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Z D A N l E M N A S Z Y C H R E C:E N Z E N T Ó W

Nie bardzo nam
l

AK: 1niiD 11, JMMJolla,. nalety do najchętniej granych

sztult SzeksplrL

.Już W

ro-

ku UK7 beenbat1& łeJ eorzkjleoj,
'
'
filomłleBlej
komedii przyn~
Iwo Gallowi l jego młodym ak~ naerodę

zeii)Oiową prą
J1ll'7' fe&~U azek-

mmll przez
spirowsldego. W rok po IUkcesie
Teałnl WJ'bnde slęgn-' po tę

sztukę WładJ'IIaw

w

K:ruaowleeki.

WJ'Rawtaljąc ją
teatna kJatowliC'IIIim l powta.nladąc na ~. Te-

ale ..._ teliMa

m6wll- •

się

~niv.

młodzieńcy 1
parasolem na·
tury, której symbolem jest jemioła.
A wtęc Je4ynym naturalnym Odrilebem zdaje sil: cieszenie sie chwila
a jedynym działaniem i prawdą: eroty..m. TyHr.o erotyzm dośt :r.awily. uCIDda rodnrkaj~ lr.omplilruJt\ się na

Brodaci

l

ufryzowani

mętcsyml ~Ił pod

ł

Z teatru

zuactzle

p~la

przec:hrte6sotw.

l odpycbania

Ws:z;ywdto

oparte

Jest

na erze. która jednak
atna Narodowece w roku 1950.
wyrasta z ,,natury", chot i tu kn:yPnCiem odbyło lię lai<lkla głośnych ' łaJJl IS!ę ~kl. Meandry
mllołcl prowadzi! do szezęśUwego za.
premier m. in. w reżyserii E4IW6c::r.a~la, ale to sako6.c::r.enie ren·
ID1Uida Wlereińskleco w roku 1951
grywa uę . .. alerealDym śwlede Arw Teałrze Polsklm we Wrocła kadll.

whl.

K:r7słJ'Dł' Situsanki na tej
~ w rokiU 1966, re6;yserowany przez K:r7sł)'Dę MeiaSDer
IJC)ek;tald w Tea.tne PołH;nl w

aamej

Warszawie

ICeDOgl'8fią

pamiętny był równiet
Teresy Targońsldej.

W najnowszej realizacji
tej
sztuki na scenie Teałru Narodowece KrJsłł'na Skusunka nawiązuje do swojeJ pierwszej, wrocławskiej premiery
pomstając
wierna ówczesnej koncepcji dramaturgicznej, rozło~niu akcentów· l ogólnej aurze spektaklu
8Przed osiemilaltu lat. Pozostała
nawet ta podobna koncepcja seenograficz.Ra, nieatety tym razem
jUi nie w wy4wnandlu K.rystylly
Zachwatawicz.
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k~l'kaocjl,

Pl8ząc o pne&tawden·i u wrocławskim Maciej 1:urowski stwierdzał, że "pointą spektaklu czyniła
Siruszanka tezę, wedl.e której ucieczką od rzeczywistości jest jedynie ucieczka w utopię natural-

podoba

ną" (2). Ta
zabrzmiała

teza Jeszcze mocnieJ
w Teatrze Narodowym. Wobec: tego gdzie szukać
tej realnOśel. W igraszkach miło
snych, w "poddaniu się pnypły
wom

uczucia, w fineey:jnie P<*'a~

towanej pr~ez Krzysztofa Chamea
postawie Jakuba, mędrc:a smutnego, sceptyka melancholijnego,
który pod własnym parasolem,
jakby na
indywidualny tdytek
us2JC'2ik:niętą czą9t'ką Lasu Ardeńskiego, chroni się przed absurdem. A może w
błazeństwach
Probierczyka,
któremu
Józef
Skwark też przydał szczyptę filozofii. A może w zgrzebnym ła
dz.ie prostaczków, reprezentatywnym przez ci~e zagranego
.. Koryna (Jerzy Turek), pastucha
z prawdziwego zdapenia, zadzi\Wooneg.o igraezkanti panów z
miasta. SytUacje skomplikowało
wyobcowanie wątku miłosnego i

SitUSZANKA eil:raCDłe I'O..,n.W.iA
114: z 6ieia:II.Q LUu ArcleJUkieco. Tu
okrutnie, te zwl~ obeenej lnsce•
DizacJI s tamq, spned nlemn--'u lat
W)'daJ- się powme. Z okazji premlecy s UU r. pisał Knys:r.tof Wo-

UdU w .,Teau:r.e":

"Spoidłem

W'5%)'St·

ldc:b ZD&c:r.e6. Lasu Ardeńsklqo w
ln&eenlzacji Skuszanld jest urok l UO·
Dla. Nawet zauroc::r.enle l Ironia" (1).
W nowej wersji teJ wl:r.ji lnsceni:r.a·
c:yjlleJ lroDla zacl~yla IUUI urokiem
a akcenty parodystyczne zgrzytały
co clhrtla..' Arkadla została potrakto·
wana bezlltomle. Ucieczka w fikcję
musi .Sę llko6ezy4! klęs"-o. cho4! Mtat-

W. Szekqńt' ,.Jak wam aię podoba". Od lewej Jerzv Fom41,
Krzvsztof Chamiec, Kr11stvna Mikolajewslca.
Fot. - c. M. L&nsda
refleksji fiLozofi~, Bogata.
meandryczna, jak powiedziałem
miłość Orlaneta (Tomasz BodY'&)
i Rozalindy (Krystyn~ Mikolajewska) uwikłana w wieloznacz-

.. ./

ności zatraciła wdzięk i świeżość.
Tl:ochę w tym l 'WIDY alr:&or6w SZtlł mniej Krystyny Mikolajewsklej,
która bogacieJ u.Jawnlla
psyChikę
swojej bohaterki.
o efekcie zadecydował jednak ,nvol·
n iony ryMn przedstawienia, brak lekkości wdzlękn finezji w reali:r.acjl tej
poetyckimi walorami nasyconej, muki Szekspira. Brzydkie były kostiu·
my szczególnie w pierwszej odsłonie.
Lekkośd l wdzięku nie zdołała tym
razem 1)nydat epeitt&klcnrl rrół.alco
ale konsekwentna w budowa·
.Uu. naauoJu. muzyka Adalll& Wala·
clńskiego.
.
Olitalnie słowa w tym prudstawtenłu wypowiada zrentll nlezcoclnle z
tekls&em - Le BeaU
(StaniSłaW Ba. nasluk), piękniś, pstrokaty koguCik
ksllłtąCf!llo dworu. To on Pt"zynosl
wleśt, te nlebezpiec:r.e6.stwo mlłlęło.
Mobmy wątpi~ ezy uciekinierom nie
nie zagrata. Le Beau nie JC8ł berotdl!m wla!"'godnym. C6t nam
pozo!ltaje, jeśli Jakub zszedł ze •CO!rtY
ze swoim ~~eeptymnem mlzanwopa,
młodzi przybyli do przystlilit maUo•ó·
skleJ, w Arkadla nkaznJe się flkc:JII
JOZEF SZCZAWIJQ'SKJ
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