
„Z~topione -królestwo" 
Tea ra zne, uwzględ- Szczerą sympatię wtdownl zy- dzów. Trzeba by Więc albo po-niają~ t repertuarze oaj siwi dzielny Marek (M1cnal dawać go wyraźniej, albo te: 

ki d I erp!q z tego ko- Szewczyk) I M<Ugosla (Alicja stonować nieco muzykę. 
rzyść od ójnq: a więc doraz- Knast), a także Królowa (Irena 
na, kasową, równocześnie zaś Malk iewicz). Zólw cstanisla.w 
przygotowują sobie koory przy- M. Kamiński) I inni. 
szłych widzów. Po wojnie pro- Zestawiając pozytywy spektak
stą prawdę tę zrozumiał w l.o• lu zanotujmy też jeden ma'lllca 
dzl jako pierwszy Tea.tr Pow- ment. Oto tekst piosenek me 
szechny, który w roku 1953 wv zawsz.e w pełni dochodzi do wi· 
stawll bajkę Andersena „Królo
wa śniegu". Rolę tvtuiawą kreo 
wala wted11. oklasktwa.na gorą
co przez najmłodszą publicz
ność. Mana Malicka. 

Tera.z. po latach, nowe poJco
Lenie małych widzów nie mnte:1 
gorącymi oklaskami dziękuje 
Marii Malickiej. te w tvm sa
mym tea.trze tak pięknie I barw 
nie wyreżyserowała • zaadreso
wana do nich bajkę Tqora Siki
ryckiego ł Romana S)fkał11 Pt. 
„Za.topione królestwo". 

Ale też Marta Malicka mtaia 
do dyspozycji bardzo efektow
ny materiał sceniczny. Jeden z 
autorów sztuki. to pisarz (któ
ry m. m. naplsaL już wiele kstą 
żek dla dzieci/), drugi zaś 1est 
wytrawnym znawcą specyt11ct 
teatralne]. .Sumą ich inwenc1i 
są tez walory „L.aiop>onego kró 
Lt!stwa''• a&.r(l./(c;y3ne zu.rowno 
dzię:C1 swoim elementom tre$CW 
wym jak i formalnym. 

„Zat<>pkme królestwo" to upo
wiesć o przygodach mtodego ry 
ba/ca Marka, ktory przy pomo
cy zaczarowanego harpuna, po
konawszy groźnego smoka, ura
towal cały dwór królewski, za
topiony kiedyś przez czarno
księżnika. Marek w11ka.zuje prz11 
tym niezwykłą dzielność i roz
tropność, dzięki której wym1c
me się równwż z sideł, jakle 
nastawia na niego złv herszt in
ra.rów - Murat. 

Mali widzowie, podekscytowa
ni przygodami Marka i Małgo
si. śledzą z niekłamanym zain
teresowaniem Ich Losy i glosnv
ml okrzyka.ml ostrzegają przea 
grożącym im niebezpteczen
stwem. 
Wartość spektaklu powlększv

la przyjemna muzyka Bogdana 
Pawlowsktego, jeszcze zaś bar
dziej niezw11kle kok>rowa opra
wa scenograficzna Elżbtety 1. 
Dtetrych: a. scena na dworze 
królewskim mogta oszołomić ma 
IJłCh widzów bogactwem tla i 
zma.sowa.nych tu rekwizytów. 
Również i artyści podeszli ao 

n»<>ich zadań niezwykle powaz
nw. NU? znaczy to jednak, z„ 
sam spektakl byt poważny/ PrZ11 
ciwnie. Poczciwi piraci Rurka i 
Dziurka (Bogdan Wiśniewski i 
Czesław Przybyła) oraz przP.
wrotny hernt Murat (Zbigniew 
Niewcza.s> wno.sill do ,apekta.klu 
wiele humoru, jak g<j'!fby zapo
życzO'llego z komeg!i deU'arte, 
;ednakż unikając prz11 iym ia
n!e;1 ir ia.inoś 

M. JAGOSZEWSKl 

NA ZDJĘCIU: na pterwszym 
plani e A. Knast i M. SzewczylC, 
a dalej B. W ifa lewskl, Z. Niew• 
czas, Cz. Przybyla. 


