wickiego ze11tawem ale od za.
i.aton!.l„t ••Jenę a c!tęt•4 1>0·
.
.' .
chwał~ lanych tł~Mei1tow wldo·
sadmczych słabości me wolnym. 1 wlska _ rnlaucu stylowego uJęPo scenach dziadowskich z ,O- c111
pianyczne&o
(ZESOBTUSZ
P ery za trzv grosze" nie rr:oże ~TRZELECKil .i uttelntJ roboty
·
U•Jl•lu aktouk1t&•, ktory w m1anas też zafrapować ,.Pereiry- HAch 1 ml;uttczkach Muowau da·
nacja dzi:idowska" Sowizraliu- , Je _poku pracy •c:enluntJ pel11ej
·.
,
.
umiaru I, powltdEtalbym, atoltcz·
~a. mscemz.owana na domiar bez lltj. Daleki od tandety, u:tampy,
fantazji, na pograniczu natura- lttwbny, które t.lkim
pnekle~1 atwem były dawniej teatrów węd.
C·
.
llzmu. iy tę ocenę widza sto- r11wavch. 'Ctltr Ziemi M.azowlecłccznego podziela widz tereno· k't1 ·- to uucl'l\·y, 4obry, &ołny
wy - nie wiem; ale przestne- ttitr.
gam przed uważaniem go z:!
Nie prupluę 0100 atlaza, ale
„Panna młOda w kolelł". Frarmenty komedll rybałtew- nione10, ~oświadczonego dyrek- widza mniej wyczuloneao na t Praw•ti-.i:• •ltYłł~kcJ• wy1:11lelli,
„
b64aj
dWłJ• artyato.,.., JU.daJl\CYCh
11klch. Wldowlako u 1,1ewamł I tatlcaml w I cr.~'elacll. tora i k:h~rownika artystycznego potrzeby dramaturgu.
toa pne11cia11·lbiu: A:i. TONI!:GO
Ad&PtacJa, lnscenlr.acja i ret;aerla: Wanda Wr6blew1ka, teatru. Wr&blewska gruntowtttQorN.fla: Zenoblub Stneleckł, mu1yka: Witold &rse· 1\it zapoznała si~ z psychologią ,.
mleńikl. Premiera w Teatrze Zlernl MaxowleekleJ.

.

jowialnego Pleba11l ł
Pamfilusn, nasycając••
I wewnetrzną pogodl\
ob role - oraz JR E~Ę SK\VTER·
C~SKĄ, która Maranctę, pannę
St
W kąpieli, rra Z kUltUrj\ l
po ciem miary, tak łatwej do
J)r roczenla w tej roli. Ponadto,
ni orę pominą ć 1ympatyczne10
ll~RTA ROGAL!'KIEGO (klecha
Al tus, hardzi ej zrentą po fran•
to u uJ ~ty nit. Jako samochwał,
trh em t>Od5Zyt) I BAHBAR~
K(
DZJE.JSKĄ,
która jednl\ 11
dwwk Pamfila grała, i w chłopka
\\ A'zkĄ •ię przeohr>7ała i w łach•
bllh~' ·r7.arownlrr
oblekała.
Po rę ról odstawiali zręcznie l
ina aktorzy.

W czterolecie Teatru liami M1zowi1tkie/

k ~ianego
C~ieplem

Albertus i Marancja
czyli "Waganci idei

~

'

#
~
~

Zasłużony Teatr Ziemi Mazowieckicj obchodził po cichu
cz.terolecie swej działalności.
·. Pewnie, że to żadna rocznica,
i słusznie obyło się bez depesz
i przemówień jubileuszowych.
Godzi się Jednak podkreślić , że
działalność tego jedynego teatru objazdowego na Mazowszu
cieszy się pełnym uznaniem ze
strony tych, ktorym upowszechnianie kultury teatralnej naprawdę kży na sercu. Ideowy,
ofiarny
zespół Teatru Ziemi
Mazowieckiej dociera jak najgłębiej w teren i ż bardzo roz-

tropnie dvbranym repertuarem.
Można by si~ upomnieć o v.-i4łk·
sże uwzględnianie
repertuaru

współczesnego; ale czy
je10
niedobór jest winą tylko kic· rowniczki literackiej
teatru,
Krystyny Berwińskiej?
· Obecnie Teatr Ziemi Mazowieclciej pokazuje staropolskie
widowisko mięsopustne,
zbyt
ponętnie zatytułowane „Panna
młoda w k11pieli". Są to fraamenty komedii rybałtowskich i
sowizdrzalskich, wybrane i uszeregowane w logiczną całość
przez W•ndę Wróblewalr.~, ce-

1

~t·~~~~~;so~:~~~~~g~~a%~\~~
!(łopoty
z12 l to

więc skłonny uwierzyć,
widowisko wybrała trafnie. Nie
mni~i, w~tpliwości poważnych
nie umi:il-'!m uciszyć, l niech
dyrektorka pozwoli, żt po słod
kim wst~pie podam jej trochę
aorzk" pigułkę do przełknię

ci•.
Komedi• rybałtowska - cenne zjawisko polskiego . teatru
plebejskier,o z XVI! wieku nie U.wiera mog11cego zadowolić dzisiejszego widza ładunku
żywej,
realistycznej
satyry .
Również i jej uboga warstwa
obyczajowa
nie
równoważy
braku akcji dramaturgicznej .
Zrozumiał to Kazimierz
pejmek i dlatego swe kapitalM,
klasyczne Już widowisko staropolskie! „3ywot Józefa" zbudował na rl!-n~sańsOwym drami.cie lit~rata-Reja, a nie na l\nonimowycn przeważnie , amator~kich uryw*ch rybałtowskich .
Te weszł y do puedsta wienia
tylkó jako intermedia, przerywniki akcji. W dodatku, Dejmek
miał gtanowczo szczęśliwszą rę
ktl w doborze fragmentów , którt wł~czył do „Żywota Józefa" : 1łu1znie bowiem
położył
większy nacisk na śatyrę polit~·c-zną

niż obyczajow~.

Toteż

pracowite dzieło Wróblewskiej
smakuje jak wystygłe kluski
przy corącej kaszy Dejmk3 ,
jak cienki~ piwo przy wytrawnym winie. „Panna młoda . w
kĄpieli" zach~ca łatwowiernych ,

ale sl~ rozćurowuj~. Niewiele ma il'l'l do pokazania i ofiarowania . .Tuż bodaj 10 lat temu
Wróblewski. inscenizowała to
widowisko w Katowicach (choć
pod skromniejszym tytułem) mówiłem Jej wówczas to samo
co dzisiaj . Obecna „Panna mło
da w k"pieli" - zeattawiona z
cvklu obrazków o klesze Albertusie, 6 starej pannie Marllncji
i o puu innych,
ulubionych
}1r.t@z frantów i wagantów ogoNa 2tllęet11 : fńiMłnt D010J Htukl Teatra ZIH!l Huo•l~ekltJ „~··· bach - j est wprawdzie popraat ~loda w ll:łljltll"
Fótó L. 1'ółlel wionym w •~unku do kato-

m•r.

JASZCZ

wspo'łczesnychl ryhałto' w
I
·

I

~ak6 ŻYWó
Teatr
Zlłii!.I Muo·
Teatr P• raz pltrwuy
boviem
tPrmin
wyw1ectue.1
ma coj
w •obie z XVll·
. .
· · umowy oRejon
wiecznych wędrowycb.
zełpot6w
.
.
povczenle
JCJ
przez
rybaltowsklch 1 Jakby na 1roni~
Az trudno •obie wyobrazić _by Drl\ Wodnych W-wa. PrzedłuJom _niedl\v.ne wystawieai.le ii w tych ..varunk'ach teatr mogł ŻE'ne umowy nie jest wcale
z k'!te1 komedll
premtel't)weJ
sztuki - poi·
A Jednak tak rzt<zą
1ktt!J
rybałtowskiej
- dobrze pl'acować.
, .
pewn ą '. i· eśli .dyrekcja
.
.
„Panna m:ot111 w kąpieli" - zble· Jest. Mow1ą o tym sukcesy . od- tea1ru W) kazuJe zamcpokoJe•
gł.o si ę E ostatecinym wi:po~iedu· nieBione lntem ub. roku pod- nie
·
mem d}'.rekcjl teatru 11eduby w czas wvst„oów w Czechosłowa.
\Var1saw1e. Na1'·et „1am 0 en••1ica·
.
·! ". .,
ny dyrekt•>r teatru, ob. MIECZ\'· CJi, mowi wi~le prawdz1W) eh
Ruchomy I prawd1lwy
si.A
111..\.llSZl"CJl'.I,
ni• potratl sukcesów
artystycznych,
że
.
.
Jut
odrocz)
ć
term1_
nu
11·l'.prowad•·
wspomnimy
tylko
ostatnich
.
,
zasługą
TZl\1 jest shnallzO-•
0
ki. Zresztl\ t;a 11edz1ba„. Kilka Rle·
.
.
wielkich pokoików w buduJt,cym żywo kornentowanych w stoli- wame sprawy ruchomego t~a
•ię Teatrze Wielkim. Aby 11ę do cy: „Balladynie'' i „Matce Cou- tru. Budowa
teatru , . ktory
l'llch
do•tat
storaowat
tuo• j ri."e"
No i widzowie. Ci na co-· mó«łby
dolrzeć
wszędzie,
tea6
•
chwiejł,ey ~lę pomost, przypoft'łlll&·
"'
·
t •Jk
J1tcy bardziej ruchom' drabinę 11lt dr:ień, z "t'lałych , miasteczćk 1 tru. pra'.v dz1w~go
) o
W
•~ho~y. z .•raku 1epne10 pomit1a~ I wios~k.
Btło lell dot1ehczat mnieJSZlJ skali - to pr~blem
c1enu. dobre było I to .. Tylkq ro blisko 359 ty•l~t. Wielu z nich nie rozwiązany pTZez zaden
b~4zle od 15 maro.! Niestety ed·
. .
·
t t
·
, Cl b popowledz na t\\ pytanie b trudd widziało
prawdtl\yy ea r P 0 teatr. 1 _n~e ruszon.).
1y a.
.
Jut dzisiaj i dla Ministerstwa Kul· raz pi~rwszy w życiu. Ich wra· r>ularnosci TZi\1 1 prawdziwe]
tury I Sztuki.
żenia? Wystarczy rzucić Oki~tń potrzebie ,owstani<1 ruchornv„h.
..
na stosy 1;stów ! prośbą ó chO· prawdziwych teatrów przyp!•
O~Jaz?~wy Teatr . Z~emi Ml- ciaż jeden tyiko występ.
uć trzeba. !akt pov.stania '-'JJO·
zowieckieJ - mówi 11.kt erekłecznego I·~omitetu Budowy Rucyjny - utworzony zost•ie z
zaozarowana berka
chomego Teatru Ziemi Mazodniem 1.I 1956 r. Od tego dnii
j wieckiej.
trwają nteustannie w~drówki
Nie na &~mej siedzibie koilNa zlecenie komitetu i za zezespolu ~ktorskiego.
Wyst,,y CZlł się kłopoty .~rspół~zesnych brane od ~połeczet'tstwa fund u- rybałtów . Wazl\ieisze jest zdo- gze SAR? rozpisał konkurs.
teatru orlądal_l dot.ychet~• mle bycie stałej, 11owej bazy dla J Nadesłano na niego 17 prac
nkańcy prawie 250 nlieJicowo- teatru. Ze der obiecanek w tym , _ różnych koncepcji rozwiąza
iel. Liczba pririedst&włeń pnt- roku sprawa weszła w stadium nia teatru ruchomego przystokroczyła już 1%30. Powtórzmy 1 wykonav,;stwa. WRN przyznała sowanego do grania również i
- w ciągu 4 lat i w wojewódz- 130 ty~. zl na opracowanie do- w :z.imie.
twie war~zawskim, znanym z I klln'lei\ttcji. Tylito jeśli stołeczObecnie autorzy trzech najnajgorszej sieci drogowej tu- ne .wła.dz~ zwleka~ będ~ z 10- 1 lep~zych <wyróżniony~h w I edzież stauu sal widowiskowych. kah~&CJll .o 3-letni term.in Od- tapie) prac przJ stąpili. do szczedama buy do użytku nie wy- gółowego opracowania swych
Niedawno teatr 11tny111a1
4tra daje się ct.łkiem pewny._. Zr~- projektów. Jeden z nich w poautllbus:r typu ,.5tń". Ale pnel· sztil I 3 llta lmprowizaCJl, to łowie tego roku wybrany zotem„. Wydutone Jut dołlrz• au te· jak na tu.tr vx:•.Je niemało„. stai~ie do 1 eal!zacji.
kary w dmlf' trzy11etń111a1:r I•·
Historia pol8kie1b teatru lu..i..
4owkę a 11odczu upalatae
lata
.
......
. ..,.
mie .&1'l\ ta~nlę. Zreazt• 111• 0·11t6 dowe&o r11t wspomina O wouJeszcze nie ukazały się popodr6t„. warunki aamyelt. wyat4·
nych rybałtach. A Teatr Zleml premierowe recenzje a już ze111
pów
1r•ntezyly
• ••'łlr&k
ę· j Masowleekl•I illslala r6wnleł
centem.
DodaJMycięsto
do te*o
b k ca spół wyrusza
. z występami w
mieJsc .,. l\ottlach ntellcz11yc11 1re· 1 Wodzie. Zaczarowana . ar. a
teren. I Lnow autobus, zimna
ntl\ na l\1azowuu l Kurplacłl. • 1 rn6w~ rnieu~aj\cy na_d "riśltn- , sala, z trudem wywalczone
Nawet iutr obJuc!ewy ninsl •• skich '„prawdziwie
w hotelu i powrót do
siadać •woj~ ealę 11rób a łnHł
.
' .zabitychkt6de- miejsce
·
11·uyatklm stall\ buę. Tak aa tłollrt, •kami ·,nosek o. barce,
ra qomu. I z;1ów przygotowania
spraw~, I tych atrybut6w T:r.M b}'i Od 2 już lllt spełnia rolę pływa- do now•·ch premier .. Najbliż·
pozbawiony.
Jhzł,l'Jlldlltłl
Jeu ciUte
MaJy j'cej
Fredry
l
bhAUtk, adllł
flę łat&·
. , scMy • Pornysł i re11.liza.,.. 1 sze ' to ," Zemsta"
te dekeut•1rni11 I waraztaty, A U· C:Ja J~ynt nie tylko w
rO • „Swierszcz za kominem" Di·
''' pr611? '1'ytke h •c.itwetc1 ł!yrell:· SCI". Cóż, kiedy kariera zacza- ckensa .
•
rjl 11:1111:u wanuwakl(I\ ttatrów na· rowanej barki mot• skończyćj
~·,t~~:r:b• uw4zlęczat tycb 1ł Jut się już „,, \Ym roku. Upływa
MAREK Clłl\IIELEWSii
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