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'"1urandota 

B YL sobie raz kompozytor Michał Karcz, którero koncert 1krzypco"1 
otrzymał pierwszą nagrodę na ml«:disynarodowym konkursie muzyez. 

hym za siedmioma rórantł I lasami. Utwór Karcza miał by6 wykonany D1' 
urociystym koncercie w Edynburru, na skrzypcach miał rrac światowej 
sławy skrzypek, a Karc11& zaproszono, by dyryrował. Karcz udał się włęe 
na ulicę Koszykową, rdzle &tala chatka na kurie.I nótce, powledalell mu 
tam jednak, że paszport mote otrzymać dopiero za mlesh'c I zbeHłall ro, 
że tak późno się zwraca. Biedny Karcz próbował Im wyjdnlć, łe nie m6rł 
przewidzieć, Iż otrzyma pierwszą nagrodę i b'dzie saproHODY do Anrłll 
I blaral o przyspieszenie paszportu, ale Baba Jaga„. 

PRZEPRASZAM, żadnej Baby Jagi jeden z najsympatyczniejszych akto
ani żadnego domku na kurzej noż- rów „Syreny", nie umiał sobie jednak 

ce w komedii muzycznej Jer1:ego Ju- poradzić, przewdzięczył go I przedziub 
randota nie ma. Zacząłem strenczać dziusiowal. Udany satyryczny kon
tę komedię w konwencji baśniowej terfekt sportowego dziennikarza na
jedynie · dlatego, że takie historie rysował farsowymi krechami Jerzy 
paszportowe zdarzaj11 się tylko w baś- Kamieński. Soczyste i bardzo chara
niach. No i w komediach muzycz- kterystyczne sylwetld naszych znajo
nych. Historia z paszportem dobrze mych ze stadionów stworzyli: l!lłanl• 
się zresztą kończy, Karcz otrzymuje sław Woliński (Obywatel w kapelu
go na czas i wyjeżdża do Anglii. A szu), Mieczysław Prf)1owskl (Obywatel 
wiecie, kto to sprawił? ,.Sport, sport, w oprychówce) i Andrzej Stocklnrer 
sp::irt, panowie!" - jak gloszą słowa (Obywatel w berecie). W epizodycz
przewodniej piosenki. Jak to się sta- nych rolach pokojówki I windziarza 
ło. nie będę oczywiście Wam opowla- wystf)pują H. Morawska I l\laciej 
dał, idźcie sami do „Syreny" na „Mę- Karaś. Przyjemny 1łos sprawo:r.dawcy 
ża Fołtasiównr •) to się dowiecie. sportowego, wyd::ibywający się z głoś
Warto! Komedia napiMna jest zręcz- nlka, należy do znanego sprawozdaw
nie, z dużą kulturą i smakiem, sporo cy sportowego i dziennikarza spor
aktualnej satyry. ale nie tej co wy- towego red. Bohdana Tomaszew1Jde
krzywia twarz jak po occie 1iedmiu go. Scenoirafom należą się brawa 
2'łodziei, lecz tej. c::i wywołuje uśmiech szczególnie za wnętrze pokoju hote
l satysfakcjonuje widza, zmuszając do !owego oraz zabawny fragment try· 
częstych oklasków. buny stadionu sportowego. 

l'IARIAN WYRZYKOWSKI, który STEFAN POLANICA 
reżyserował dla Sceny Kameralnej •) Jer1y Jurandot - „M11ł Fołtasl6w-
Teątru Polskiego. równiet poprzedni!\ ny". Komedia mu1yczna 1 mu1yk11 
komMię Jurandota - „Trzeci dzwo- W ady1ława Szpilmana. Prapretnlera 
nel;" - podał I tę komedię ze sma- w teatne „Syrena". Reiy1erla M. Wy. 
klem i wdzi~kiem, wydobył jej humor nykowsldern, dekoracje I kostiumy 
tekstowy i sytuacyjny. żałować tylko I. I R. Nuwłcklrll, ewolucje taneczne 
należy. że kompozytor popularnych L. 8adursklero, przy fortepianach W. 
piose1,ek Władyslaw Szpilman, który Nowicki I s. Rembowski, wspólpraea 
opracował muzykG, miał tak mało po- reżyserska D •. Pietraszkiewicz. 
la do popisu, zresztą i tych skrom
r ych motliwości nic wykorzystał w 
pełni. Jak r.a ,.komedię muzyczną·' 
muzyki I piosenek jest stanowczo za 
malo. Ubogo też wypadły w3tll.wki 
baletowe, ewolucje taneczne robiły 
wrażcnli'l przypadkówej, mato pomy
~lowej lrnprowjzacji. Ale wszystkie te I 
niedostatki rekompensuje Kazimierz 
Bru!<ildewlcz, który z roli profesora 
Trembskicgo wydobył maksimum hu
moru. wysuwając się na c:zolo ze~po
b. Postsć Ul mogłaby się zmle§clć w 
kaM~j dobrej komedii na wielkiej 
clramatyczne'j scenie. Zreszta i obsa
rla pozost11lych ról była również szctę
śliwa. I.id!" Korsakowna jako córka 
profMora. Renata. udowodniła wresz
cie. :te ma nic tylko świetne warunki 
P"ewnętrzne, ale te je~t również rlo· 
bn1 aktorką. Miała lekkość. wdio:ięk I 
swobod 0 • ł&dnie podawa:a tekst I pio
senki. Nie najszc:i:ęśllwiej natomiast 
C•bseMona zo~tała rola tytułowej bo
b 1terki komedii, sprinterki Foltasiów
t ~. zony lrnmoozytora K<>rcza. Na 
ohrMę Raliny Ołu•zkówny trzeba po
wietldeć, że rola jej, w pomyśle ko
"'ertiowym r;e'<:awą. nle wystłll auto
rowi n11jleoiej. Niewiele tam było 
właściwie do IJrania. Udałl\ się ńato-
1\'liast J11rAndotowi postać Karcza. Gra 
f.O z 11 · 1~ym uml~rem I kulturą. l!'lte
Ji<?'!T""'ie i ~uge~tywnli'? 8aturnln Zu- , 
r11W~k'. Z:tbawna. c1obn~ naolMna i 
nirn!'la jast gospodyni Karczów. Frli1\ 
cisi:'kówa. Gra ją z farsowym zaclq- • 
ci"m W"ad~·slawa 'Krukówska. 
Ostr~e ~atyry .. antysr>ortowt'j" ła~o

t!ia d'v~j przyjemnie i chyb& dość 
teali~tvr7.nle poka!!:al'li pPedstnwicie-
1" ~0C1rt11: t-okfcr Cl~pula (g'l"a ~o 
.. ci;in-.łowatn" M•rlan Jonka.it,·s) oraz 
trM~r i . dr,ialaci gportowy" M~m
e::yk, z którym Jerzy Pletras1klewlcz, 


