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JUBILEUSZ 
PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH TEATRU 

Pracownicy techniczni są niewidoczni dla 
1mbliczności. Widzowie nie wiedzą, jak trud· 
na jest praca personelu technicznego. Tak jak 
oglą<lający rzeźbę nie z31Stanawia się, jakiego 
materiału, jakich narzędzi trzeba, oby wykuć 
pirkny kształt; tak jak o:;lQdnjęcy obraz nic 
mybli o płóh1ie i farbach. 

A przecież pracownicy techniczni biorę naj
bardziej żywy udział w każdej nowo wystn· 
wionej sztuce. 
Równocześnie z próbami aktorskimi i pro· 

jcktem dekoratora, rozpoczynaję pracę warsz· 
taty teatralne: stolarski, malarski, fryzjerski, 
moclelntorski, krawiecki itd. 

W teatrze każde ·naj<lrolmiejsze poruszenie 
zazębia o inne, tworzęc subtelny, niezawodnie 
<lziałajęcy mechanizm. Długo, starannie, tygo<l
uiami montuje się, każde kółko, a w tym rzecz 
najtrudniejsza, że kółeczkami tymi SQ żywi lu· 
1hie. 

Kiedy już reżyser skończy pracę, w11r11zta1 
wykończy każdy szczegół, zmontuje się, dopa· 
suje całość - zaczyna się codzienny, niezmien
ny trud aktorów i personelu sce11icznego. Co
dzień inny widz, po raz pierwszy przeżywa akcjp 
dziejącQ się na scenie, nie pracownik technics.. 
ny, ten sam codziennie, o tej samej sl'kun<lzie 
wykonać musi przewidziany, ustalony ruch -
dziś i jutro, dopóki sztuko nie zejdzie z afilza. 

Nie dostanie za to brawu - bo widz o nim 
nie mybli. 

Ale nadszedł Jego dz.ień. Dzień jubileuitau 
'Pracowników technicznych. Jedyny to mo· 
ment, kiedy tym zasłużonym ludziom, naj
cichszym pracownikom teatru możemy wyra· 
zić nasze szczere uz.nanie, nas::e zrozumienie 
dla ich pracy. K.iedy możemy im okazać, że 

wiemy o nich, pamiętamy i oceniamy nałoi1-

cie ich trud. 
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PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH 

MIEJSKICH TEATROW DRAMATYCZYNYCH w WARSZAWIE 

JUBI L ACI 
ADAMSKI ANTONI - rozpoczQł pracę w tea

trach w r. 1892. Obecnie pracuje w Miej· 
&kich Teatrach Dramatycznych w charak· 

terze maszynisty. (57 lat pracy). 

BIEGAŃSKI FRANCISZEK - ro:i.począl prn· 
cę w Teatrze Bogusławskiego w 1923 r. 

w charakterze kruwca, obecnie pracuje 

w Miejskich Teatrach Dramatycznych. 

BŁASZCZAK KAZIMIERA rozpoczęła 
pracę w Miejskicl1 Teatrach w r; 1918. 

Oln,cnie pracuje w Miejskich Teatrach 
Dramatycznych w charakterze krawcow~j. 

OYNOWSKI TADEUSZ - w teatrach pracuje 

o<l r. 1923. Ro11;10cząl w Teatrach Miej· 
skich, obecnie jest w MTD Kierownikiem 

Pracowni Malarski ej. 

GRABOWSKI W ACLA W - rozp:Jcz:)ł prac~· 

w Teatrze „Letnim" w r. 1913 w charakte• 
rze maszynisty. Obecnie, po 36 latach pra· 

cy, jest brygadierem w M.T.D. 

KAMIŃSKI STANISŁAW - od r. 1924 pre· 
euje w Teatrach Miejskich, obecnie 

w M.T.D„ jako malarz. 

KOMOR CZESLA W, elektrotechnik M.T.D„ 
pracuje w teatrach od r. 1924. 

STEFANIUK STANISLAW. ObjQł pracę 

w tea trze „Nowości" w r. 1919. Obt·cnie 

jest hilcterem w M.T.D. 

TROJANOWSKI JAN. W roku 1923 zaczął 

pracę w Mie~·skich Tcatrach jako pomocnik 
rekwizrtora. Ober.nic jest intendrntf'm 

w M.T.D. 

ZIELIŃSKI TOMASZ. Od r. 1921 pracował 

w Teatrze Polskim. Ohecnie jako lm:jrzy 

pracuje w M.T.D. 

ZGLIŃSKI JóZEF. Przed 42 laty, w r. 1907, 
rozpoczął pracę w Teatrach Mi!'jskH1. 
Obecnie, jako Kierownik Pl·acowni 'fapi

C<'rskicj vracuje w M.T.D. 

WIERZEJSKI TOMASZ. 28 lat temu 

w r. 1921 rozporzął pracę w T!'atrze • ,fo

dewil". Obecnie, jako brygadier, prarr.ijf 

w M.T.D. 

SCEN A WIDOWNIA 

RYSZARD RUSZKOWSKI I JEGO FARSY 
W pofredrowskiej epoce scenicznej w tea

trach polskich, obok niezawodnych fars fr01!
cuskich pióra Labichea czy Feydeau, ukazują 
~ę liczne utwory roc1zime, krotochwile, któ· 
rych jedynym celem i jec1yną amhicjQ było 

wywoływanie śmiechu na widowni. Ta bez· 

pretensjonalna gałęź komedii, reprezentowa· 

latach bardzo użytec2lne stanowisko w dziale 
ról charakterystycznych". Ruszkowskiego łę· 

czyły długoletnie, przyjacielskie stosunki 

z wielkim tragikiem Romanem Żelazowskim, 

który poświęcił mu kilka ciepłych wsponmień 

w swych pamiętnikach („50 lat Teatru Polskie
go"). ,Przede wszystkim znany jest jednak Ru-

na przez Dobrzańskiego, .Przybylskiego i wie· mkowski nie jako aktor, lecz jako autor sce· 
lu innych, rozwija się, w owych czasach bar· 
dzo bujnie. Farsy te wystawiane na wie.Jkicl1 
1r.„nach Warszawy, Krakowa, Poznania i Lwo· 
wa. a najcześciej na estrarlarh „teatrzyków 

ogródkowych", bywały pnewazme efemery· 

dami. które 11:inęły bn: "cha. „T„at-rzyki oirród
kmv"" b)ły osobliwością miast polskich w do· 
bie popow~taniow„j. Chr;ic ominąć dekret, 

wyclany przez władze carskie, zabraniający 

wv~lępów artystycznych w lokalach zamknię· 

tych, aktor prowincjonalny Cannantrant wpadł 

na pomysł założenia w Warszawie w roku 

1868-ym pierwszego „teatru ogródkowego" porl 
nazwą „Ca i.no" J)TZy ul. Chmielnej. Potem, 
jak grzyby po deszczu, wyrastały inne teatrzy 

ki, w których wystawiano operetki, wodewil<' 
i forsy, a więc: „Tivoli" przy ul. Długil'j, 

„Alkazar" przy Królewski~j. „Alhambra" itcl. 

Dla wzhogacon ia repertuaru tych tcatrzy· 
ków - coraz to popularniejszych na schyłku 

ubiegłego stulecia - powstawały spółki lite· 
rac:kie, których c1ziełem była ogromna ilo ść 

lekkich utworów scenicznych. Do bardziej 

1111anych spr.lek tego rodzuju należą: Popław· 

ski i Goleński oraz Abrahamowicz i Rusz· 

ko wski. 

Autor wystawionego obecnie w M.T.D. „We:· 
scla Fonsia" Ryszard Ruszkowski, urodzony 
w r. 1856-ym, był aktorem, który pierwsze kro· 

ki stuwiał w „Operetce" Warszawiskiej, na · tęp· 

nie po krótkiej tułaczce prowincjonalnej, wy· 
stępował we· Lwowie, grlzie zadehiutował pod

czas dyrekcji Dobr~al1skiego. Schniir - Pe
płowski w ten sposób mówi o Ruszkowskim: 

„Młody artysta, wys.tępując w operetce, zwró· 

cił na siebie uwagę zarówno starannością 

~ry, jak jej charakterystycznm 11:acięciem. 

Używany zra.zu do ról pomniejszych w ko· 
m('(lii dramacie, zajął w późniejszych 

niczny. Z utworów, pisanych łącznie z ko· 
~1ediopisarzem Adolfem Abrahamowiczem, 
(„Mąż z grzeczności", ,,AdwQkat bez klien· 

tów", „W Szczawnicy", „Teść", „Nihiliści", 

„Oddajcie żonę") najl „psizą 1JOzycją jest „Mąż 

z grzeczności". Sztukę tę przetłumaczono nb 

obce języki i była ona "ystawiona w Pradze 
na scenic „Narodncgo Divadla" ~ w Wiedniu 
w „Karl-Teatrze". Niektóre utwory pi ane 

(l"rzez Ruszkowskiego samodzielnie - a mia
nowicie „Jadzia wdowa", którą Józef Kotar· 

biński nazwał „wesołą grą marionetek tcutral· 
nych", oraz „Wesele Forsia" - święcą stale 

triumfy na scenach, są chętnie \\Znawiane 
i adaptowane. Inna, jak „Fiord<'', „Pospolite 

ruszenie", „Łyse konie" i „K iążę Pan" uległy 
Rzybko zarlonmicniu. Sztuki Rus2kowskicgo, 

pełne zwariowanych pomysłów i karykatural· 
nyoh postaci, wywoływały najwięcej okl askó " 
i najczęściej b) ły grywane w 80-tych i 90-tych 

lata~h XIX-go wieku. Maj:i one llużo jowial
nego humoru i odznaczają gję wybitnym zmy· 

słem spostrzegawczym, oraz poczuciem dyna

miki tea tralnej. Farsę „W esele Fonsia" oparł 
Ruszkowski na technice nieporozumiel1 i czy

sto zewnęlrznym komizmie. Ruszkowski, nie 
uci ekając ię do „śmiechu przrz łzy" i ni e za· 

krywafoc się maską sarkazmu, ale poprostu 
pokazując drobne ułomnośc i i śmie. zn ostki 

przeciętnego człowieka, niewątpliwie wzoruje 

się na twórczości Fredry. Nieu,nleżnie ocl nie

współmierności uzdolnień, należy zwrl.ci1: 

uwagę 110 fakt, jak bardzo w ciągu kilkmlzie· 
s ięciu lat, które oddzielają autora „Zemsty" 
od autora „Wesela Fon.siu" zmatowiało i skur

czyło się środowisko społeczne, odtwarzane 
przez tych 'Jl.isarży. Sztuki Ruszkowski!'go, 
wyriągnięte z lamusa i stararmie odkurzone, 

stają się dla dzisiejszego widza obrazem z mi · 
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nionej epoki. Przygląrlamy się często ze zdzi· 
wieniem w jaki sposób i w jak odmiennych 
warunkach Ż) li tak stosunkowo niedawno -
nasi dziadowie. Może nawet pomaga to nam 
uświadamiać sobie, ie obecnie życie nasze 
rzucone jest na zupełnie inne tło i nie jest już 
ograniczl)ne tak ciasnymi ramami. Na nicpo· 
rodność kompozycyjną i naiwność tekstową 

starych komedyjek patrzymy dziś z pobłaża· 

niem, znajdując nieraz pewien urok w ich 
prymitywizmie. Wymagają one jednak du· 
iego nakładu pracy ze strony reżysera oraz 

Elżbieta Wieczorkowslro (w roli hr. flortensji 
w sztuce „Archipelag Lenoir" - Sulacrm1) 
Obecnie gra Aiwstazfo Kumickq w „Weselu 

Fonsia". 

WIDOWNIA 

malarza, projektujQcego kostjumy i dek• 
racje. 

Ostatnio zdarza się często, że adapten7 
starych, polskich fars przerastają wyraźnie t•• 
lentem tw1irców, opracowywanych przez siebilj 
prymitywów scenicznych. Uwypuklają oni 
kunsztownie charakterystyczne Sllczególiki tła. 

karykaturują Car:<owych bohaterów i sprowa:: 
dzają ich czyny do !!l'Stów marionetek, a wreas
cie zuchwale używają fabuły za kanwę dl. 
nowych własnych koncepcji. 

Maria Serkowsk. 

Alicja Ursyn - Szcmtyrówna i /11icc:yslaw Bo
rowy w „S:::c:t;:ściu Frania". Ol>rcnie grają 

w „Weselu Fonsid' Wandę i Mrozika. 

SCENA WIDOWNIA 

FOCZĄTKI SCENY POLSKIEJ 
Teatr polski, dl}Stępny dla \\"ezystkich dah1je 

Ilię w War3zawie od r. l i65 tj. od chwili po· 
wlflania &ceny narodowej („Teatr Narodowy"). 
Poprzedni okres -- to teatry na dworach kró· 
lewskim i magnackich oraz teatry szkolne przy 
konwiktach. · 

Wazowie popierają „komediantów". Na zam· 
ku królewskim zbudowano nawet specjalną 

ealę teatralną, wyposażoną w najnowsze 
urządzenia techniczne. Zygmunt III przez wie· 
le lat popiera trupę ang.iclską; Władysław IV 
eprowadza zespół Qperowy włoski; w r. 1633 

wystawiono na dworze królewskim pienvszą 

polską operę napisaną przez Piotra .Elerta p. t. 

,,Sława Królewska". Za Jana Kazimierza wy· 
alawiono no dworze „Cyda" Corneilla w tłu· 

meczeniu Andrzeje Morsztyna (1662). 

TAatry prywatne na dworach magnackich 
miały charakter raczej amatorski, choć była 

ich wcale pokaźna ilość. 

Teatry szkolne konwiktorskie działały w 
azerszym kole, gdyż dawały czasem przedsta· 
wienia także i poza murami szkół (np. na ryn· 
kach) dla mieszczan. 

Za Augusta II w r. 1724 wybudowano pierw· 
uy gmach teatralny (w miejscu gdzie do r. 1939 
lnojdownł się Gmach Gieldy, przy ul. Królew· 
1kiej). Augu t III przebudowuje ten teatr, 
a przedstawienia udostę;inio ogółowi. 

Za Stanisława Augusta otwarto w r. 1 i65 
Teatr Narodowy, do którego zaangażowano 

pierwszy zes11ół aktorów polaków. Na otwar· 
cie w dniu 15.Xl.1765 r. dano komedię Józefa 
Bielawskiego „Natręci". 

Polska trupa aktorsko spotkała się jednak 
• wielkimi trudnościami, gdyż przeciwstawiał 

aię jej Franciszek Ryx, kamerdyner królewski, 
który - bynajmniej nie bezinteresownie - pa· 
tronował imprezom cudzoziemskim. Po dwóch 
latach występów, zmag111iia się z przeciwień· 

ltwnmi i trudnościami, - arty&ci polscy ustę· 

pują. Ówczesny dyrektor Tomatis - Włoch -
tprowadza balet i operę włoską, oraz ze poły 
niemieckie i francuskie. Stan ten trwa przez 
9 lat. Dopiero w r. 1774 Sejm postanawia 
wznowić działalność teatru polskiego i nadaje 
ke. Augustowi Sulkowskiemu przywilej pro-

wadzenia widowisk teatralnych. W tym okre
sie teatr mieści się w Pałacu Radziwiłłowskim 
(obecny gmach Prezydium Rady Ministrów na 
Krakowskim Przeclmicściu), gdzie jednQ ze 
wspaniałyr'.1 sal dostosowano „:o potrzeb ten· 
tru. Ale już w r. 1775 obok nazwi!>k Sułkow· 
skiego i Ryxa, jako dyrektorów, figuruje na· 
zwisko barona Curtza, niemieckiego impresario. 
Stosunki między trzema dyrektorami nic ukła· 
dają się pomyślnie, tak dalece, ie wreszeir 
Sułkowski ustępuje, zrzekając się uprawnień 

na rzecz Ryxa, co król zatwierdza. 

W r. 1788 przyjeżdża do Polski trupa fran• 
cuska Montbruna, który angażuje do siebie 
aktorów polskich. W tymże roku wstępuje 

do zespołu Montbruna dwudziestoletni Woj· 
ciech Bogusławski. 

* 
Musiało to być pewnego rodzaju „sensacją", 

gdy podchorąży pułku gwardii narodowej, 
szlachcic, młodzieniec ogładzony na wiei· 
kCJpańskich dworach - przy tal do „korne· 
cliantów", albowiem los aktorów w owych cza. 
sach nie był ani wygodny ani przyjemny, a ich 
pozycja społeczna godna pożałowania. Postępek 
Bogusławskiego nie był jednak przytJadkowy. 
Już wkrótce okazało się, że młody ten człowiek 
posiadał doskonałe przygotowanie teatruL1e 
(prawodopodohnie w teatrach amatorskich). 
W ciągu pierwszego roku debiutuje na scenie 
z ogrorm1ym powodzeniem grając w przetłumn· 

czonej przez siebie sztuce „Fałszywe Nie
wierności", tłumaczy na prośbę l\il}ntbruna ne
wą S7'tukę francuską „Amant i sługa", żąda 

i przeprowadza swą wolę, ahy aktorzy grali 
w „kostjumach", odpowiadafocych sztuce. 
Wreszcie przerabia na lihrello operowe kome
dię Bohomolca „Nędza uszczę:Hiwiona". 

W pienvszym roku swej pracy teatralrwj doko
nał nieomal przewrotu w teatrze naszym: 
wprowadza na scenę {}perę polską i zdohywa 
dla mej powodzenie i uznanie. („Nętlz11 

uszczęśliwiona" grana była 37 razy). Wywalcza 
dla teetru i zawodu aktorskiego uznanie i v.a· 

cunek. 
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Tak oto Bogusławski, zwany później Ojcem 

i Twórcą Sceny polskiej, wszedł na widownię 

życia kulturalnego. 

* 

Teatr jednak w dalszym ciągu walc:zy z nie

bywałymi trudnościami. W r. 1779 zespól opu

ścić musi pałac Radziwilłowski, na żądanie 

wła,;cicicb. Ryx zdobywa więc od Stanisława 

Augusta dotację na budowę nowego gmachu. 

W nir.wiclc mics!ęcy p{>źniej, bo 25 listopada 

l 7i9 otwarto nowowybudo""ny teatr przy ul. 

Dlugirj (w miejscu gdzie obecnie stoi pomnik 

Kilińskiego). Bogusławski o tym t<'alrzc tak 

pisze w swoich „Dziejach Teatru Polskiego": 

„gmach teatralny, tak wiele kosztujący, wszel

kich potrzebnych wygód był pozbawiony; ma

lami. Rklaclów na dekorarjc i ubiory wcale 

nic po,rawiono; a nawet aktorzy w przyległej 

kamienicy ubierać się byli zmuszeni". 

W r. 1183 przedsiębiorcą widowisk pol kich, 

niemieckich i baletu, zo taje mianowany l\'br

cin Lubomirski, a dyrektorem tych wszystkieh 

dzill!(>w zostaje - W ojcicc/1 Bogusławski. 

Miał wówczas lat 25. Rozumiał, że ma przed 

soliQ „długie i nieprzerwane pasmo zatrudni«i>ń, 

igryzot i udręczei\, jakie nieszczę,;liwcgo tego 

powołania .są codziennym udziałem„. Od tej 

chwili przez lat 30 nie doznałem nigdy spo

kojnobci". W ciągu tych lat 30-tu, Bogusław

ski mimo energii, nie zawsze zd(}lał utrzymać 

teatr w \Varszawie. Były długie okresy prze· 

bywania na prowincji, które zresztą świctni«i> 

wykorzystał organiQ:ując tam teatry. Pociei,zał 

siebie i aktorów warszawskich, że choć roz

proszeni „rozmnożyli po cułym kraju, znajo· 

1110,;Ć narooowych widowisk, które dotąd W bU· 

mej ti Jko stolicy Królestwa były". W r . J 7R9 

na żl!dan1ic posłów, Stani ław August wzywa 

Bogusławskiego do Warszawy, ahy dawał µol

skie prŻcdstawienia. Bogusław~ki nauczony 

po11rzednimi smutnymi doświadczeniami, chcąc 

unic-zależ11ić siebie i aktorów od intryg, uzy-

1kał ocl króla połączenie z baletem, tytuły na

dwornych aktorów dla członków ze polu oraz 

1irz11d dyrektora królewskich widowisk. Bo

gusławski S"tawia teatr polski na takim pozio· 

mir. że może nie obawiać ;iię konkurencji en· 

WIDOW'N 

dzoziemców. W roku 1802 przeżywa tryumf 

niclada, który był dowodem skuteczności jego 

pracy: przybyła do Warszawy opera włoska, 

grali „Orfeusza". Bogusławski wystawił na

tychmiast „Flet zaczarowany" i - opera wło

ska uie wytrzymała konkurencji - opuściła 

Warszawę wcześniej niż zamierzała. 

W teatrze utwory polskie zdobywają powo· 

dzcnie nie mniejsze od utworów zagranicznych. 

Najwię-kszym powodzeniem cieszył się „Pp· 

wrót posła" Niemcewicza i opera „Krakowia· 

cy i górale", Bogusławskiego . z muzyką J. St~· 

Canic~o. 

Mimo razmaitych ciężkich kolei losów, juki• 

je zczc teatr przeżywał za życia, a nawet d, .. 

l"Cktor;,twa Bogusławskiego - Scena Polska 

1>osiadała już 1>0dstawy niezniszczalne w ser

cach naroclu, co było niewątpliwie v.asłu:zą Jlu. 

~n~łuwrJ<iego. 

. . . 

Elżbieta Łabuńska (Ca11dida) i Witold Sudo· 
wy (Marchbanks) w sztuce „Candida" S!iaw. 
Witold Sadowy gra obecnie Fonsia w .,Weselu 

Fonsia" Rw1kowskie~o. 

SCEN A 

Jur1inu Anusiak6rv11a (w sztltc(• ,.Dzień bez 
J.lam.<trm" - Montgomery'ego). W .. rr,,.~rl11 

Fonsiu" gra Helenę . 

WIDOWNIA 

Helena Żmiclwrowslro (w „Archipelagu Le. 
noir" - Salacrou). W „Weselu Fonsia" gra 

Emilię Kurnicką. 

·~ 



MIEJSKIE TEATRY DRAMA TYCZNE 
DYREKTOR I KIEROWNIK LITERACKI - JÓZEF MASLI~SKJ 

„W E S E L E F d N SI 
RYSZARD RUSZKOWSKI 

Komedia muzyczna w 3 aktach. 

Adaptacja Stanisława Sojeckiego z ruzyką Stanislawa Dzięgielewskiego . 

O S 1 B Y 

Emilia Kurnicka, dziedziczka 

Anastazja Kurnicka, siostra Emilii -
Helena, córka Emilii 
Wanda, córka Anastazji 
Kazimierz, amant 
Darowski, kuzynek 
Maciej Kurzawa, sąsiad 
Fonsio, syn sąsiada 
Mrozik, pisarz 
Ogonowski, rządca 
Małgosia 

Wojtek 
Józef, służący Kazimierza 
I Sekundant 
2 Sekundant 
Cygan 

I 
ł 

HELENA ZMICHOROWSKA 
ELŻBIET A WIECZORKOWSKA 
JANINA ANUSIAKOWNA 
ALICJA URSYN-SZANTYROWNA 
RYSZARD PIEKARSKI 
RYSZARD KIERCZYNSKI 
JOZEF ZEJDOWSKI 
WITOLD SADOWY 
MIECZYSŁAW BOROWY 
JAN NOWICKI 
EUGENIA KUCZYNSKA 
ZYGMUNT MORAWSKI 

HENRYK RZEWUSKI 
EUSTACHY KOJAŁŁOWICZ 
ANTONI KRASINSKI 

ZBIGNIEW KOCZANOWICZ 

A „ 

Dekoracje i kostiumy - KAZIMIERZ PRJ;CZKOWSKI Ewolucje - EUGENIUSZ WOJNAR 

Rezyseria - ZBJONIEW KOCZANOWICZ 

Pł)czątek przedst8 wień o godz 19. Kasy czynne od godz. 12 do I 9.30. 
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Rys=ard Piekarski i Uyszard Kierczyński (w „Powrocie" d< F~ers'11 

i de Cruissette'a). 
W „W esela Fonsia" grajq Kazimierza i Darowskiego 

SCENY DZIELNICOWE I WOJEWÓDZKIE 
Mir jskie Teatry Dramatyczne, wil'rne swej 

zasa•lzic krzewienia kultury teatralnej, zorgn· 
nizowaly sceny dzielnic()wC i pod:nołcC7.:1e, 

wycho<lzi.ic z założenia, że jchli istnieje taka 

kategoria pracowników, którzy nie mogą do· 
trzeć do teatru - to teatr musi dotrzeć do 
nich. Mamy tu na myśli te warstwy ludności, 

które zamieszkują odległe dzielnice WarS'Lawy, 
bądź okolice podwal'Szawskic i które, kończąc 

pracę o godz. 16-ej nie zdążą między godziną 
~kończenia pracy a godziną rozpocz1,1cia 

przedstawienia w teatrach śródmiejskich do· 
trzeć do domu, przebrać się, zjeść obiad. Nie
małą również przeszkodę stanowi k(}l'Zt prze

jazdu, gdyż z dalekich peryferii trzeba było 

jechać dwoma, a cza. l'lln i trzema "rodkami ko

munikacji. 

Pierwsze przedsławienia odbyły się na sce

uuch Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
ua Żoliborzu, Rak1>wcu i Kole. Należy pod
kreślić, że Warszawska Spółdzicln" a Mieszka· 
uiowu uietylko z całą serdeczn<J;ti1 popad11 
noszą akcję, ale współdziała z M.T.D. w całej 

rozciągłn;d, oddając bezpłallni" salę na przed-

5lawicnia, hiorąc udział w przedsprzedaży bi· 

letów, w rozklejaniu afi zów, a co najważniej

sza stwarzając <l1>kołn nowych n:ioczynań atmo
sferę pNyjaźni i zrozumieltia. 

Nic 1talcży jednak sądziś, że uruchomienie 
scen dzielnicowych to taka ł.atwa sprawa. )>o 
pierwsze brak scen na peryferiach, Musieliś

my przy jąć zasadę: jeśli je t odpowiednia so· 
la - przystosujemy srenę. Po drugie - przy· 

stosować dekoracje. Po trzecie - B'[lrawa re· 
pertuaru. Nawet te sceny WSM, które w za
łożeniu pomyślane były, jako teatralne, nie 
,były ~.rzystosowane do potrzeb teatru uiwotlo
wego, grającego w pełnych dekoracjach, 

u przecież głównym celem MTD jest dać wi· 

dzowi z dalekich dzielnic Warszawy, widzowi
robotnikowi pełnowartościowe przedstawienie 
::awodowego teatru, takie przedstawienie, ja
kie ogląda uprzywilejowany widz śródmiejskich 
teatrów. 

Parę tygodni trwało pnygotowywanie scen, 

urządzanie garderób, kurtyn, kotar, oświetle

nia itp. Poszerzona została seena na Żolibo

rr..i, wybudowane składane garderoby, założo· 
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111: kotary, kurtyna itd. Należało riałożyć in
stulacje elektryczne dla reflektorów. Wybudo
wano narazie bardzo jeszcze prymitywne gar· 
deroby w sali na Rakowcu, przebudowano 

sre11ę na Kole. Narazie a~torzy i personel 
techniczny przewożeni są w zwykłych cięża· 

. rówkach, mimo jak najstarannicjsu.cgo zaopa· 
Lrzeniu - dość przewiewnych. Tyle tylko, że 

okr) to je brezentem ze wszystkich stron, Jta 

rn) klych ławkach położono -spcc;alnic przez 
pracownię MTD uszyte materace, no i zain· 
rtalowano oświetlenie elektryczne wewnątrz 

wozu. W Iem spo
0

sób zespół teatralny l\lTD 

Enowu prowatlzi pioriierską akcję, rozszerza· 
jąc wój zasięg <lziałania kultur-.ilnego. 

Na pieni szych przedstawieniach grano 

,Candidę" Shawa i ,,Szczęście Franiu" Pe
rz) t"tskie;io. \V obu tyrlt bZtukach 11ic ma z miau 
dekoracji, co ogromnie uprościło technicznie 

sprawr, gdyż prawie żadna ze scl'n dzielnico· 
wyd1 i podmiej~kich 11ie ma zaplecza renicz· 

1a Żoliborzu 

łJ ,, 

„ Rako"cu 

„ Kole 

W ,Pruszkowie 
W 'fworkach 

Na Pdcowiznie 
W Żyrardowie 

Grodzisku 

w dn. 31.Xll 
14 i 21.I 
6.1 
3 i ·Ul 
26, 27.I i 13.11 
2.11 dwa razy o g. 15 
6.11 
10.Il 
11.ll 
12.11 

Pl'Zcwi<lujemy w przyS1Złości do 20 przedsta

" icń miesięcznie. 

Przedstawienia nie będą wydarzeniami spo: 

:ru<lycznymi. Zostało ustalone, że na scenach 
dzielnicowych i podstołecznych dawane będą 

jedno lub <lwa przedstawienia każtlcj sztuki. 

, "ięc nowe prze1lstnwie11ia co miesiąc. 

Nowe sceny spotkały się z całkowitym uzna· 
niem tlzje]nic robotniczych. Takiej wrażliwo

ki witlza, takiej, pełnej zrozumienia reakcji na 
trc 'ć z tuki, żyrzyćby sobie mogły w zystkil' 

lf.'~try. 

W rozmowach z "idzami słyszeliśmy ciągle 

po" tarzające s:ę pytanie: „czy naprawdę teatr 
lięd:liic teraz częściej 1pl"'~yjeżdżał'?" Po prostu 
ludzie nie wierzą, że „prawdziwy" teatr przy

lf'Ż1lżn do nich. Wielu było " o~óle po raz 

nego, rnrnJSe, gdzicby można było ulokować 

dekoracje. Obie te sztuki posiadają niewielką 

ohsadę aktorską („Candida" - 6 osób, „Szcz~
ście Frania" - 7 osób) co także, do czasu zo· 
kupienia specjaL1ego samochodu ułatwia Zli · 

danie . 

Obecnie <lekorucje do &zt·.ik wy,tawinnych 

w l\1TD („Teatr Mały" i teatr „Powszechny'~) 
drnnstruowanc są w taki sposób, aby rozmiarr 

.ich można było łatwo przystosować do zmien· 
11ych wymiarów scenicznych. 

Repertuar na hież~cy sezon teatralny 1948/49 
był już opracowa11y i zatwierdzony na począł· 

ku sezonu, może "ięc ulec tylko niewielkim 
odchyl.eniom. W przyszło;ci staje •przed MTD 

nowe zadanie opracowania takiego repertuaruł 

który mógłby zadowolić sceny śródmiejskie 

dzielnicowe - rcpc~tuaru zatem doskonałego. 

Dotychczas na scenach clzieln.icowych i poci· 

miejskich dan 1 15 przcdstawicr1. 

„Candidę" Shnwu 

„Szczęfcic Frania" ,Pcrzyi1 kit'go 

„Candidę" Shawa 

„Szczębcie Frania" Pe.rzyitskiego 

19 

pierwsey w teatrze. Najwięcej może ucieszyły 

się kobiety. Jedna z nich oświadczyła nam: 

„nareszcie i dla mnie przyszło :;więto ! tylko 
dzięki temu, że teatr do nas przyjechał mo· 
glam pójść na przedstawienie. Mam troje ma.
łych dzieci w domu, to dzisiaj zostawiłam je 
sąsiadce. Żeby jechać do Warszawy, trzchaby 

zostawić dzieci na jakieś cztery godziny. To 

j111ż jest niemożliwe, ho kiedy bym je poloży
ła spać?" Inny . znów robotnik cie'6zył !>ię, żr 

zdążył po pracy praed pójściem do ll'Utru 
i obiad zjeść i umyć ;ię, przebrać. „Bo to, aż 
dziwne wydaje się, mieszkam przecież o tu, 

naprzeciwko, więc tylko przejść przez ulieę i~ 

już w teatrze„. Widać, że tyleż zadowolenia 
sprawia mu Lytno;ć w teatrze, ile fakt, że ~ 

teatr tuż, obok <lomn. w którym 111it'6zk11. 
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Więc chociaż aktorzy i personel techniczny 
MTD praC'".iją na scenach dzielnicowych zn'l· 
.wu w warunkach LanJ.zo ciężkich (juk nie
gdyś w roku 1944 i 45 przy organizowaniu 

Miejskich Teatrów Dramatycznych) cieszy 
ich, że czerpać z ich sztuki będą także dziel· 
nice i o&edla robotnicze. 

Hanna Prolassowicko , 

... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„~-.: ... „„„„„Em„. 
Prenumerata 

rocznik 

WARSZAWSKIEGO TYGODNIKA ILUSTROWANEGO 

„S T O L I CA" 
TO NAJMILSZY UPOMINEK 

dla krewnych i znajomych w kraju i zagranicą 
Wysyłkę załatwia administracja-Chocimska 33-sklep (róg Skolimowskiej) 

K R o 
ZAGRANICA 
ZSRR 

O BOrYSIE SZCZUKINIE 

W Moskwie wyszła monografia T. Nowickie
go o sławnym rosyjskim aktorze, Ilorysie 
Szczukinie. Zawiera ona 316 stron clruku, 21 
ilustracje całostro.nkowe - i kosztuje tylko 
! ruLle. 

TEATR ŻYWEGO SŁOWA W MOSKWIE 

W Moskwie otwarto teatr żywego słowa, 

,„ którym odbywają się recytacje najwybitniej· 
1Zych utworów literatury rosyj skiej i świato· 

wej, z udziałem wyliitnych artystów. Recyta· 
cje poprzedzają prz~mówienia krytyków i 11n11w· 
eów literatury. 

N K A 

ODBUDOWANY BUDYNEK 

Nowoczesny l:r:1dynek teatru w Winnicy go. 

stał całkowicie zniszcwny wskutek działań 

<>Statniej wojny. Z inicjatywy roliotuików te
go miasta budynok obecnie odbudowano i po
większono . 

„PO TAMTEJ STRONIE" 

W centralnym Teatrze Czerwonej Armii od· 

była się prapremiera sztuki „Po tamtej stro

nie" młodego dramaturga, Aleksandra Berio · 

· nowa. Akcja tej sztuki rozgrywa się w r. 194> 

w Charbinie. 
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„RODZINA PILOTóW" 

Sztuka spółki autorskiej S11J>oniewa i Pogo· 
cłina „Rodzina pHotów" jest grana w mo
..kiewskim Teatrze Małym. Sztnka pokazuje 
środowisko konstruktorów i pilotów, dokony· 
wujących prób na samolotach nowych typów . 

JUBILEUSZ SZKOŁY TEATRALNEJ 

Leningradzka szkoła teatralna A. N. Ostr11w· 
ekiego obchodziła niedawno 30-lecie sw~o 

.istnienia. Absolwenci tej szkoły zorganizowali 
jhż mnóstwó teatrów w różnych krajach ZSSR. 
Obecnie wykłada w szkole 75 profesDrów. 

KONFERENCJA WIDZóW 

„ROK NA DZIEDZINIE" 

Bratysławskie Narodne Divadlo wystawił• 

interesujące widowisko folklorystyczne p. t. 
„Rok na dziedzinie". W realizacji biene 
miział cały zespół teatni oraz gmpa teatralwi 
Zwi11zku Słowackich Kobiet. 

POCHWAŁA DLA REŻYSERKI 

Reżyserka czeska M. BerJ!erowa otrzymała od 

rady miejskiej Małego Bolesławca pochwałt 

za inscrnizację w Miejskim Teatrze sztuki L~ 
nowa „Poławczańskie sady". 

„BAŚŃ O PRAWDZIE" 

Państwowy Teatr w Ostrawie wystawił 8Ci>-

niczną próbkę poematu clram:i tyr.z11cgo rosyj· 
\V Moskwie odbyła się konferencja przed· skiej poetki Małgorzaty Aligerowej p. t. „Bajka 

1tawiciełi widzów teatralnych, na któ.rej arty· 
ki i dyrektorzy mówili o swych planach re· 
perhmrowych. Konferencje takie LęJą się 

w przyszłości odbywały w głównych zakładach 
pracy. 

KSIĄŻKA O MCHACIE 

Wszechro~yjskie Toworzystwo Teatralne 
ogł<>Siło książkę Frejdkina o 50-letniej dzia· 
lalności Moskiewskiego Teatru Artystycznego. 
Jest to historia MCHAT-u i opia najważniej· 
szych przadstawień. 

CZECHOSŁOWACJA 

OBRAZCOW W CZECHOSŁOWACJI 

Podczas tournce teatru Obrazcowa po Cz& 
chosłowacji odbyło się przyjęcie na cześć ro. 
eyjskiego zespołu kukiełkowego. Wicepremier 
Fierlinger stwierdził, że widz czechosłowacki, 

głęhoko przywięzany do tej formy teatru, ma· 
j11cej w C-zcchach swe głębokie tradycje, z po· 
dziwem oglądał osiągnięte przez gości wyniki. 
Po występie Obrazcowa w największej sali pra· 
llk.iej „Lucerna", delegacja czeskich działarzy 

teatralnych wręczyła gościom złoty wieniec. 
Na czele delegacji stał autor książki o mario
netkach dr J. Malik. 

prawdziwa". 
komsomałki 

Tematem jest bohaterskie :i:yci• 
Zoi K()Smodenskiej . Z1laniem 

„Lidowych Novin" aktorzy nie umieli należy. 

cie uscenicznić zasadniczo niedramatyczneg• 
tekstu. 

FRANCJA 

„ŻYCIE NIE JEST SNEM" 

Aluzj:,i do sławne~ szr-.iki Cal1fornna „Życi• 

anem" jest utwór młodego francuskiego pisa
rza, Henryka Perruchat p. t. „Życie nie je.t 
sncu1". 

SZTUKA SŁAWNEGO MALARZA 

Rousseau - ceL1ik, jeden z najsławniej· 

szych malarzy francuskich ubiegłego stułeria, 

był - jak się ostatnio okazało - także i auto
rem dramatycznym. Sztukę jego p. t. „Zemsh 
sier-:-ty" gra ohecnie teatr paryski „Oeuvre", 
w reżyserii młodego aktora Rene Dupuy, któ· 
rcgo interpretacja dała wielu scenom sens prz• 
ciwny woli autora (komiczny zamiast drama· 
tycznego). 

„REWIZOR" W PARYŻU 

W teatrze ,,Atelier" wystawiono gogolew· 
akiego „Rewizora" z Michałem B1Y.1quet w roU 
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Chlestakowa i J . Brochard, jako Horodniczym. 
Elsn Triolet zarzuca w „Lettres Francaises" nk· 
1órom, 
nmieli 
kreacji. 

że mimo staranności i pietyzmu nie 
stwo.rzyć prnwcl.ziwie porywających 

„WIELE HAŁASU O NIC„ 

Widzowie warszawscy pamiętają dowcipne 
przedstawienie komedii Szekspira „Wicie hn· 

_łasu o nic" w l\ii.ejskich Tca!rach prz,,d 2 laty. 
Obecnie wystawia tę komedię zespół Szkoły 

.Dramatycznej „Vieux Colombie" w Paryżu, 
w przekładzie znanego komediopisarza Jean 
Sarmenta, w celowo uproszczonych dekora· 
cjach. Z aktorów wyróżnił slię Robert Ver· 
becke jako Benedykt. Równocześnie wznowił 
nroczą tę komedię dyr. Sawan w Szczecinie. 

DEDYKOWAL - RACINE'OWI 

Zmarł w Paryżu pisarz J. H. Hirsch, który 
' zadokumentował niegdyś · swą miłość do kla· 
1yrznego teatru francuskiego, d edykując Rn· 
oine'owi je~foą z:i swych powieści. 

SALACROU SKLADA DYMISJĘ 

Wybrany na praskiej sesji Międzynarodowego 
lnstytutu Teatralnego na przewodniczącego 

komi tetu wykonawczego tego lnstyt·.1tu, Ar· 
mand Salacrou złożył dymisję. Przyczyn' 
ustąpienia był budżet Instytutu, ułożony prz~ 
„U nesco"; budżet przewidujący 90% wydnt· 
ków na cele arministracyjne. Otóż Salacrou 
oświadczył, że „nie chce stać nn czele admini· 
strac;i". 

RUMUNIA 

NOWA METODA PRACY 

Dyrekcja Genernlna teatrów w Bukareszcie 
przyjęła nowy sysh•m pracy w poroZ".Jmieniu 
ze związkami: Artyatów, Pisarzy i Dziennika· 
rzy. Metoda ta polega na wyeliminowaniu 
systemu „gwiazd" oraz na urządzaniu t. zw 
„posicdzci1 twórczych". Po wspólnym prze
czytaniu sztuki i obejrzeniu próby oraz po re
feratach reżysera i aktorów, odbywa się wol· 
na dyskusja, w której ~iorą udział reprezen· 
tnnci artystów dramatycznych, dekoratorów, 
in sceni1,ator;w i krytyków. 

PISMA TEAT!'..ALNE 

28 NUMER „LISTóW Z TEATRU" 

c:ekawym przyczynkiem do sprawy teatrów 
w Oflagu jest praca Włod;:;imierza P.oź11iaka 

· „Teatr w niewoli" (o przedstawieniach, 111. in. 
„Peer G},lla" Ibsena w Doesscl). O insceniza· 
cji „Tr.zech sióstr" Czechowu w Teatrze Sło· 

~ackiego w Krakowie mówi rozmou:a z in· 
scenizatorem i tłumaczem, dyr. Bronisławem 

Dąbro1<•skim. Uzupełnieniem tego wywiadu 
jest artykuł Władysława ). D-Obrowolskiego" 

. Niemirowicz Dnnczenko o dramatach Cze· 
, cJ~wa". Zagadnienia dekoracji teatralnej po-

rusza Tadeusz Peiper w sz.kicu „Sceny An· 
. drzeja Pronaszki". Twórczość dramatycz.n~ 

reprezentują fragment „Amfitriona 38" ]. Gj
raudoux" (pr~c.kb l - B. Korzeniowskiego) 
i Wandy Kur..;zewskiej „W oberży p{ld laem". 
Wspomnienia o Perzyńskim daje Antoni Waś· 
kowsld. Rozmowę z dyrektorem ~.1dapeszteń

skiego Teatru Narodowego przeprowadził 

Dr . Tib.ir Csorba. Położenie materialne ak
·torów za St .. Augusta oświr.tla Kazimierz Ol
szewski. Lf'gcmli< krakowskif'!,;O przi,dm.ieścia 

komentuje Zygmunt Leśnodorski. 

BABICZ BRACIA 
WYTWÓRNIA LUSTER 

• s-KI\ 1 -
i SZLIFIERNIA SZKŁA 

WARSZAWA, NOWOGRODZKA 23 ---------

KUPNO 
FUTRA 

Sf RZEDAŻ 

lisy, blamy, kołnierze, r ó żne skó rk i wygar b :>wane I surowe . 

Dobrze płacę 

„O C C A S I O N " Centr::ila: G:iynia, Świę_l:>jańska 36 
Oddział Warszawa, Cnmielna 15 

PRACOWNIA KRAWIECKA 

SKONECKI CZ E SŁAW ul. KOSZY K OWA 33 

Wykonuje roboty Męskie Damskie na zamówieni e 

Pracownia Krawiecka 
" 
BARBAR A" 

Wykonuje wykwintne 

Szybko 

okrycia dJm:>kie 

Tanio 

s:Jknie m:> delowe 

Solidnie 

GABINET LECZNICZEJ KOSMETYKI 

,, H A L M A" 
MARSZAŁKOWSKA 97, drugie wejście o<l ul. Nowogrodzkiej vis-a-vi s E .K.D. 
Usuwanie zmarszczek innych defektów skóry, leczenie zwiotczeń, trądziku itd. 

Specjalność: leczenie w ł o s ó w. 

kiijliiiiX 
I KSIĘGOWO ŚĆ PRZEBITKOWA 
dla wszystkich dziedzin 

rachunkowości. 

Kartoteki, ksią~ki 
1 r ykuły pomocnicze. 

ta S Y MB O L najdoskonalszych 
metod PR A CY 

WARSZAWA.Jasna5 
= tel.83285 = 
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WYDAWCA: 
NATANSON 
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s I s R z E c z Y . 

Jubileusz Pracowników Technicznych 

Maria Serkowska - R y s z a r d R u z k o w s k i i j e g o f a r s y 

• • PoczQtki s c en y polskiej 

Hanna Pretassowicka Sceny dzielnicowe wojewódzkie 
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