dak wam

~~

się

odoba?...
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Bylo kilka ~h prze~ ..
ltawieD I!J4kspi(owlkiej komedii ,,Jak wam lię pedoba• w powojennych dziejach
nasz~ teetru Iw. Galla
na W,Orz.du

(lnłockilltki

Bro-

nisław

Pawli.k · erał wówczas
Jakuba!), Edmaoda Wlel'dii·
skleco we Wrodawiu (z Ew,
ltn.aaodęblk, w roli
Roza-

l*

liady) oraz pótnie)Re, z
roku. IU'ylłyay
Skau&Dkl,
rÓ\Ifniet na scenie wrocław

*lej, z Aaa, LatotłMVIk'
Roalil\dll i fcMeDI
J"necrodakłm - Jakubem. Wazystltie one tyjlł w pamjęci widzów, na kartach wspomnień
łeMralnych 1 w książkach, napisanych
przez
krytyków.
Równiet w najnowszej pracy Andruja
Zurowskiego
.,M)'Ślenie
Szekspirem" od·
najdujemy
ich ślady, rozumiem.! też, co sprawiło, ii
s'M!łrtakle te wdMd._. do kanonu żywego, po9Zu.kującego
teatru Polski Ludowej.
W 18 lat po słynnej premierze wrocławskiej, Kryiły
na Sinaszanka powróciła do
,.Jak wam się pedoba,. na

sc:.eoie Teatru
Narodowego.
Takie powroty mogą być n.ie~iecz.ne, ale bywają także
- bard7.0 fra.pujlłCe. Dziś nie
można juti proponow~ "poe-

tyckiej komedi.i świata", której dominantą - mimo w57.y·
stkie akcenty filozoficzne będzie tylko bukoliczny lailcuch zaraże6 m.>łością: rok
1984 chce 'czegoś innego, a z
pewnością chce nie tylko t('go
Stuszanka jest bodaj najwytrwalszym
,,szek~ys~"
włr6d polskich reżyserbw jej
pokoleoia, ~enizowała dużo l bodaj rzadko się zdarzalo, byśmy z jej poetycki~h
przedstawień wychodzili obojf:tm. Ta& Jest rOwniet
w
Narodowym: spektakl ,.Jak
wam tię podoba", ehoć w
-celnym · ajęela podobny do
słyaaeJ łnseenizacjł wrocław
skiej, ebJawla tlę jako pny-

klad iywec• teatru.

pr6ba·
edaleU się do rozterek 1 aadzłel oanece c:uaa.
Toaacją ·myślową
przedstawienie to wywodzi się z ducha
Montaigne'a (autbr
"PrOb"
jest jakby oj c e m Jakuba,
gdy ten mbwi p~Iog, i Jesł
nim także,
gdy
sł)"6zymy
wspaniały
monolog
.,Cały
świal to teatr ..."),
a treścią
swą koresponduje z powikłaJ
niam'- ja.kżf1 .~• ż,ywe
~łJ11omil re~ąlU l marze)łcec•

nia.
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Szeksp~r (i · Skuszanka)
br~ .&wia\ao ja:!ti jest.

nie
Icb .

uwt.. "l&: kpi!~ _ ·III:'• aa ~to- r
dziejlt:b§ ·Le&le ArdeMidm 1
• w. ktOrym wsz.y.s.tko prz.emie- l
ni.a sif: w dobro.• Pytają: cz:p i
utopia jest moil~wa do urze~ywi.stnienia? Czy może byt
programem dla
cz.lowieka?
Czy będzie kiedyś ta«,
że 1
białe na zawsze zast~pi czarne?

W:adomo, te pe~ ni&dy ~ nie będz.ie.
Utopia
)e&t boWiem
marzeniem o
tydl, aby wszyalr.o

układało

dobrze f tylko po nasze) '
myśli. Jest tedy d!'ogJł, lt'tó-ra n~ prowadzi do tadnego
uchwyinec.o celu. w;e o tym
f'łlozof
Jakub.
który
z.e
smutk!em i ironill przypom;na zaklęcie, wdlłi Od nowa
,,zwabiające głupców
w zaklęte koło".
Ale też tylko
Jakub nigdy nie może być
się

sxzęśliwy .

Nadmiał'

scepty·

cyzmu jest bowiem
tylko
drU«lł stron• nadmiaru ma-

t rz*Ur.'
zaw.ne

człowiek

będzie
gdzieś p o m i ~
pi.ą<: i marz~

~ywm7

obijał
ci~rjednocześni~.
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Be ł,ele. samo w sobie
· powiada Jakutr, czyU Krzyt si.to! Cllamiec słowami Monta!ene'~ ale Jest ani deb: re, aai de: Je-' mieJscem na
,Jedno i 4rucie. ,.wedle &ero,
·aym Je wypelaicie".
Miłość je&t jedn1m ze SIPQ• sobOw teJO wypełniania ży

cia, st~f tei łańcuch . miło
snYc:h l.irzeczeń jest druci.Dl
l

motywem p~nego przedatawienia. Ale i w miłości jest
prou tycia l bywają tet utopie, tak jak bohaterka jatt i
dziewcarnai ttozaliDdą. l chłop
cem Ganisme<tem w jednej
osobie. Jak .k!8ci7ł. również
w tym przedstawieniu scena

mi.łosnego wymania, ~zyna
'.jąc:a •ię ·o d !Jlów ,.WeAchnf~
niem t11ko być, jasnymi łza

mi...",

.uytuOJ!V.-na.

przez re-

żyserkę na proscenilum, niejako twan~t do widowni, je.t
zachw,aj..,ą kułtni.nacjlt poetyckiej baśni
o zasad7.kacb
życia i ma.netJ
życiu.
Spetłald o wielkieJ dyaey·
pllnie eałełyanej, wyrałla._
wany a Jedaocaełnie bal'du
proiRy i Juny, · ae anakomlłlł
maayklł Adama Walaelńakle
ro 1 ae seenorrafllt Grałyay

o

Jetlaoanacsnie
nadaleje,. Jakle wlltiemy a Tea&rem NarMowJIIL
Jest w nim też sporo zaału
gującycb na uwagę osi~ni~
aktorskich. o 1rt6rycb niestety
nie moię jut saerzej napisać
ZubrowstleJ,
uma~llia

..

••JO••••
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...,u.aul1;'f;

-W~··~M*~~;
scept.1~meJ:-";,fi1<71'0fujl!rn-" t~
nacJ! · 'r~ .:~~nb . abuU&oYi

Chamea wyrb.inia-.aię w. 11!»w;rr"aźnJ , D~ . cwbie)e

,sl'lb

wipada·

wi~zać. ~ nałod.JAD

r~• · Bdt1~;· -il:tór1"

w«ftl · ~~"rta:nda,

oracOwa~.~·!ir siif
~dz.ian.l(e

-

ao-

-'t t ·"tltff
rotw1ja' ..Nl~

w oard1.0 dó-

~tnim z.nacz~ri·)4 - ' sprawia
równiet rzadko na scen~ oglądana Krystyna MikotaJewska w roll Rozałirn3y . Zresztą
- o pa-n iach tył}to dobrze, to
znaczy o Baliole Row: ·kleJ
CCelia), o Reriacłe
Bercer
(Fębeł f o Joannie
Malezak
(AU!keyl S~ród pa.n bw wyrótnf1lm jeszcZ~e Jkefa Skwarka w roll błazna Probt~czy

ka. .-h<* -

doprawdy -

ra-

ea.:-

cżej należałoby przeplsa~
ły afi.s7 obsady. wolnej ·raczeJ

od punktów tdecrdowanie sła

,bycb.
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