietos~owie, 6ceoę Nólro- oglądana płynność i muzyczność ryt- de aiecle'owy :parasol, ~ący się u 
•dowO\ oglasr.aJący (od niedawna mu,r nle:taglll\I\8 precyzja formy, .tUfitu ... 
·~) doematem ł jedynlł prawdą .rwH!tne role protagoru.lów...... Bezsprzecznie najwięcej zasług w 
arty.t.yezną. Otóż właśnie dlat.e:o. a, Wnysłkłe maki. na m•ml l na nie- położeniu pomyału iii8C'I!nizatorki 
Narodowa, odpowiedź brzmi: wcale. błe wK.a!Rij." te ~yua Skuaao· maj' aktorzy. P6łtony brmlilł ju 

Odk:r7'w"a• Sozek8pira aa-..1''0 Jeeł ka łamłea .wój łw1ireą samylll p&-
od włek6w -·~ •~s- teałru. 8&&D.wiła Jlł'ZIP*imlfli. Bs JMł tak, tuba, odeienie 8ll jak plamy, ~ tart., 
Szlacbełll~ obeNJ~ l et:f:"ło tw6ftQ. Jak piaal K~ Najpierw la.kab - nawet jeśli aię pl'ZA!lllknie. nie poru
Ale ·pneełt•t nie wszystkie 111"Ób7 aeeptytt l fUII'JIOI W7rt- J,kby pro- .u martwei widowni. 
mU!Oą Jlońny~ się ..-.amlem, Włe Jor, kilka Pr&ri • ład:lldej .kODdyeJł, Nie pe ra pi.ł'!ł'WSZJ" zadaJ4l IlU
katdemo inseenl•łorowt pill&ny jesł pnywołaJIIe - łak jak WÓWWIUII - blklmle IłYłanie O 1 CeołoWOŚĆ ~U 
niE- · Moołaipe'a . (Kówneśe Je.ł pierw~ aJdorskiece NarodDwd Sceny. . Te-

, Kr:r8&7nle SJm .. IHil! nkee~ ~~ pocW.aw,. ..,rawiedliWOik:i). Jemu łri atra, kłcN-:r - 7.dawaleby się - ..,.,.. 
, zapisany. We Wroeławiu. 11łemal 21 liGManie pewlłrwoe ••tnie olown. winlen 'ye probłft"Um naj~J 

l 
lat 'temu (lt86) elawała premierę A wl~ ło "mędrea •kiełko t no" fl&tuki. ta.kte aktonllid. \V o4powłe· 
,.IK W1llll się pe4oha... Kryl:,rka e&Uwae 'będzie Oltale nad emedaml, chi .. yebać t7lko żale lub zi..U, 
..-m. -ala ło pn:edst&wie~~ie ,.a którym u SozeU~tira pełno- nad mi· pn.weblwa .utułl.a nie mete 8lę de
,,u_,śwt.etl~W~ .,;e.kspirowwkll pró· loecilło rozpaez~t, neozęśołem. Bo lu4b· eleoJli. 
bę w •arterze 8ku.-ki". · Dzięki .ka prawda powimla zairłumfo"Wae A w teatru potknięcie za potknię
W!IPIIIIłałeJ koł-- 16zeła KeierY nad ulaclll, aa"Wri PJ" ła tllę aeze· ciem. Poza przedotawieniem Kraso
("Wroelaw i8łra1Dy 1H~1980"), śeiem. zwie. Wterat. powwrzODY wskiego, Idzie Krakowiacy tańczyli 

~ 
kaił7 IIMłe ... ,.., łanl6eJ łalleealsa· 110bemat wroeław8kl. 7,1rabnie z Góralami, .każda kolejna 
c-Jl .-ał. Niutety. Wxystkia moce teatralne premiera obnata ten sam problem. 

, 
Było oto t.k. Pod swiaj~ • jakby cę apnyaiegły przeciwko zre- Tu także (poza Chameem) - aktorzy 

.!IUfitu krzewem jemioły - aztuezna, .alizowaniu teto zamy"ru. I aktorzy, drugie&o planu. Nic dziwnego, że i o 
,wysmakowana l!l!elanka Jaa~ Ardeń- i .:eno.gra!. i nawet •ma Sku.szan- pomyłkę obsadową nietrudno. Szkoda 
ł~kM!co. fdzie udaj- elę kochankowie ka. ktOra ~olila aobie na zbyt tylko, że w roli wiodącej. Mila po,i wygnańcy. Ut~ia. Ale nie wprost, wiel• kOikieterii, 211'Ńeniając Szekspi- wierzchowność, ja~-{ się okazuje, ni~ 
ł bo przełamana BeeJ)tycyzmem Jakuba row.9kl\ Arkadię w &adtetowY kicz. wystarcza. do zagrania Rozalindy. 

l
-filo.wf.a, którego Gttyma kazała Mialo to być - T..a,pewne parodii\ na- Szkoda. ~oda wielka. ł.e t~ war· 
Skwv.anita ogl~ tólmtlł aielanlrc . .-ugo kiCZIOwatego kwiat&. ale... ~n~~wllkł Sozekllplr Skunankl nie 8łal 
A więc Bio bylo to p.ro.t.e przeciw- Sama kokieteria 18Cr;Yna el.ę już aę W)'d...-.niem .na miarę swe~o 
litawienie olaU~o dworu i luka- ~llWj. Na 1 afi.szu. Od prz.eldadu wąemnie.nia. Cbol.ałob,. 81ę wregeie 
wych ArdeDiiw. Był cW!leld.Yczt!Y w.- Milolu.. Jea 1lb ~ jeecze MZW'i- powiedsiet'! w Naro4oWJ"D1: lak nam 
M lrmttrallłil'!lf l ....,&zaWnokl. ~' .J.t te~ ~ ... .,ocleb&T Banbo! 


