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IE lada ';-codwagi . wymagało wy
_sfi,awienie przez pon!edziałkowy 
1 piątkowy !~litr telewizji dwóc~ 
spektakli opartych o t'eksty naJ

większych pis~uzy Hiszpanii na prze
strzeni jej dziejów- Cervantesa i Fe
derico Garcia Lorki. · 

Adaptacja ponad .tfsiącstronicowego 
„Dpn· liichoia", · z· pn:eszło sześciu" 
ser poStaCla"iih i wielo_ma wątkami, 
tej arcypowl.eś.:i, ·wyrażającej · ducha 
i ese11cję .:,Hiszpanii, dającej analizę 
charakteru narodowego - - to zadanie 
dla inscenizatora i adaptatora o stop
niu t'rudności, znacznie - prżerastaj_ą· 

~ cym wiele dotychczasowych · przed
su~wzięć. -Lidia Zamkow- musi.ała 
narzucić _sJljie wy3ątkitwe rygory. 
Selekcja materiału l podporządkowa
nie go nadrzędnej koncepcji -scena
riusza, wy.bó.r jedynie fragmentów, 
urywków tej / koncepcji przydatnych, 

- reZyg-nacj'a. z~wie-ru„,wspa-niał-ych;;wąt
ków, postaci. m~<śli -:- oto co mogło 
zapewnić · twórcom. pierwszy krok do 
sukcesu.. I zapewli'iło. 

Adaptacja uwydatniła ludowy nurt 

dla nie j tragedią '1amotności, Temat 
dość cltastyczny, • < Lorka · jednak 
przedstawił tę trag€<iię w tonącji 
rozlewnej. Zbudowa.ł swoją sztukę 
w konwencji teatru .,poezji, "' ~tórego 
nastrój i akcja · daleKie są do reguł 
sceny realistycznej, a: słowo często 
wychodzi ponad akcję.· Ta konwen-

' cja ~tanowi, 7 czy stano1'vić powinJ?-a, 
naturalną ochronę przed naturahz
mem, ewokującym ponu~ą atmosfe
rę erotyzm1i, a nawet sw,ego rodza-
ju trywialności. · · 

AleJuander Bardini, który sztukę 
reżY'Serował oraz Lidia Korsakówna 
-- -,Vyionawczyni roli tythl.owej , 
przedstawili „Yermę" raczej jako 
ponurą naturalistyczną dramę; poe
tyckie wersety Garci Lorki bNmia.-

~ łY jak zbę~ny balast w widowisku, 
nie przylegając do konwencji całe
io spektaklu. 

Ceryantes i Federico Garcia Lorca. 
~o pr~_eciet . tydzień hi~zpańskfej kła-

- ·syk~1'v-teatrze - terewizl f:' ~ ~'Ciekawe: 
cel to zamierzony czy wszechmocna 
rol.a p-rzypadku, rządzącego jakże 
czę~to jeszcze telewizyjnym plano
waniem? 

_utworu oraz . jego wątel~ .pierwszo- _ 
pla'1tow~~-::::.~t~eh-rMB~ BARBARA ltA~MIERCZAK 
filozofii, grę · żmieniaj'ących się po; "' - · 
staw życfowych; w widowisku - jak ł 
w książce--'- -_ uzupełniając . się 
wzajemnie; p_tżedziwna~ para, Ry-
ce_rz i Chłop, ·szaleniec i ludowy, 
bystry racjonalista, odbywa podróż 
przez kraj. · Błędny Rycerz zalud-
nia u bogi pejzaż księżniczkami, stwa- · 
rza nie is_tnj"~jące ~ pałace i walczy z 
nie istniejącymi olbrzymami._ Sanćzo 
l"ansa wi'cizi' \\iokół siebie rzeczywi-
~t.ość taką;"' jaka jest naprawdę, choć 
!!teraz ulega. przecież obłąkanym 
wizjom "· wyobraźni swego pana. 

' Sanczo Pansa ukazany został w wi- · 1 
dowisku jako człowiek pełny, praw
dziwy, dający wielokrotnie dowody 
bystrego rozumu. Don Kichot zaś, 
choć szafo~y. nie był prz.ecież głttp- j 
cem. · Tę istotną prą.wdę o bo ha te- 1 

rach p~wieści Cer.vantesa, ale także 
'jej ·klimat, ton rozmów. _medytacji, 
perswazji i ·żartów, udało się Lidii 
Zantkow pnelfazać, a "aktorom za
grać - w c.yklu scen . na · motywach 
„Don _Kichota".- Były td w hviet
nym 'przecież spektaklu rozwiązania 
chybione (uwspółcześniane rozmowy 
zwierząt ,- c- zbyt groteskowe roze
granie ·pewnych scen), ale nie bądź
my .malkontentami, nte„ umniejszaj-
my· sukcesu. _ 

;;;:: 

Innego · rodzaju odwa1ł . wymagało 
wystawienie „Yermy", 1ednego . z 
tych "' przeraża'fących chłopskich 
dramatów ·Garcia Lorki, w których 
do głosu dochodzą skłębione na
miętności, przesądy i tradycje, za 
obrazę honoru- płaci się krwią, a po
rachunki rodzinne budzą grozę i lęk. 
Lorca osnuł · swój . dramat wokół prze
żyć wiejskiej kobiety ......; dramat nie
spełnionego . macierzyństwa jest też 


