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Tym razem, teatr nas~ 
przyg,itował wdzięczną baśn 
muzyczną na benefis młodych 
i naimłodszych widzów. W 
klimarie „opowieści wigiti.j
nej'' dzieje się ta Wilde'owska 
przypowieść o wyrodnym sy
nu. o walce dobrego ze złem, 
światła z ciemnością i o zwy
cięstwie miłości. 

Dobrze jest, gdy od czasu 
do czasu przypominamy sobie 
językiem sztuki niektóre ele
mentarne normy moralne, dla 
których wymóg powszechnej 
af.irmacji stanowi równocześ
nie pr2'esłankę uzasadnlającl\ 
nasze nadzieje na skuteczn!)~Ć 
zabiegów tzw. jednolitego 
frontu wychowania, a w kon
sekwencji na cenne efekty 
spoleczno-ekonomiczne. 
Kształtowanie wr żliwości 

moralnej młodego p kolen· 
Polaków ma w świet 

portu 0 stanie oświaty" rangę 
racji <itanu i dlatego wszelk~e 
podejmowane w tym zakresie 
działania witamy ze zrozu
mieniem. Z tego też względu 
wypada pozytywnie ocenić re
fleksje Wilde'a, który w 
„Chłopcu z gwiazd" dokony
wa pożytecznych wychowaw
czo. wyrazistych, dychoto
mi~znych podziałów morfll
nych na dobro i zło, bez owe
go, budzącego Norwidowski 
sprzeciw „światłocienia". 

Go<lny podkreślenia jest u 
Wilde'a motyw symbolicznej, 
a nawet fizycznej przemiany 
bohatera pod ciśnieniem ok
reślonej sytuacji moralnej . W 
słynnej np. powieści o Doria
nie Gray'u moralna szpetota 
zatajona pod zewnętrznym 
czarem postaci bohatera, od
bija się ohydnym piętnem 
zepsucia na jego portrecie. 

Nieee inaczej w „Chłopcu z 
gwiazrł": wyrosła z narcyzmu 
pogarrta dla ludzi, jaką de
monstruje bohater materiali
zuje się w szpecącą jego obli
cze .,żabią" maskę. 

Na kształt artystyczny 
„Chłopca .. " złożyły się liczne 
elementy. Tekst Wllde'a w prze
kładz!e i opracowaniu Mariana 
Niewiarowskiego, _ adaptowany 
przez N. i J. Dawidów, wzbo
gacony został o muzykę Zenona 
Kowaif'wsklego, choreografa: 
Ewy 1'1rzygłód i wpadające w 
U('ho teksty piosenek Kazlmie· 
rza Winklera przygotowanych 

okalnie przez Eugeniusza 
Brańkę. 
Reżyser i a Irmy Czaykowskiej, 

wspieranej przez pomoc a~y
stencką Zenona Kaczanowskiego 
usiluje wydobyć z baśni zarów
no jej elementy wychowawcze 
jak i wartości poetyckie. Nie 
zawsze się to udaje, ale rezul
taty starań są widoczne. N 
za wsze też wysiłkom reży 
przvr.hodzi w sukurs scen 
f!a Władysława Wagnera 
j'ak pr7vouszczam, za 
bez racji, iż żywa 
dzie<"ke uzupełni 
niem niektóre ba 
POtr11kt0wane 
ra·Ji. 
Wlf!sław 

szv·h trud 
tytułowe· 
widow· 
temp!' 
nowski 
fów. Wag 
tym, 7.e iest 
wodn ikiem „ 
gach ludzkiej 
darnoLi i dobroci. 

W podwójnych r 
I halabardników 
gry al<torskiej Zenon 
nowski I Marian Maksy 
W.Vraźnie skontrastowani 
scenie prologu, dobrze wpro 
dują młodocianą widownię 
nastrój moralny sztuki i na 
pewno zmuszają do myślen:a. 
J.ako halabardnicy strzegący 
zamk•1 złeg-o władcy umiejętnie 
podkreśla.Ją komizm tych po
staci i budzą auterltyczną ra
dość na Widowni. 

Iwona Żeleźnlca w roli córki 
drwala tworzy wdzięczną, bas
niową kreację dziewczyny z l•t
du, za -;adnlczo odm ienną od Jej 
ostatn iej roli w „Motylach„. ''.a 
jej scenic'znym, dobrze osadzo
nym w tej roli bratem jest Ze-
non Stramskl. · 

Tragf'die wzgardzonej pr~z 
syna matki ukazała z dral!la
tyczną_ prawdą Lidla Maksymo-_ 
wicz, zaś rolę żebraka-ojca od
tworzył Jerzy Peters. 

Z roli demonicznego Wielk;e
go Ma~a uczynił Stanisław Ma
latyńs1<i Jedną z najbardziej 
wyrazi-tych kreacji aktorskich 
tel baśni. 

Malownicza była w swyr}J 
kapry•a('h Księżniczka Larys~a 
w interpretacji Barbary Osie· 
wacz. Postać jej damy dworu 
zagraJa jako adeptka Elżbieta 
K'aczanowska radząc sobie 7.U
pełnie' swobodnie ze scenicznym 
ruc-hem i głosem. Epizodyr.znit 
rolę kuriera królewskiego wy
kon'ał Robert Rozynek. 
Częstochowską inscenizacjE: 

„Chłopca z gwiazd" uznajem)• 
za imprezę udaną i co wiecej 

ootrzebną. Radzimy sł~ 
wvhr:it<. Najlepiej całą rod?:! 
ną! - ~ 


