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JAN CHRISTIAN ANDERSEN 

Jan Christian Andersen urodził się 2 kwiet
nia 1805 roku w duńskim mieście Odense, na 
wyspie Fyn. Dzieciństwo jego było bardzo cięż
kie i upłynęło w biedzie. 

Kiedy miał lat czternaście powędrował do sto
licy kraju Kopenhagi, z zamiarem aby otrzymać 
pracę w teatrze królewskim. Nie udało mu się 
to wprawdzie, ale wśród ludzi teatru znaleźli się 
tacy, którzy pomogli bardzo biednemu i zdol
nemu chłopcu. 

Od 1822 roku Jan Christian Andersen zaczął 
uczęszczać do szkoły a pięć lat później wstąpił 

na uniwersytet . Już wtedy pisał wiersze i opo
wiadania, ale sławę zdobył dopier o jako autor 
baśni. Zaczął je ogłaszać w 1835 roku i do końca 
życia napisał ich 168. Dzisiaj są one znane w 
każdej części świata. 

Pierwszego przekładu baśni J ana Christiana 
Andersena na język polski dokonano w 1859 r. 
i wydano je pod tytułem: „Powiastki fantastycz
ne i moralne". 

J an Christian Andersen umarł w Kopenhadze 
4 sierpnia 1875. 

3 



JAN CHRISTIAN ANDERSEN 

„ .. „Jeżeli z jakimś bliskim nam, P olakom artystą mo
żemy porównać Andersena, to chyba z Chopinem. Tak 
samo jak Chopin - Andersen podnosił narodowe ele
menty do znaczenia ogólnoludzkiego i tak samo nie 
utracił nigdy swych młodzieńczych związków z ludem, 
pozostając wierny odnalezionej, najwłaściwszej dla sie
bie formie. I tak samo jak u Chopina, pod tymi kwia
tami czają się armaty. Nie darmo niek tóre z bajek An
dersena były zakazane przez h itlerowskiego okupanta. 
W bajkach Andersena czytanych przez Eskimosa czy 
mieszkańca Andów, znajdują s ię te ludzkie elementy, 
które wzruszają wszystkie serca ... " . 
Jaros ław Iwaszkiewicz. Wstęp do „Baśni" - J. Cb. 

Andersena. 
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JAN CllRISTIAN ANDERSEN 

ZACZAROWANE PANTOFELKI 
Baśń sceniczna w 3 aktach 

Opracowanie dramaturgiczne P. KESTER 

Przekład: MARIAN NIEWIAROWSKI 

Piosenki: KAZIMIERZ WINKLER 

Muzyka: ROMUALD ŻYLIŃSKI 

Snogg, wędrowny kuglarz 

Bimbo, tancerz cygański 

Burmistrz 

O S O B Y : 

JERZY CZARSKI 

FRANCISZEK BAJER 

JAN ULRICH 

Justysia, sierotka 

Katarzyna, starsza pani 

Marek, czeladnik szewski 

BARBARA ZAJĄCZKOWSKA 

IRENA SZABELAK 

ADAM SADZIK 

Reżyseria: Kierownictwo muzyczne: Scenografia: 

JERZY SIWY ANTONI GRAZIAJ)IO ALICJA KURYŁO 

Inspicjent : Choreografia: Kontrola tekstu: 

TOMASZ RADECKI MIKOŁAJ KOPIŃSKI LEOKADIA ST ARKE 
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PIOSENKA WĘDROWNYCH MAGIKÓW 

Wędrujemy sobie 
Przez drogi i mosty. 
Kurz za nami płynie 
Od wioski do wioski. 
To nas wiatr wychłoszcze, 
To słońce pogłaska, 
Gdy tak wędrujemy 
Od miasta do miasta. 

Tam na rynku rozkładamy 
Kolorowy nasz dywanik, 
Hej, panowie oraz damy, 
Kto chce ujrzeć występ nasz? ... 
Różne sztuczki, różne cuda, 
Cyganowi cud się uda, 
Wnet zapomnisz co to nuda, 
.T śli kilka groszy dasz. 

' 

NASZ ZESPÓŁ 

Dzisiaj rozmawiaJllY z Panią Lucyną Barburskll - suflerką. 

Kont rolowanie t ekstu, to trudna praca? Proszę poinformo
wać naszych widzów na czym to polega. 

Kontrolowanie tekstu zaczyna Się od momentu przystąpieillla 

do realizacjl nowej sztuki, od pierwszej próby aż do je j wy

grania, to znaczy zejścia z afisza. Każdorazowo można po
dzielić tę pracę na dwa etapy: pierwszy bardzo żmudny, trud

ny, męczący w okresie prób, gdy przez sześć tygodn i codzien

nie powtarza się to samo. Ale jest to też d ciekawy okres p ra
cy, bo każdy dzień prób wnosi coś nowego w narodziny spek
taklu. Drugi etap pracy to każdorazowy gong J podniesienie 

się kurtyny, gdy widz sł ucha, aktor gra, a ja czuwam n ad 

tekstem. Jestem Jakby to można określić pogotowiem arty
stycznym. Bez suflera nie zaczyna się przedstawien ia . Psy

chika aktora wymaga obecnośc i suflera n awet przy znakomi

cie opanowanym tekście. 

Kontrola tekstu jest to praca wymagająca wiele cierpliwo

ści i opanowania , ogromnego wyclmcla aktora . Niestety n ie 

należy do zajęć efektywnych, zbierających brawa. Widz naj

częściej nie odczuwa obecności suflera, nie widzi go. Docenia

ją aktorzy. 

Możemy prosi ć o krótk ie opowiedzenie nam Pa n i biogra f ii 

teatra lnej? 
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LUCYNA BARBURSKA 

Poza t rzema latam.I, kiedy byłam w Innym mieście, cala 

maja biografia związana jest z Sosnowcem. Zaczę łam tu p ra

cę w 1955 roku sztuką „$luby panieńskie" . Wtedy PTZ po 

wieloletniej przerwie znowu rozpoczął swoją działalność. Od 

roku 1955 bardzo wiele sztuk przeszł o przez moje ręce, praco

wa łam z wieloma znakomitymi reżyseraml I aktorami. Skoro 

pytan ie dotyczy b!ogra!il, muszę dodać, że oprócz kon troll 

tekstu w bardzo wielu szt ukach dogrywa łam. Zrosłam się z 

Sosnowcem. ża łuję tyl ko że dotąd nie mamy n owego Teatru. 

Ma Pani jak ieś frapujące wspomnien ia na tl e pomy łek lek
stow ych na scenie~ 

Pozwolę snble na p rzypomnienie pomy łki tekstowej, ale 

mojej własnej . Otóż wyjeżdżając kiedyś w teren, pomyłkowo 

zabra łam egzemplarz ,;nnej sztuk i, niż by ła grana. Nic niko

mu nie mówiąc otworzyłam go, nie okazując najmniejszego 

zdenerwowania. Tekst granej sztuk i umia łam wprawdzie no 

pamięć, a I p rzedstawienie na l eża ł o do lekkich. Ale pamięć 

jest zawodna, l ba łam się tego. No szczęście wszys tko pnszłn 

zn akomicie. 
Rozmawia ł : J A P 
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Wicedyrektor: ANTONI GRAZIADIO 

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY 

Główny Księgowy: Tadeusz Kuszej 

Kier. Organizacji Widowni: Barbara Matraj 

Kier. Działu Ogólnego: Maria Misiaszek 

Kier Zaopatrzenia: Janina Szymańska 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kier . Techniczny: Jerzy Kotula 

Brygadier Sceny: Albin Bryła 

Kier. Pracowni Modelarskiej: Elżbieta Wróbel 

Kier. Pracowni Malarskiej: Aleksander Rużyło 

Oświetlenie: Stanisław Masłowski i Marian Dąbek 

Akustyk: Maciej Kędzierski 

Kier. Prac. Kraw. Męskiej: Adam Szymański 

Kier. Prac. Kraw. Damskiej: Halina Rostowska 

Kier. Prac. Stolarskiej: Jan Ciszowski 

Kier. Prac. Perul<arskiej: Katarzyna Rzepka 

Rekwizytor: Maria Marcinkowska 

Pomoc Krawiecka: Janina Zientara. Maria Gołąb 
i Janina Kurdziel 

Przedsprzedaż biletów w kasie Teatru od godz. 13-19. 
Telefony: Organizacja widowni 66-11-27, kasa 66-04-04 

PROJEKT DEKORACJI A. KURYŁO 



Cena 2,- zł 


