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rnarimetka. Dod^sd(ou|o wrdżeniu ternu sprz/-
ja}o powne podobiotistrvo, dająpe się zauważyć

zbóinik Rumcais
*oło dulott|

l'ALEDwlE w miesiąc .po prerrrierze ,,O.g patrznŃci boskiej dziela'' Teatr La'|.ki i
. 9Aktora wystawił nowe tr:zedsbawienie.

(Tempo godne odnobowania). Tym razenr
ildąom teatralnym przypomniał się, znąny z te.
{ewizyinych ,,dobranocok", Rumcajs. Przygpdy
czeskiego rozbójnika po polsku napisal Ernst
Bryll Sporo tam dowoipu jęykowogo, którcgp
lczegótnym przylcładern jest kpia.rsko potrałrto-
;rBna stylistyka urzędniczą zabawrrie spreparo.
vany jęryk miesxzański, stylizowarra frarrcts-
aut?na.

W oparciu g 19 2aląkqmlte tworzrwo Woiciech
fiedrzyński, reżyser na stale związany z łódzkirr
firrokiom'', zrealizował geicinnie w Lutlinie
zabawue widowisko. Rurncajs nie jest hercem
sprawiedliwości społecznej, jak częst'o brwa z
rozbójnikami z lasu, żeby przywołać chocia:żby 

.

popularnego Janosika. Jest to szewc z miast:
;rrydalony za błahą przyczyną, który staje się od.
Ęd autentycznym władcą leśnych ostępów. W
rewanżu zŃ na dodatok z łatwością przechyhze
wladze miasta i wykpiwa się od posłrrszeńst.
pa wobec najwiżej urodzonych. Czasem ulega
|edynie niewieściej dominacji. oprocz tego Bum.
pajs to leń i śpioch, niewolny od nalogów, który
tsdnak w lcońcu przemaga ułomności charaktoru
l zwycięza. Chcialoby się więc powiedzieć: praw.
Eziwy człowiek z calym zestawem wad i za'le{.
Toteż srybko podbija pubticzność, która od p..
*ątkr sprzyja mu w Jegp poczynaniach.

fywołc tej i wszystłcich rvystępujących w sak.
|e postacl bierze się rórłłnież z zastosowanego

między lalkami i. grającymi nimi aktorami.
obok tak skomponowanych par występują irr.

nogo. rodzaju duety: aklor I instrumenl ktoce
suaaają siĘ wprawdzie na orkieśtrę (Bożena Daa-
gun, Maria lVąsiel, \łanda Ę'ilhelm)' autentycz-
nie wykonUjącą muzykę. Katalzyny Gertner, ale
rola.muzyki nie ogranicza się Jedynie do funkcji
akustycznyclr. Aktorzy Lzy.nią z lnstrumentów cŃ
rra__]<ształt .r;'l<cnawcćił' ról cha;aliterystycznych,
pe}nych komediowych gagów. Bywają też częścią
dekoracii, atrakcyjnym znakiem r,vizualnym. Tak
jest na pewno z heli'konem - drrżą, złotq, wiele-
kroś skręconą tubą.

odrqlxĘ pozycję 'cu:.lciesł"ry 
. wobec pozost,ałych

w1'konalvcórv określa zajmovłane przez nią miej-
sce na proscenium, pYlez co wydaje się ona
przyjmować na siebie rolę lezqnera. Nie jest io
jodnak Niekiedy któraś z gr?.
jących je miejsce, by wejść do
grona ltr/ ten sposób niewielka
Ńsada stwarza wrażenie tlumu wykonawców. Ma
Do dodatkowo korzystny wplrw na dynamikę
tektakh. A że cały zaangaźowany tu zesŃl (o-
procz wczośniej wymienionych ._ Maria Per.
kowska, MĘhal Zgie\ Jx,d*, Buczyrld<i, . Andrzej
Lrżarski) wykorzystuje wszechstronni.e swoje
moiliwości aklorskie ze śplewem włącznie, któ.
rego naitardziej udanym przykladem jest chyba
pieśń urvięzionego Księcia Pana (Andrzej l.lzag.
s&i), spektłk'l IDocrN' wciągó widza.

Na uzyskany efekt sŁradają się ściśle re soÓą
zwlązane wysiłki reżysarą l scenog.rafa. Ptzy
wystawianiu',Rumcajsa'' z.rtalazł zasiosowanir, &-
brze znany dorosłej publiczności, chwyt ,,teatru w
taatrze", anacznie uproszczony dla potrzeb dzie-
d. Na prawdziwej scenie lubelskiego teatru stoi
więc druga scóna, przynależna do dekoracjl prz-ed-
stawienia. Scenografia autorstwa Tadeusza EIo-
łówki jest tak prosta, a równocześnie funkcjonal-
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ie zmisna rniejsca akcji odbywa się ffnnią

\ł.ręcz niepostrzezenie, zupelnie nie zakłocająp b
ku wydarzeń. Wystarczy tylko tragment ś<{łoy
pudełkoweJ sceny obróció o 180 stognl, e 
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haterowie przonoszą się z lasu do mlastnczka kń
oe'.'IDo'tnile. Naj6fok.to'|,nigj vryglł& |o uńe(y, gdr
zrniana nie następuje od ra{Rr D5 wszystdtń
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