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«Sprawa Moniki » 

„Sprawa Moniki" była głośną sztuką w międzywojennym okre
sie, gdyż po raz pierwszy w formie scenicznej poruszyła pasjonujące 
wszystkich sprawy obyczajowe, zagadnienia związane z miłością, 
małżeństwem i macierzyństwem. Pierwsza też na scenę wprowadziła 
nowe typy kobiece - nowe wówczas pracujące zawodowo, 
ekonomicznie niezależne od mężczyzny. Zrozumiała ona, że nieza
leżność materialna daje kobiecie nowe prawa i przy "leje i inaczej 
kształtuje jej stosunek do mężczyzny. Morozowicz-Szczepkowska 
bliska jeszcze była epoki, kiedy kobieta całą treść swojego życia 
znajdowała w mężczyżnie, kiedy małżeństwo było jednym ukoro
nowaniem Je] życia, kiedy uczucie wypełniało je bez reszty. Ale 
za życia autorki poczęło się wdzierać na coraz wyższe szczeble 
społeczne nowe pokolenie kobiet, K.tóre zdobyło kwalifikacje, 
równe kwalifikacjom męskim, które stanęło na rynku pracy, ofia
rując swoje siły i umiejętności, które zaczęło odnosić w tej pracy 
sukcesy, dziś dla nas oczywiste, wówczas pionierskie i nowatorskie. 
Nowością było wówczas to, że Anna znajduje najwyższy sens 
swego życia w pracy twórczej, że wobec niej schodzą dla niej na 
plan dalszy osobis~e przeżycia i zawody. Monika jest typem po
średnim: już zav.;odowo pracującym człowiekiem, a jeszcze kobietką, 
wpatrzoną do nieprzytomności w ukochane!to mężczyznę. Ale cóż, 

miłość zawsze taka była i taka będzie. Tylko że dawnego typu 
kobieta z ruiny tej miłości wyszłaby zniszczona, nie zdolna do życia, 
podczas gdy kobieta nowoczesna, cierpiąca nie mniej od wszystkich 
prababek, znajduje jednak oparcie w sprawach wyższego rzędu w 
pracy i służbie l~dziom, co uchroni ją od obłędu, czy zagłady . 
Morozowicz-Szczepkowska ukazuje jeszcze trzeci typ kobiety, bar
dzo prymitywnej, która rozumie stosunki z mężczyzną jako walkę, 
w której zwycięża silniejszy i chytrzejszy. Upośledzona klasowo, 
słabsza na pozór pod każdym względem od partnera, wydana na 
łaskę niepożądanej ciąży, potrafi się zemścić jeżeli nie na nim, to 
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Maria Morozowicz-Szczepkowska 

«SPRAW A -MONIKI» 
.... 

Sztuka w 3-ch aktach \N 

OSOBY : 

Anna . MARIA MURA WSKA 

Monika . IRENA STELMACHÓWNA 

Antosia . MARTA TYWONEK 

Scenografia: 

WACŁAW KOSIOREK 

Reżyseria : 

MARTA TYWONEK 

Sufler : 
Inspicjent : 

Maria Siudowa 
Irena Kosiorek 

-



na innym, każąc sobie płacić za miłość , której nie podziela. Ten typ 
kobiecy, na szczęście, powoli odsuwa się w przeszłość, choćby dia-
tego, że mu nie tak trudno, jak ongi o pracę . ' 

Morozowicz-Szczepkowska pokazała ładne i niedostatecznie do
tąd w literaturze opracowane zjawisko: przyjaźń kobiecą, ciepłą 

i niezawodną , przyjaźń będącą piękną odmianą instynktu macie
rzyńskiego . 

Sztuka napewno zainteresuje współczesnego widza ze względu 
na poruszone w niej zawsze aktualne zagadnienia. 

Irena Krzywicka 

„Sprawa Moniki" grana była po raz pierwszy w roku 1932 
w teatrze Instytutu Reduty w Warszawie. Sztukę reżyserowała Zofia 
Modrzewska. Sztuka ta grana była w Warszawie przeszło 350 razy 
oraz około 100 razy w, objeździe . Poszczególne role grały : 

6 Anna - Zofia Małynicz 

l Irena Grywińska 
Monika f Elżbieta Łabuńska 

Antosia Zofia Mysłakowska 
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W przyrotowa.niu: 

Wojciech Bogusławski 
„MIESZCZKI MODNE" 

komedia w 5-ciu aktach 

Reżyseria : Marta Tywonek 
Scenografia : Wacław Kosiorek 

Oskar Wilde 
,,BRAT MARNOTRAWNY'' 

komedia w 3-ch aktach 

Reżyseria: Tadeusz Kubalski 
Scenografia : Stanisław Węgrzyn 
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2-CA DYREKTORA : EUGENIUSZ BĄBOLSKI 

KlERUWNIK TECHNICZNY : 

Miecz~sław Montelat~c 

Kierownicy działów technicznych: 

PRACE KRA WIECKIE : 

PRACE STOLARSKIE: 

PRACE MALARSKIE : 

PRACE TAPICERSKIE: 

PRACE FRYZJERSKIE : 

SWIATŁO: 

REKWIZYTOR: 

BRYGADIER SCENY: 

Andrzej Strzyż i S. Pluta 

Stanisław Białczak 

Paweł Dziechciarow 

Henryk Kubiaszc~yk 

Władysław Pawlak 

Henryk Wawrzyniak 

Mikołaj Szewczuk 

. Marcin Pietrzak 

Cena programu 2 zł. 
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