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KOMEDIA Z MORAŁEM W ŚRODKU 
We wspólnym hotelowym pokoju spotyka się przypadkowo czterech 

typów. Przyjechali do stolicy służbowo z różnych stron kraju. Każdy 
z nich stanowi oddzielny świat spraw, zagadnień, problemów. Każdy 
z nich jest oddzielnym krajem zainteresowań, pragnień, przyzwyczajeń. 
Patrzą jeden na drugiego, jak się wygląda :· okna wagonu w nieznanych 
stronach. Poza neutralną, zdawkową życzliwośc ią, wynikającą z kano
nów obyczaju towarzyskiego, nic tych ludzi ze sobą nie łączy. Przypa
dek wyznaczył im wspólny nocleg, więc wyspali się, wymienią między 
sobą kilka uprzejmości, uśmiechną się do siebie i każdy pośpiesznie 
wybiegnie do miasta, aby załatwiać swoje sprawy. Tenże przypadek 
sprawił, że stało się inaczej . Jesteśmy ś\•.'iadkam i, jak ci, obcy sobie 
ludzie nagle łączą się we wspólnym wysiłku, jak z oddzielnych światów, 
oddzielnych krajów wyrasta blok wspólnego celu. Z anemicznego, po
czątkowo grzecznościowego odruchu niesienia pomocy jednemu czło
wiekowi wyrasta idea solidarności ludzi pracujf;cych przy jednym war
sztacie pracy. Ten z południowej i ten z centralnej części kraju uświa
domili ~obie, że wadliwe funkcjonowanie jednej komórki na dalekiej 
północy musi w ujemny sposób odbić się na działaniu reszty organizmu 
społecznego, a więc i na ich dzielnicach. Solidarność wysiłku ludzi 
pracujących jest więc solidarnością rodziny zamieszkując.ej jeden dom. 
Nie będę, ze zrozumiałych powodow, opowiada! zdarzeń, kt6re mają stać 
się na scenie - pro'zę jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden zasadni
czy szczegół. Proszę zwrócić uwagę, jak w tej sztuce wspólny społeczny 
wysiłek sprawia, że ludzie stają się sobie bliscy. 

„Morał" zawarty w niniejszej komedii ma specjalny wydźwięk po 
wojnie wszędzie tam, gdzie człowiek, pośpiesznie budując nowe życie, 
nie zawsze pamięta o tym, że praca jego, na jakimkolwiek by odcinku 
pracował, zawsze będzie tylko cząstką wielkiej całości. 



Po ciężkich doznaniach okresu WOJenne1:w publicznośc teatralna żąda 
rozrywki, wesołości - odprężenia dla obolałych nerwów. Jest to odruch 
całkowicie normalny i nie ma powodów do ryglowania bram teatru przed 
najzręczniejszym z przyjaciół i wychowawców - przed śmiechem. Fran
cuskie przy. łowie powiada: „gdy się śmiejemy - wszystko wydaje się 

łatwe''. To nie jesl do pogardzenia w dzisi iszych C7.asach - w cza ach 
zadań l problemów. 

* ... 

Teatr w Związku Radzieckim wprzęgnięty jesl do pracy społecznej; 
dlatego historia dramatu od czasu rewolucji paźd7iernikowej do chwili 
obecnej jest odbiciem szer gu zagadnien, jakie w ciągu trzydziestu bt 
swego istnienia miało do rozwiqzania państwo socjalistyczne. Tentr 
odegrał tam dość poważną rolę w kształtowaniu nowego czlowic•ka 
i umacnianiu w nim nowej moralności . Wielka przestrzeń dzieli samotna 
kobietQ - komisarza, bohaterkę „Optymistycznej tragedii" Wisznie ?'

skiego, od zwartej ideologicznie grupy „Młodej gwardii" Fadiejewa. 'l'ę 

drogę krok za krokiem, przebył teatr radziecki razem ze społeczeństwem. 

Po wybuchu drugiej wojny światowej pisarze dramatyczni Związku 
Radzieckiego ukazywali w woich utworach bohaterstwo walki żołnierza 
na froncie l bohaterstwo pracy ludności cywilnej dla frontu. Pisano 
i wy tawiano utwory mob11izuj"łce uczucia patriotyzmu i solidarności 

ludzi w walce o w<pólny cel. 

Cel został osiągnięty. Wróg pokonany. żołnierze wrócili do domów, 
wrócili do swoich warsztatów pracy. Na nowo zaczął się kształtować 

rytm codzienności. Przyszło odpręźcnie. Na !!fiszach teatralnych poja
wiły się komedie muzyczne, operetki, Carsy. Odwołano się do autorów 
klasycznych, ale nie zapomniano również o współczesnosci. Teatr, który 
w czasie wojny umacniał poczucie solidarności w walce, obecnie podjął 
zadanie umacniania solidarności w pracy. 

Jedną z czoł wyeh pozycji w tej cWedzinie jest znakomita komedia Wł. 
Mass i Michała Czerwińskiego „O przyjaciołach - towarzyszach". Stoi 
ona jeszcze na pograniczu tematyki wojennej i pokojowej. Mówi o wła
ściwym pojmowaniu koleżeństwa i przyjaźn1. 

Klika miesięcy temu w moskiewskim Teatrze Satyry odbyła się pre
miera komedii, napisanej przez dwóch młodych autorów dramatycz
nych - Konstantego Isajewa i Aleksandra Galicza. Tytuł: „Tu m 'i
wi Tajmyr". Uderza w tej zręcznie napisanej komedii zupełny br::ik 
tak zwan •eh czarnych charakterów. Wszystkie „czarności" są nie
porozumieniem, splotem okoliczności, omyłką. Komizm postaci wynika 
z silnego skontrastowania charakterów. Zobaczmy co z tego wynikło. 
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PRASA ZAGRANICZNA O TEATRZE ~'OWYM 

Wychodzący w Pradze Czeskiej tygodnik „SVET V OBRAZECW' 
w numerze z dnia 16 grudr:'a 1948 roku ~amleścil 0!:>3zerny artykuł pió
ra znakomitegc krytyka czeskit:go Franciszka R!!chlika, poświęcon3 
Teatrowi Nowemu, na którego przedstawieniach był obecny w czasie wej 
gościny w Warszawie. Artykuł ten w tłumaczeniu na język polski brzmi, 
jak następuje: 

,.Teatr Nowy w Warszawie' 

Teatr Nowy w Warszawie je::.t jedną z najmłodszych cen pol
skich, tylko jednak przez datę swego powstania. Bo w zespole tego 
teatru znajdują się bardzo doświadczeni i wypróbowani aktorzy .• 
jak np. świetna reżyserka i artystka Stanisława Perzanowska ezy 
Węgrzyn, Fertner, nadzwyczajny Chmielewski I Damięcki oraz lch 
partnerki Sokołowska (Sykulska), W. Łuczycka, Górska i inne. Z ni
mi łączy się szereg młodych utalentowanych aktorów, którzy . ta
nowią nowy i obiecujący dopływ sił nie tylko dla Teatru Nowego. 
ale w ogól!! dla sceny polskiej. Artysci ci grają, tańczą i spiewaju 
z lekkością , swobodą i arty tyczną naturalnością; wszystkie reali
styczne szczegóły ich ról opracowane są tak dokładnie, źe mogli
by stanowić przedmfot zazdrości każdej wielkiej sceny europej
skiej . Zespół i w pozostałych dziedzinach wyposażony jest uadzwy
czaJrue A więc w pierwszym rzędzie balet pod kierownictwem 
Wojcikowskiego, myzycy tacy. jak Sygietyński. Szereg dekoracji 
dla Teatru Nowego projektował plastyk Otto Axer, znany także 
i u nas w Czechosłowacji. Nie podobna wymienić z nazwisk wszyst
kich współpracowników Teatru Nowego, którzy tam pracują, ale 
można stwierdzić, że każdy utwór jest realizowany z artyzmem. 
a każde przedstawienie, to dzieło. które przy wysokich wartościach 
artystycznych jest jednocześnie widowiskiem ludowym dla publlcz- . 
ności, składającej się ze wszystkich warstw społecznych. z którymi 
teatr nawiązał kontakt. Teatr znajduje się w nowym budynku przy 
ul. Puławskiej 39 i czynny jest dopiero od roku. 

Zainaugurował swą działalność „Weselem Figara" Beaumarchai. 
w reżyserii Daczyńskiego (dekoracje Axera). Przedstawieniem tym 
zyskał sobie natychmiast w Warszawie najwięk.izą popularność. 

Prawdopodobnie dlatego, że, wystawiając sztuki polskie czy obce. 
teatr ten posiada zawsze tak wyrażnie polski charakter. Dlatego 
cudzoziemiec go podziwia. a Polak kocha. 
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Hety11eria: 

KONSTANTY ISAJEW 
ALEKSANDER GALICZ 

TU MÓWI TAJMYR ... 
K o m e d i a w 3 a k t a c h (akt trzeci w dwóch obrazach) 

Przekład Aleksandra Maliszewskiego 

OS OBY: 

DIUŻYKOW 
KIRPICZNIKOW 
DZIADEK BABURIN 
GRISZKO 
DUNIA BABURIN 
LUBA POPOWA 
ELŻBIETA KIRPICZNIKOWA 
MATKA LUBY POPOWEJ 
SPIEWACZKA 
A KOMP ANIA TOR 

DYŻURNA Z 13-GO PIĘTRA t= 
RADIOTELEGRAFISTA 
CZŁOWIEK W KRACIASTYM PALCIE -·
CHŁOPIEC 

MĄŻ SWOJEJ ZONY 
CZŁOWIEK Z BRODĄ 
UZBEK 
MARYNARZ 
MILICJANT 
TANCERZ 

TADEUSZ CYGLER 
ZYGMUNT CHMIELEWSKI 
EDWARD FERTNER 
EDMUND FIDLER 
BENIGNA SOJECKA 
URSZULA HAŁACIŃSKA 
ZOFIA SYKULSKA 
CZESŁAWA NADWORNA 
NINA MALIKOWSKA 
MAREK ANDRZEJEWSKI 
ANNA JARACZóWNA 
HALINA FRIEDMANNOWA 
JAROSŁAW SKULSKI 
MARIAN FRIEDMANN 
CZESŁAW MROCZEK 
ADAM MULARCZYK 
RAJMUND FLESZAR 
MIECZYSŁAW ZIOŁOWSKI 

KAZIMIERZ ŁABUDŻ 
FRANCISZEK GOŁĄB 
STANISŁAW SZYMAŃSKI 

Asystent reżysera : Dekoracje: 

MARIAN MELLER ESTERA WODNAROWA ROMUALD NOWICKJ 
NACZELNY REŻYSER TEATRU NOWEGO: STANISŁAWA PERZANOWSKA 

DYR E K C J A T E A TR U N O WE G O: JULIAN TUWIM - MARIAN MELLER 



Drugą z koll!i szlukq był „Rewizor" Gogola w reżyserii Perzanow
skiej z Cyglerem (Chlestakow) i Chmielew kim (Horodniczy) w ro
lach głównych. Dalej Labicha „Słomkowy K„!)elus7." w opracowaniu 
literackim Juliana Tuwima z czarującą muzyką i baletem. Następnie 
grana była sztuka ,,Porwanie Sabinek" z Węgrzynem, również w re
żyserii Perzanowskiej. Tegoroczny sezon rozpoczął teatr dawn 
sztuką polską „Dom Otwarty" Michała Bałuckiego. Starą t kome
dię uzupełniono wkładkami śpiewnymi z tematem aktualnym i ba
letem, przyczem teatr rozwinął swoje osiągnięcia artystyczne w zu
pełności, dając sztuce nadzwyczajnie żywe tempo. Przedstawienie 
to w szczególności cechuje dokładne opracowanie charakterów po
szczególnych ról i wkładek, precyzyjne, a nienaruszające jedno
litości kompozycyjnej: widz poprostu nie wie czy ma obserwować 
epizodyczne figury, czy skoncetrować uwagę na przebiegu . amej 
akcji, podanej w szybko płynącym dialogu. W sztuce tej np. wystę
puje rodzinny sekstet, ojciec, matka i cztery córki w interpretacji 
Fertnera, Perzanowskiej Jaraczówny, Mallkowskiej, Szulcówny 
i Hałacińskiej, który tak pod względem świetnegu opracowania po
szczególnych ról, jak i całosci jest dziełem ffilSlri:owskim mal go 
kolektywu, uzupełniającym się i charakteryzującym nawzajem po
prostu kapitalnie. Wiele dałoby jeszcze się napisać tym przedsta
wieniu i o całym teatrze, ale co trzeba jeszcze powiedzie<! to o bo
lączce Teatru Nowego w Warszawie - o braku sztuk nowych 
z treścią odtwarzającą dzisiejszą epokę, która zwłaszcza w War za
wie tętni gorączkowym tempem odbudowy. 
Bolączka to zresztą dzisiaj prawdopodobnie wszystkich teatrów 

na całym świecie. Zmusza to teatr Nowy do czerpania z repertuaru 
t.zw. sztuk z patyną, które przekształca i usiłuje stworzyć z nich 
sztuki w pewnej mierze przystosowane do dzisiejszego widza. Teatr 
Nowy - zespól prawdziwych artystów stara się w rzeczy samej 
w tych przyblakłych sztukach przeprowadzić krytykę minionych 
epok, ośmieszyć to co dawniej straszyło w naszym życiu i dziś jeszcze 
nieraz chciałoby straszyć, a tym samym pomaga usunąć z naszego 
życja to co przebrzmiało, a co może jeszcze pozostaje 1, w pne mio
tach i w ludziach. 

Artykuł jest ozdobiony zeregiem ilustracji z .,Domu Otwartego", 
. ,Porwania Sabinek" l „Rewizora" oraz portretem Stanisławy Penanow
skiej w roll Ciuciumkiewiczowej w „Domu Otwartym". 
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CZYTAJCIE KSIĄŻKI 

Spółdzielni Wydawniczej 

„KSIĄŻKA i WIEDZA" 

BALZAC B. - Eugenia Grandd. Powieść. Przekład Tadeusza Żeleńskiego 
(Boya). Wyda.nie II. Sb·. 216. zł 320 

BALZAC B. - Ojciec Goriot. Prz kład i wstęp Tadeusza Żeleńskiego (Boya) 
Wydanie Il. Str. 312. zł 400 

DICKENS - Dawid Copp rfield . Tom T. Powieść. Pr1.ekład K. Beylin. Wyda-
nie U. Str. 308. zł z:;o 

DICKENS K. - Dawid Copperfield. Tom II. Przekład K. Bl'ylin. Str. 300 zł 300 

FISZER l\f. - Podroż do Nowego Swiata. Książka dla młodzieży. Przekład 
Jana Stefczyka. Str. 284. zł 350 

FREDRO A. - Sluby panieńskie. Komedia w pięciu aktach wierszem. Str. 208. 

zł 200 

GOJAWICZYŃSKA P. - Dwoje ludzi. Opowiadania. Slr. 124. zł 180 . 

GORKI lU. - Matka.. Przekład autoryzowany Haliny Górskiej. Wydanie II. 
Str. 392. zł 360 

JOKAY M. - Kamienne serce. Powieść. Przekład z węgierskiego A. Funna-
nika. Str. 488. :d 65D 

, 



KIPLING R. - Druga księga dżuncll. Powiesi:. Przekład H. Birk nmajera. 
Str. 240. zł 420. 

MAJAKOWSKI W. - Wiersze wybrane. Str. 106. 
zł 120. 

MARKOWSKA W. l MILSKA A. - Ba.śnie l lecendy. Wydanie II. Str. 212. 
zł 300. 

Hl:BIM~E P. - Carmen. Nowele. Przekład T. Żeleńskiego <Boya). Str. 290. zł 400. 

MORTON J. - Spowiedź. Powieść. Str. 156. 

ORZESZKOWA E. - Niziny. Powieść. Str. 186. 

zł 250. 

zł 225. 

PANTELEJEW L. i STOLNIK J . - Słowo honoru. Opowiadania. Tłumaczenie 
Bobińskiej H. Str. 80. zl 120. 

PRUS B. - Drobiazgi. P isma t. III, pod red. Z . Szwejkowskiego, w oprawie. 
Str. 284. zl 500. 

PRUS B. - Placówka. Pisma t. X, pod red. Z. Szwejkowskiego, w oprawie. 
Str. 226. zł 500. 

RAWLINGS M. K. - Roczniak. Powieś<:. Tłumaczenie Adama Gali a. Wyda-
nie Il. Str. 420. zł 650. 

swmszczyRSKA A. - Arkona, gród Swłętowłta. Powieść dla młodzieży 
Wydanie II. Slr. 236. zł 230 

ZA.GAŁA B. - Na. przełaj przez świat. Rozważania popularno-naukowe. Dla 
młodzieży, z ilustracjami. Str. 160. zł 320. 

tOŁKIEWSKA \V. - Pluton Wacka Hutnika. Powieś<: dla młodzieży, ilu tro-
wana. Str. 292. zl 300 

Nr la2. Spóldz. Wydawn. „USlĄŻKA i WIEDZA" Druk. Nr 8. W-wa Piu a 15. 
B-li5269 

ZNAK DOSKONAŁOSCI 

PIWA 
PAŃSTWOWYCH 
BROWARÓW: 
OKOCIM 
ŻYWIEC 
T V C H V 
ELBLĄG 
GDA'SK 
„P ASTOWSK EGO" 

I N N V C H 

• PIWO ORZElWIA I SYCI 



CENTRALA llA."llDLOWA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 

BIURO SPRZEDAŻY PRO.DUKTÓW TŁUSZCZOWYCH 
GUWICE, ul. OZIELSKA 10 

r.ol ca: 

Kosmetyki »MIRACULUM« 
DO PIELĘGNOWANIA WŁOSOW 

Szampon 
Ekstrakt rumiankowy 
Brylantyna 

.. Mirafix" beztłuszczowy 
fixatuar 

PUDRY, TALKI I RÓŻE SUCHE 

Zasypka dla dzieci 
Puder egzotyczny 
Puder higieniczny 
Puder luksusowy 

Puder „Visita" 
Talk kosmetyczny 
Róż tłusty i suchy 

KREMY I OLEJKI 

Krem lanolinowy 
Krem „Ultrasol" 
Krem „Mira" 
Krem „Oxa" 

Mleczko „Lityna" 
Olejek „Negrita" 
Kosmetyczny spirytus 

salicylowy 

KOSMETYKI ROŻNE 

Boraks kosmetyczny 
Płyn „Tyda" 

do zmywania twarzy 
Kryształki do kąpieli 
Kredki do warg 

Lakier i zmywacz do paznokci 
Woda kolońska 
Pasta do zębów 
Proszek do zębów 
Proszek marmurowy 

SPRZEDA.Ż HURTOWA 
Hurtownia Centrali Handlowej Przemysłu Chemicznego 

SPRZEDA.Ż DETALICZNA 

Państwowe Sklepy Chemiczne Powszechne Domy Towarowe 
Spółdzielnie Spożywców 


