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Pomysł a
Stolec:z.ne .r:Hpołv wraccły nie-.
Jednokrotnie do komedii Szeka):)ira "Jak wam 11ię podoba".
Ostat.n!o - w k:uownym tiumacu.n.iu
Cz.e.sława
Miłosza.
' P.rzypw;zcr.am, że pragnąc uz.andni/1 obecne przedstaw ienie w
Te.at.rse Narodowym. twórczvni
te.&ro apektakiu, Krystyna Skuaz.a.nk«. daje
rodzaj prolo.~ru.
Krzysztof Chamiec. jako :t.ilozo!
- nmot.n!k i dz iwak, 1 niedoatęp.nym
par.<>so!em, wypowiada kllka myśli Szekspira na temat życ:a . N ie jes ono. wedle
poety, ani dobre ani złe. To
człow i ek w ole .. wpisuje" 101 azczęśliwy czv okrutny, pi~
kny lub odraża j ący.
' Taka koncepcja może
by~
punktem wyjścia akcj i, prze• iwstawiajace j sobi.e kilka war iantów istnienia .
Prawow ity
wł adca kraJU zos t ał
w y.11:na.ny
p:-zez uzuroato!'a. Jeden z dw{)..
raków krzvwd zi materialn ie l
uookarza swego młodszego brata. .'U;yst uj emy zawodom sporowym, pojęt ym dość par-odyl!tyc:z.nie . Jako ł
a(lie
lu*ił
Slabv na pozór. Ie am tny,
śmlal::r ! :r:r~znv Orl
n iesPOd ziewanie pok na
wodowegOi mis trza. Z j
ywa mu to

WOJCIECH NATANSON

l

ykonanie
mi2<M pi.cknej 1 llamiętnel CÓZ'ki wnnanego k& i~ia., Rozal.iA...
dy .
MO!Łn.a J)OW!ed.r:iet, te d.rugi
akt apektaklu - to jakby nowy wariant losu. PięknJejsz.ego,
nlachetn.iel(o. mądrze j ue~o. Ale
tu zaczynają a i ę kłopoty real izac yjne. Wygnany .k.sU!że żyje
cpokojn!e - ty ko że bezczy.'tn..:e. Czas mu zapełnia ałuc.ba
n i.e p iesn.i. W górze kręcą się
podświe tl one obłok!. (Scenografia Grażynv Żubrowskiej). Epizody groteskowe n ie bawi ą. Ul.i
nie cieszą. Szczególnie - ten,
mocno roz.ciągn i ęty, który dotyczy nai wne j Febe.
Oczywi śc ie . najwa żni ejsz.a Jest
rola Rozallnd:r.
Znalazła s ię
o n.a na wy.11:na..niu razem z ukochanym Orlandem. Jest w ~ rze
br.<~niu męskim .
Or!ando
je j
zrazu nie poznaje (lu b udaje ,
że nie odgaduje). Bvć moż e. że
w ePOCe Szekspira avtuac ja taka miała spec jalny smak. Role
dziewczyn grali mlodziuky aktorzy. W .,Jak wam si ę podo-,
ba" chłopiec grający dziewczynę przebierał s ię . .. z.a chłopca.
Gra więc była . podwójna. czy
nawet potró j na . .tZdyż Roz.aliruia
flirtu je z ukochanym, fi.n.J(u j ąc
d ial og m ikl&ny. Ale to wszystko wymaga .silnej
osobowości
aktorskiej l .,żonglerki" na pograniczu żartu. Roza! ind a jest
ied.ną z pos taci o t oczon vch le,iendą . ja.k Julia, Vio!a. Ofelia.
Krystyna Mi.ko!ajewska to utalentowana artyst ka, które j nie
brak anj zapału , a.n.i wdzięku .
N ieste ty, swą pasję i wzruszenie osłab i a nadmiarem
śr-od
ków. Gest l gorącz...l<owa ruchliwofć n.ie są skoordy<Dowan.e z
interore t acją .s łowa. Efekty .s ię
mnożą. tracąc pue~: to pre<:yzję .
Przypom.i.na too .strzelca..
który e.ały zapaa kul natychm iast ładuje w cel i nie
trafia. Może i kostiumy ponouą
część
winy.
Szczególnie
pierwszy, z aktu poc~:ą tkoweg o.
Drugi jest rueco szczęśliwszv,
ale nie na tyle . by efekt naprf.wić.
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Na .Szczęście, .partner owego
duetu m i łosnel(o Tomasz Budyta. gra iący Orla.nda, jest artystycznie powściągliwy, a wymowny,
Wvbaczamy
temu
chłopcu
nawet
wypisywan ie
miło~;oych wierszyków na korze drzew... ze szkodą dla ochrony środowiska.
Miłym s jawi.sk.iem
scenicznym jest Halina Rowlcka, grająca Celię. 'To nie je j wina. że
w układzie t eks tu zatarŁ się
d.YILmat przyjaźni. skłan iające j
do rezy gnacji ~:
dobrob ytu i
• pokoju na rzecz słusznej sorawy l lojalnego
koleżenstw
Chamlec jako filozof Jakub
to okrasa spektaklu. Szkoda !e
pojaw.a się rz.a dko l na
r6tko. jakby zepchnięty na margines. A ~rzecleż POCzą tek zapowiadał

więcej.

