TELEWIZJA

·'Strzępy

wielkiej

powieści

,,Don Kichot" jest jednym • naJ·
dzieł literatury śwlato.
wej. Nie tylko ze względu na jego
niezw y kłe
walory literackie, lee~
również ze względu na jego rozmiary, rozmach, wątki,
bogactwo
opisów. Przeniesienie tej powieści
na scenę było
zadaniem bardzo
trudny m .
Podjęła się tego Lidia I
Zamkow wystawiając „Don Kichota" w roku 1965 na scenie Teatru I
im, Wyspiańskiego w Katowicach.
Konieczna była w tym celu z11acz·
-· .na red\lkcj a materiału pow i eści,
większych

Ob~cnie
poszła
Lidia Zamkow
jeszcze d a lej, wtłaczając „Don K i (};uU~,w..~sn ~~~ct<

ekr~anu :rt eleW~~
-)'łO

to ncfa.

nie ~ karkołomne.
c l''i'lie'eił redukcji
doszedł nieledwie do 'g ranic komiksu . .otrzymaliś m y c i ąg dowolnie w y ·

branych obrazków z wielkiej poktóremu zabrakło przestrze.
ni, barwy i oddechu wielkiej poezji
tkwiącej w 1enialnym dziele Cer.
vantesa.
wieści,

Wysiłek katowickiego teatru -telewizr1 był ogromny. Rył on jedna)!:
skazany na niepowodzeoie skutkieni
wyboru dzieła. które nie mote po•
mieści~ się
na małym ekranie.
Trudno tu nawet spiera~ się o po ~
minięcie tej czy innej postaci, tej
czy innej sceny, tego czy _innego
Wl\t}<u, cho~ nie w y obra:t;un sobie
„Don Kichota•_• bez Dulcynei. Po
prostu zaclanie by ło nie.wykonalne
j dlateso nie mog_ło _!iię udać.
Na jwiększą - zaletą
~atówickiego
przedlitaw i eń i a
· teJewizyjne10 była
Jra aktorów. Szczegól~ie Lesze~
tterdegen w roli Don ~ichota stwo
nYł posta~
wzruszającą i _bardzo
blir;ką n ąf! z ym wy obraże niOfłl O ry.
il cerzu ,z La ~a n~h J'. . Pi_ęknie brzmiał
jego głęboki , dzw1ęczny głos. Bar, dzo ciekawie zagrał Sancho . Pansę
Stanisław Brudny, zwłas"icza w sce·
nie sądu na Wyspio :Barataria. Na. j
uznanie zasługuje
też scenografia
Jerzego Moskala, który usiłował
rnzwi~zać trudności wynikitjące ,
ciasnoty przestrzeni !Scenicznej przez
wprowadzenie pomn.iej11zaj,cej . kon•
w'e ncjj teatru lalicowego.

