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-poza kilkoma interesującymi przedstawieniami wlteatrach stołecz
nych, o których kilka ' s~ów niżej - nic szczególn ei godnego uwagi 
nie dziaJlo się ostatnio !W naszym życiu teatraln m. Może jeszcze 

ciekawsze spektakle za.prezentowały teatry 'w Koszalinie i Zielonej Górze, 
ale na przykład w Poznaniu, Łodzi, Krakowie czy Wroc

1
1awiu - publicz

ność tea.tralna miała słuszne powody do narzekań na rer.rertuar. 

Z lewej - Zofia Komo
rowska i Alicja Sędziń
ska w spektaklu „Żoł
nierz-samochwał", na 
prawo ~ znakomita Ire 
na Eichlerówna jako 
Agrypina w tragedii Jea 
na Racine'a „Brytanik" 

. Pomińmy jednak mil- . nie'. doszło. W ostatnich 
czeniem nieudane lub latach życia Kruczkow
mało ciekawe spektakle · ski dokonał · w „Przy
ostatnich dni i odno- godzie z Vaterlandem" 
tujmy · t ylko niewątpli- pewnych poprawek, był 
we sukcesy insceniza- bowiem bardzo kry.tycz
torskie i aktorskie ,, nie ~sposobiony. do ·tej 

Scenie Teatru Narodo
wego, zawdzięcza swe 
po~odzenie , w dużej 
mierze Irenie Eichle
równie, -która w - roli A
gryptny;-matki Nerona 

mu, zawiera a- derl1;onstruje najwyższej 
i dziś akcenty. klasy kunszt aktorski. 

! swojej , debiutanckiej 

,:,Przrgodę z Vaterlan- Ale ciekawą , pógłębio-,. 
dem" · reżyserował • Ka- i1ą , psychologicznie kre
zir;-1ier:. Dejmek, , który · C:lcję , , stworzył również 
głowm - rolę powierzył I ~,nacy Gogolewski · ja
rnłoderpu, intel.igentne- ko młodzieńczy Neron. 
mu i \ utalentowanemu W pozostałych rolach 
aktorot i - ·włodzimie- grają: · Józef Łotysz, 
rzowi Kmicikowi. w Grażyna _Staniszewska 
pozostc łych rolach wy- (Panusia z filmu „Krzy
stąpili: . Jan Ciecierski ż::" :y"), Andrzej Szczep
WładyE~aw Kaczmarski; ko:vski i Igor śmiałow-

W Warszawie 

TEATR NARODOWY 
wystawił „Przygodę z 
Vaterlandem" - sztu~ę : 
zmarłego w ub. roku '. 
wybitnego dramaturga i 
powieściopisarza, autora 
słynnego „Kordiana , i 
chama" - Leona Krucz 
kowskiego. Jest to je
go pierwszy utwór sce
niczny, powstały przed 
wojną. Prapremiera tej 
sztuki miała się odbyć 
we wrześniu 1939 roku 
w krakowskim Teatrze 
im. Słowackiego, ale 
wskutek wybuchu woj
ny do przedstawienia 

próby dramaturgicznej, 
opracował właściwie 
sztukę na nowo, lecz 
nie doczekał się wysta
wienia jej na scenie. 

Akcja „Przygody" to
czy się w Niemcze'ch w 
roku 1932, na krótko 
przed dojściem Hitlera 
do władzy. Sztuka jest 

Irena ~- Krasnowiecka, skl. 
Lech adaliński , Mie-
czysła Milecki, Janina 
Niczew ka i inrii. 

TEA'I'R POLSKI wy
stawił na swej Scenie 
Kameralnej przy ul. 
Foksal komedię Titusa 
Macciusa Plautusa pt. 
„Żołnierz-samochwał" w 
reżyserii Czesława Woł
łejki. Inscenizacja wzbu 
dziła wprawdzie wiele 
wątpliwości wśród kry
tyków, ale warszawska 
publiczność dobrze prz,y 
jęła tę sztukę, która 
ongiś bawiła starożyt
nych Rzymian. Główną 
rolę gra 1popularny ak
tor telewizyjny i fil
mowy - Jan Kobuszew 
ski, partnerują mu Zo
fia Komorowska, Alicja 
Sędzińska i in. 

oparta na faktach au- RÓW IEŻ DUŻYM 
tentycznych - na głoś- SUKCESEM warszaw
nej w swoim czasie afe- skiego Teatru Narodo
rze Karla Hummela, wego s ała się premie
małego oszusta, który ra „Br: tanika" - tra
zrobił mimo w oli gedii siedemnasto
wielką karierę w hitle- wiecznE o francuskiego 
rowskiej Rzeszy. Ten poety J ana Racine'a. · 
napisany przed wojną Ta sz uka, wystawio
utwór, demaskujący na w · eż.yserii Wandy 
źródła niemieckiego na- Laskow kiej na Malej 
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