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Niemal' jednocześnie odbyły się 

dwle ważne premiery w czołowych 
teatrach stolicy. Na Scenie Kameral
nej Teatru P olskiego wystawiono 
„NajZ\'lcyklejszy cud" Eugeniusza 
Szwarca w przekładzie J, Pomia
nowskiego, reżyserii O. Koszll[skiej, 
scenogr ofit -T. Tagroń-skiej i z mu
zyką E. i>a-łlasza . Na wielkiej sali 
Teatru Narodowego wystawiono 
„Kurkę wodną" Stanisława Ignace
go Witkiewicza w reżyserii \V. La
skowskie j i scenografii - z. Pietru
siński ej . 

Są to dzieła bardzo różne. Łączy 
j:__ to jednak, -że_ V..:.E.E._O_\~zj...J:-y ct_o 
fl1crrn~0xł_ ~~~e'ii"fy' 
n!ecyuownnie ożywcze, choć odmien
ne. 

Szwarc, niedawno zmarły pisarz 
radziecl{i, którego sztuki, zwłaszcza 
„Smok" i „Nagi król'' narobiły 
w ostptnich latach dużo szumu, był 
wyrazicielem _tego, co można by 
nazwać m4drością serca. :Forsąwał 
w t eatrze bajkę, t~_ką bajkę, która 
i dzieci zachwyca i do.rosłych uwo
dzi. A w S\11roich scenicznych ba
śniach budził nadzieję sprawiedli
wości, obnażał fałsz , podłość i zbrod
nię. Czynił ~ zaś _. t o z niezrównunym 
dowcipem, co umie n am przekazać 
w Swych świetnych -p:.·z-el:;!adach Po
mianowski. Treścia „Najzwyklejszego 
cudu" jest · zwyci~stwo miłości nad 
czarnoksięstwem, weli n?d losem. 
To tak, jakby przemawiał do nns 
ktoś ze szlachetnych " romantyków, 
ale głosem cca-il~m„icie na::;zym, na-
szych dni. • 
Było chyba celem trafn'ej insceni

-fakt-y 
Obecn ie chęt-nie w-ystawi:a si~ j e g ó 
sztuki na scenach małych, ekspe ry
mentalnych i s t udenckich .' P owodze
nie na tych scenkach mogło ośmie
lić do poddania próbie tal{że ~ wiel
lttej sceny tego kondensat.u -myśli 
i wyvtnaźni, jakie zawierają jego 
dzieł<.. Czy próbę wiell_dej sceny 
i frekwencji n-a tej _ scen ie w~rtrzy 
ma to _ctzie.o, wkrótce się prz~kona
my. Na$taułłby wtedy zwrotny punkt 
w stosunhL „naszych teatrów do ie
go dziedzictwa . InsccCnizatorzv i wy
konawcy uezynili w każdym razie 
wszystko, by t a p róba odbyła si:ę 

w-~~~'.:;~~1.:,ac)1 art~tycznie sprzy ja-

"szcz-e~ólny--zachwyt wzbudza ' krea
cja Haliny Mikołajskiej w roli Księż
nej. To wielka rpla w każdym ge
ście. powiedzeniu i odruchu, ' zaś 
modul9wany chichocik, któr y m · się 
posługuje, chyba należałoby odnoto
wać w kronikach. 

- Doskonała jest także · Barbar a 
Kraff tówna jako Kurka i Jan Ko
buszewski jako loke.j Jan, zaś Jan 
Ciecierski jako Efemer T ypowicz 
kończy sztul{ę · wspaniałvm zagra
n iem karcifl r skiego „pa s". Nie mam, 
n iestety, miejsca na analizowanie 
ich gry, ani innych aktorów, nawet 
takich, ~ak Andrrnj S zczeukowski, 
\Yicńczysław Gliński, le:or śmiał.ow
ski i Barbara Fijewska, a także 
pozosta ły ch. W tym dob orowym gro
nie należy jednak odnotowa6 ch'..'!a
lebny debiut na tBk poważnej scenie 
Damiana Damięckiego- w roli _synka 
Tadzia. 

J ERZY Z AGORSKI 

zacji połaczenie konkretu z umovv- ...,..--------------------1u 
nością b<:śni. Kilka kreacji aktor-
skich zwróciło na sieb ie -szczególną 
uwagę. Mam na iny,;;li przede wszy-
stldm rewelacyjną grę Tadeusza Kon-
drata, jako Króla, dołączające"o tę 
znowu dużą rolę do listy swoich 
szczytowych osiągnięć, oraz Hannę 
Stankównę w roli Królewny. Jest 
to jej pokaźny krok roz-.vojowy . 
Finezyjnie zagrała damę dworu Emi-
lię BarlJara Luc!wiżauka. Szczególnie 
zabawne zagrywki miał' Sławomir 
Lindner w r-oli Myśliwe i::o . Aleksan-
dra D m ochowska precyzyjnie opra-
cowata rolę frejlir_v Oryncji, a w 
roli f rej.iiny Amaridy sekundowałn 
jej Halina Duna.l~ka. Henryk Bąk 
i Henryk Piek:irski -nie zawiedli ja-
ko Gospoclarz i Obe:żysta, inni szli 
za w ymienionymi liderami przed-
stav;ien ia, prócz E. W ichury, prze-
j01skrawiającego po$tać Ministra . 

Nie mniejszym czynem jest wy
stawienie sztuki Witkacego 1 wiel
kiej sali i to Teatru Narodowego. 
\ 11.7itkacy za życia do tea tru wchodził 
z oporami, wśród artystyczn ej walki. 


