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Wst�p

Lucyna Jakubczyk

Miejski O�rodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim poprzez realiza-
cj� projektu: Krótka historia teatru w Tomaszowie Mazowieckim w��czy�
si� w ogólnopolskie obchody 250 rocznicy istnienia teatru publiczne-
go w Polsce. Opiek� merytoryczn� nad projektem sprawowa�a Anna
Nowak— animator kultury, autorka licznych programów edukacyjno-
artystycznych. Przedsi�wzi�cie ma na celu zwi�kszenie zainteresowania
m�odzie�y i doros�ych lokaln� histori� teatru.
Wielu z tomaszowian zapewne zdziwi fakt ��czenia historii teatru

polskiego z miastem, które nigdy nie mia�o sta�ej, zawodowej sceny.
Jednak, jak wskazuj� opracowania naukowe, Tomaszów od poczatków
swego istnienia posiada� w�asne sceny teatralne, na których wyst�powa�y
nie tylko mniej znane w�drowne trupy, ale równie� takie osobisto�ci
jak Gabriela Zapolska czy Aleksander Zelwerowicz. W�drowne zespo�y
prezentowa�y si� na licznych scenach ogródkowych, w kamienicach
oraz „Szwajcarskiej Dolinie” (obecnie Park Miejski). Wiele z tych miejsc
funkcjonuje do dnia dzisiejszego (np. wybudowany w 1903-1904 roku
budynek kino-teatru „W�ókniarz”). Nie mniej wa�na dla miasta by�a
historia teatrów amatorskich, w�ród których najciekawsze zjawisko to
TEATR W�ÓKNIARZY prowadzony przez Stanis�awa Wilczy�skiego.
Tematy te doczeka�y si� ju� opracowania naukowego przygotowanego

przez Emiliana Leszczy�skiego, teraz przysz�a natomiast pora na dzia-
�ania animacyjne i publikacj� popularyzuj�c� t� wiedz�. Do realizacji
projektu zostali zaproszeni animatorzy kultury, instruktorzy teatralni,
teatrolodzy, osoby zafascynowane histori� Tomaszowa Mazowieckiego.
To oni s� równie� autorami, zamieszczonych poni�ej, pomys�ów na to,
jak w sposób ciekawy poprowadzi� zaj�cia po�wi�cone lokalnej historii.
Rozszyfrowuj�c miejsca i wiadomo�ci zwi�zane z teatrem w Tomaszowie
Mazowieckim oraz trudny, kulturowy kod rz�dz�cy twórczo�ci� sceniczn�
na prze�omie XIX i XX wieku, prowokuj� do zastanowienia si� nad funkcj�
teatru w sferze kszta�towania kultury, czy oddzia�ywania na ni�.
Oddajemy do r�k nauczycieli publikacj�metodyczn� ��cz�c� wiedz�

historyczn� z wiedz� o teatrze, której warto�� tkwi w jej inspiruj�cym
charakterze. W tej broszurze autorzy, a zarazem pasjonaci teatru, stan�
si� przewodnikami po ró�norodnych formach teatrów goszcz�cych i two-
rz�cych na tutejszych scenach, b�d� podpowiada�, jak widzie� i w jaki
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Wst�p

sposób kojarzy� zjawiska dostrzegane na scenie, zach�ca� do �wiadomego
uczestnictwa w szeroko rozumianej sztuce scenicznej.
W publikacji zawarto scenariusze wielu zaj��—w ka�dym znajduje

si� krótki opis problemu, a ko�cz� go polecenia o ró�nym charakterze.
Ich zadaniem jest pog��bi� przedstawion� wiedz�, rozbudzi� zaintereso-
wania, ale te� wy�wiczy� pewne umiej�tno�ci oraz sk�oni� do refleksji
i przekona�, jak wa�n� rol� w �rodowisku lokalnym mo�e odgrywa� teatr,
który pe�ni funkcj� kulturotwórcz�, ale tak�e dostarcza wielu wzrusze�;
uczy widzie� i rozumie� �wiat. Polecenia zosta�y skonstruowane tak, by
mo�na je wykonywa� pod kierunkiem nauczyciela lub samodzielnie jako
prace domowe. Do ksi��ki do��czona jest równie� gra planszowa.
Niniejsza publikacja powsta�a z my�l� o nauczycielach, w zwi�zku

z czym ma stanowi� dla nich realn� pomoc; zaproponowane scenariusze
mog� sta� si� gotowymi konspektami do realizacji b�d� p�aszczyzn�
odniesie� dla w�asnych koncepcji lub materia�em do modyfikacji. Mamy
nadziej�, �e to opracowanie przyczyni si� do szerszego rozpropagowania
wiedzy dotycz�cej historii teatru i dziejów kulturalnych Tomaszowa
Mazowieckiego.
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Teatr prowincjonalny

Anna Nowak

Rozwój form teatralnych w Tomaszowie Mazowieckim by�mocno zwi�-
zany z procesem powstawania i rozwoju miasta: „(. . . ) Tomaszowska
scena w XIX wieku i na pocz�tku XX odzwierciedla losy ówczesnych
zawodowych teatrów w�drownych oraz lokalnych amatorskich i sta-
nowi cz�stk� polskiego teatru prowincjonalnego”1. Zjawisko to by�o
do�� powszechne, poniewa� przez zaledwie nieca�y wiek— do 1909
roku—w mie�cie „wyst�powa�y 32 polskie zespo�y teatrów w�drownych,
jeden sta�y �ódzki teatr [pod kierownictwem Aleksandra Zelwerowi-
cza] oraz 5 aktorów monologistów. Dano ponad 150 przedstawie�, (. . . )
wielokrotnie koncertowa�y zespo�y muzyczne oraz muzycy i �piewacy
soli�ci”2. Do zjawisk tych zalicza�y si� tak�e ró�nej rangi popisy: wyst�py
iluzjonistów, magików, akrobatów, cyrkowców i pokazy panoram �wiata.
Widowiska te by�y odgrywane w ró�nych przestrzeniach: w sali teatralnej,
która powsta�a z inicjatywy Stanis�awa hr. Ostrowskiego (drewniana bu-
dowla przy ul. Pilicznej 68— dzi� I. Mo�cickiego 10), w restauracji zwanej
„Szwajcarsk� Dolin�” (obecnie Park Miejski), w „Sali Neufelda” (zbieg
ul. �w. Antoniego i Zielonogórskiej— dzi� Tkackiej), w sali w ober�y
Gotlieba Holsteina (nieistniej�cy dom na rogu ul. Polnej i pl. Ko�ciuszki),
w sali przy ober�y Krystyna Lorenza pod nr 12 (dzi� pl. Ko�ciuszki 16),
w budynku Ochotniczej Stra�y Po�arnej (przy ul. Pa�acowej— dzi� POW),
w salce klubu miejskiego zwanego Resurs� (ul. Piliczna 6), w ogrodzie
Klubu Miejskiego z estrad� (przestrze� za kinem „W�ókniarz”, przy ul.
Mo�cickiego 6), a tak�e w oddanym do u�ytku w 1908 roku kino-teatrze
„W�ókniarz”.

Wszystkie prezentuj�ce si� w Tomaszowie zespo�y musia�y uzyska�
pozwolenie w�adz lokalnych na pobyt i prezentacj� spektaklu w mie�cie
oraz zgod� na wystawienie sztuki w Komitecie Centralnym wWarszawie.
„Zespo�y w�drowne odwiedza�y Tomaszów z wielu powodów. W pew-
nej mierze sprzyja�o temu jego dogodne po�o�enie w pobli�u traktów
wiod�cych z Warszawy przez Raw�Mazowieck�, Piotrków Trybunalski

1. E. Leszczy�ski, Teatr w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1828-1912, Tomaszów
Mazowiecki 2004, s. 85.

2. Ibidem, s. 85.
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A. Nowak — Teatr prowincjonalny

„Gabriela Zapolska w Tomaszowie Mazowieckim”. Fot. B. S�k. Film dost�pny jest
pod adresem: https://youtu.be/MPWuZApG0CI

i Cz�stochow� na �l�sk”3. Organizacja dzia�a� teatrów funkcjonuj�cych
jak miniprzedsi�biorstwa teatralne, bez dotacji ze strony w�adz, by�a
i�cie karko�omnym zadaniem. Zespo�y te reprezentowa�y ró�ny poziom
artystyczny— z jednej strony byli to arty�ci stale pracuj�cy nad utrzyma-
niem przyzwoitego poziomu artystycznego, a z drugiej czasem „pojawia�
si� w mie�cie prowincjonalnym szmirus, uciekaj�cy noc� z zarobkami
ca�ego zespo�u”4.
Organizacje te nie by�y zrzeszone w �adne struktury, które mog�yby

przej�� nad nimi opiek� lub dba� o poziom prezentowanych przez nie
spektakli. Zespó� w�drowny tworzyli:

· Dyrektor—decyduj�cy o repertuarze, trasie podró�y i sk�adzie to-
warzystwa. Zazwyczaj przyjmowa� odpowiedzialno�� finansow� za
ca�e przedsi�wzi�cie: z uzyskanych pieni�dzy musia� pokry� wszel-
kie koszty zwi�zane z organizacj� spektaklu i dzia�alno�ci� aktorów
(koszty podró�y, noclegów, dekoracji, zakup sztuk, ga�e aktorów);

· Antreprener— realizuj�cy wi�kszo�� zada� zwi�zanych z organizacj�
pracy;

3. Ibidem, s. 87.
4.M. Leyko, Teatr prowincjonalny w Królestwie Polskim w latach 1864-1914, [w:] Dzieje

teatru polskiego, t. IV, vol. 2, Teatr polski w latach 1890-1918, red. Tadeusz Sivert, Warszawa
1988, s. 615.
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„Gabriela Zapolska w Tomaszowie Mazowieckim”. Fot. M. Go�dzik. Film dost�pny
jest pod adresem: https://youtu.be/MPWuZApG0CI
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A. Nowak — Teatr prowincjonalny

· Sufler— ratuj�cy wiele spektakli, poniewa� aktorzy nie zawsze byli
w stanie nauczy� si� tekstu na pami��. Funkcj� suflera cz�sto pe�nili
pocz�tkuj�cy aktorzy lub tacy, którym nie powiod�o si� na scenie;

· Aktorzy—nierzadko amatorzy, którzy zawodu uczyli si� poprzez
prac� na scenie (w 1868 roku zamkni�to warszawsk� Szko�� Drama-
tyczn�, wi�c poza prywatnymi kursami nie by�o gdzie si� kszta�ci�).
Cz�sto byli to arty�ci dzia�aj�cy latem w warszawskich teatrach ogród-
kowych, którzy na okres zimy anga�owali si� na wyst�py na prowincji.
„Wiele �yciorysów aktorów drugiej po�owy XIX wieku rozpoczyna
wzmianka o przypadkowym debiucie teatralnym b�d� desperackiej
ucieczce spod opieki rodziny, szykuj�cej im karier� urz�dnicz� czy
handlow�”5. Aktorzy byli anga�owani na okre�lone emploi, czyli dany
rodzaj ról. W dodatku sami musieli zadba� o swój kostium sceniczny,
co cz�sto decydowa�o o obsadzeniu w danej roli. �ycie aktorów nie
by�o �atwe, poniewa� nie mieli sta�ego zatrudnienia, a ich ga�e by�y
niskie, nie by�o te� �adnej instytucji wspieraj�cej ich po zako�czeniu
pracy scenicznej.

„Zawód aktorski pomijany przez prawo, lekcewa�ony by� przez spo�e-
cze�stwo. Ch�tnie podziwiano prac� aktorów, lecz poza scen� traktowa-
no ich jako �ród�o zgorszenia i niemoralno�ci. Z towarzystwa aktorek
i �piewaczek skwapliwie korzystali oficerowie stacjonuj�cych w mie�cie
garnizonów i bywalcy restauracji”6. Wi�kszo�� aktorów grzeszy�a pod-
stawowymi brakami warsztatowymi, a rzadko si� zdarza�o, �eby dyrektor
teatru uczy� ich czegokolwiek (wyj�tkiem by� np. Anastazy Trapszo,
o którym mowa w rozdziale o aktorze). Aktor takiego teatru cz�sto by�
„zaprzeczeniem” tego, czego wymagano od aktorów w teatrach sta�ych.
Musia� cz�sto improwizowa�, dodawa� wstawki tekstowe, czy ruchowe,
po to, �eby zyska� uznanie widza— przewa�nie nieprzygotowanego do
odbioru sztuki teatralnej.
Teatr ten w znacznej mierze mia� dostarczy� rozrywki, dlatego cz�sto

wykorzystywa� zabiegi b�d�ce s�ab� imitacj� commedii dell’arte.
W scenach objazdowych rzadko pojawiali si� reprezentanci takich

zawodów jak: scenograf, muzyk czy re�yser. Teatr przewa�nie nie dyspo-
nowa� równie� wyposa�eniem scenicznym i garderob� teatraln�. Je�eli
w odwiedzanym mie�cie nie by�o teatru sta�ego, który móg�by jakie�
elementy wypo�yczy�, trzeba by�o liczy� na kreatywno�� aktorów lub po-
�ycza� sprz�ty odmieszka�cówmiasta. Podobnie by�o z opraw�muzyczn�
—cz�sto zespo�y nie posiada�y w�asnej orkiestry i musia�y korzysta�
z pomocy miejscowych zespo�ów amatorskich.
Zadania re�ysera ogranicza�y si� przewa�nie do podzia�u ról, przepro-

wadzania w po�piechu prób sytuacyjnych oraz skompletowania dekoracji

5. Ibidem, s. 624.
6. Ibidem, s. 629.
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Zadania

scenicznych i orkiestry. Dopiero na pocz�tku XXwieku powstaj�w teatrze
funkcje re�ysera, a wzrost jego rangi nast�pi dopiero na skutek Wielkiej
Reformy Teatru.
Teatry objazdowe boryka�y si� ponadto z du�ymi problemami finan-

sowymi (brak stabilno�ci finansowej, uzale�nienie dochodów wy��cznie
od wp�ywów z biletów) i organizacyjnymi (ci�g�e przemieszczanie si�,
brak czasu na próby, pozyskiwanie zgody na realizacje sztuk).

Scenariusz 1. „�ycie codzienne w teatrze
prowincjonalnym”

Materia�y

Kilka krzese�, fakultatywnie fragmenty KomediantkiW�adys�awa Rey-
monta i/lub fragment ekranizacji w re�yserii Jerzego Sztwiertni z 1986
roku.

Przestrze� do zaj��

Sala przeznaczona do odgrywania krótkich scenek.

Przebieg

1. Rozmawiamy z uczniami na tematwarunków �ycia artystów teatrów
w�drownych. Jako ciekawe uzupe�nienie mo�emy wykorzysta�
fragmenty powie�ci W. Reymonta Komediantka lub jego ekranizacji.
Wa�ne jest, �eby pokaza�, z jakimi trudno�ciami móg� si� zmaga�
aktor na co dzie�.

2. Dzielimyuczniówna 4-5 grup. Ka�da z grup losuje jedno ze zdarze�,
które nast�pnie b�dzie musia�a przedstawi� w formie krótkiej,
improwizowanej scenki. W scenkach wa�ne jest, �eby pokaza�
jak najbardziej wyra�nie konflikty i charaktery bohaterów. Opisy
scenek pokazuj� g�ówne ogniowo sytuacji konfliktowej— to, w jakie
role wejd� uczniowie, zale�y od nich—wa�ne, �eby spróbowali
wyobrazi� sobie, �e rzecz dzieje si� w XIX wieku (nie ma Internetu,
telefonów komórkowych etc.). Uczniowie wcielaj� si� w cz�onków
objazdowego teatru/widzów.

Tematy do odegrania

1. Wcielasz si� w rol� dyrektora teatru objazdowego. Z powodu s�abej
frekwencji na spektaklach w kasie teatru nie ma pieni�dzy. Aktorzy
dopominaj� si� o nale�ne im ga�e.
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A. Nowak — Teatr prowincjonalny

2. Debiutuj�ca aktorka, która uciek�a z domu, rozpoczyna prac�
w teatrze objazdowym. Jest przekonana, �e z�apa�a Pana Boga
za nogi. Poka� jej spotkanie z zespo�em aktorskim, który jest
zgorzknia�y i nie wierzy w sens pracy w teatrze.

3. Dyrektor w nocy uciek� z ca�ym dobytkiem teatru. Zespó� pozosta�
bez �rodków do �ycia. Poka�cie prób� rozwi�zania tej sytuacji
przez zespó�.

4. Odbywa si� premiera sztuki mówi�cej o nieszcz��liwej, zakazanej
mi�o�ci— rodzina nie akceptuje zwi�zku dwojgam�odych ludzi. Tu�
przed przedstawieniem okazuje si�, �e jeden z aktorów— graj�cy
g�ówn� rol�—wyjecha� nagle, bo pok�óci� si� z dyrektorem te-
atru. Spektakl musi si� odby�. Zaimprowizujcie scen� pokazuj�c�
konfrontacj� pomi�dzy zakochanymi a ich otoczeniem.

5. Podczas spektaklu publiczno�� z�o�ona z prostych robotników
jest nieusatysfakcjonowana tym, co widzi na scenie. Oczekuj�cy
rozrywki widzowie zaczynaj� przeszkadza�, komentowa�. Poka�cie,
jak zako�czy si� ta scena.

Ka�da z grup przygotowuje krótk� scen�, nast�pnie j� prezentuje.
Pozosta�e osoby z grupy najpierw wymy�laj� tytu� sceny, a nast�pnie
wybieraj� spo�ród odgrywaj�cych posta�, która ich najbardziej zacieka-
wi�a i sadzaj� j� „na gor�cym krze�le”. Zadaniem osoby siedz�cej na
„gor�cym krze�le” jest odpowiadanie na pytania grupy, ale z perspektywy
odgrywanej w scence postaci. Uczniowie obserwuj�cy scen� zadaj� jej
pytania, typu: „dlaczego post�pi�e�/-a� w taki sposób?”, „co czujesz?”,
„co my�lisz?”, „co masz zamiar teraz zrobi�?” itp.

Warianty

Je�eli pracujemy z grup� bardzo kreatywn� i ch�tn� do dzia�ania, warto
ograniczy� im rekwizyty, które mog� wykorzysta� do odgrywania sceny,
i da� im zamiast tego komplet rzeczy do wykorzystania przy samodziel-
nym tworzeniu rekwizytów, np. krzes�a, tkaniny, kij od miot�y, karton.
Przy takim ograniczeniu b�d� zmuszeni uruchomi� swoj� wyobra�-
ni� i b�d�musieli wykorzystywa� przedmioty inaczej, ni� s� do tego
przeznaczone.

Bibliografia
Leszczy�ski E., Teatrw TomaszowieMazowieckimw latach 1828-1912, TomaszówMazowiecki

2004.
Leyko M., Teatr prowincjonalny w Królestwie Polskim w latach 1864-1914, [w:] Dzieje teatru

polskiego, t. IV, vol. 2, Teatr polski w latach 1890-1918, red. Tadeusz Sivert, Warszawa
1988, s. 606-675.
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Teatr w drodze

El�bieta Chrulska

W drugiej po�owie XIX i na pocz�tku XX wieku w Polsce (za przyk�a-
dem Francji) popularne sta�y si� teatralne wyst�py w�drownych grup
artystycznych— zarówno amatorskich, jak i profesjonalnych. Odwie-
dza�y one tak�e Tomaszów Mazowiecki, prezentuj�c swoje spektakle
na scenach ogródkowych, w kamienicach (np. w domu Neufelda) i tzw.
„Szwajcarskiej Dolinie”. By�y w�ród nich równie� zespo�y prowadzone
przez wybitnych artystów, np. Aleksandra Zelwerowicza, i z udzia�em
znanych osobowo�ci, takich jak Gabriela Zapolska. Wyst�powa�y te�
lokalne grupy amatorskie, prowadzone przez miejscowych pasjonatów,
np. utalentowanego urz�dnika kolei Stanis�awa Bogus�awskiego, oraz
grupy kabaretowe.
Niestety poza nazwiskami autorów (cz�sto zagranicznych), tytu�ami

spektakli i krótkimi wzmiankami w prasie lubw notach administracyjnych
o dochodach ze spektaklu (cz��� przekazywano na cele charytatywne) nie
posiadamy zbyt wielu informacji dotycz�cych samych teatralnych poka-
zów. Pewnych wskazówek co do aktorskiej gry dostarcza nam podr�cznik
Anastazego Trapszy, który wraz z zespo�em par� razy zagra� równie� na
tomaszowskiej scenie. Warto w tym miejscu jednak podkre�li�, �e teatr
ówcze�nie pe�ni� rol� „s�ugi” wobec tekstu literackiego. Z historycznych
�róde� wiemy, �e z powodzeniem grano komedie obyczajowe Ba�uckiego,
czasami Fredry, co daje ju� pewne wyobra�enie na temat gustu widowni
i ówczesnej „mody na teatr”. Komedie i farsy by�y popularne równie�
z powodów politycznych—w�adzom zaborczym zale�a�o bowiem na tym,
by nie podnosi� „temperatury serc i umys�ów”, utrzymuj�c je „w stanie
ch�odnego bezruchu”.
Bez w�tpienia sztuki teatralne s�u�y�y jednak przede wszystkim za

zwierciad�o, w którym mog�o przegl�da� si� �redniozamo�ne miesz-
cza�stwo Tomaszowa. By�a to równie� bardziej ekskluzywna forma
rozrywki. G�ównymi bohaterami spektakli byli kupcy, w�a�ciciele kamie-
nic i urz�dnicy, pojawia�y si� te� role typowe dla XIX wieku: kochankowie,
komiczny ojciec/matka, subretka/walet, s�u��cy, „role salonowe” itd.
Ba�ucki w swoich utworach o�miesza� pogo� za tytu�ami, wygórowane
ambicje i snobizm, odwo�ywa� si� tak�e (krytycznie) do tematu emancy-
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pacji kobiet. W komediach korzystano ch�tnie ze schematów qui pro
quo, kontrastu i ró�norodnego komizmu (postaci, sytuacji), bardziej
koncentruj�c si� na intrydze ni� psychologicznej prawdzie, z któr� spo-
tykamy si� w pó�niejszej komedii naturalistycznej (np. u Zapolskiej).
Podsumowuj�c, to w�a�nie niespotykane na co dzie� zbiegi okoliczno�ci
w po��czeniu z zamierzonym schematyzmem ról stanowi� ich g�ówn�
i przez d�ugi czas niedocenian� si��.

Ka�demu z zada� powinno towarzyszy� krótkie wprowadzenie, zw�aszcza
dotycz�ce tematów podejmowanych przez teatr XIX-wieczny.

Scenariusz 1. „Uwaga! Przyjecha� teatr”

Materia�y

Do �wiczenia wykorzystamy zapisane na kartkach tytu�y spektakli, które
grano na scenach Tomaszowa Mazowieckiego pod koniec XIX wieku,
np. Doktor damski,My i one, Nieszcz��cia najszcz��liwszego m��a, �zy
kobiece, Bro� niewie�cia, Bilecik mi�osny, Grube ryby, U tancerki, Chrapanie
z rozkazu, On nie jest zazdrosny, Lokaje w zalotach.

Przebieg

Zadaniem uczniów (w grupach) b�dzie stworzenie do wylosowanego
tytu�u krótkiego opisu — zapowiedzi — który móg�by znale�� si� na
informacyjnym afiszu promuj�cym wyst�p w�drownego zespo�u. Opis
poza krótkim streszczeniem fabu�y powinien zawiera� tak�e wymy�lon�
nazw� grupy, list� postaci (nazwiska znacz�ce) i aktorów wyst�puj�cych
w spektaklu. W trakcie pracy warto wspólnie zastanowi� si� nadwyborem
„ról” i obsad� aktorsk� wed�ug naturalnych predyspozycji— tak jak mia�o
to miejsce w teatrze XIX wieku.

Wariant

Uczniom uzdolnionym plastycznie lub graficznie mo�na równie� zapro-
ponowa� przygotowanie projektu graficznego afiszu.
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Scenariusz 2. „Na �ywo”

Materia�y

Na kartkach, które nast�pnie umie�cimy w trzech pojemnikach, przygoto-
wujemy ró�ne improwizacyjne zadania zwi�zane z komedi� obyczajow�,
np.:

· POSTA�— stary kawaler, tancerka, kobieta wyemancypowana, nie-
szcz��liwy m��, zrz�dliwa �ona, komiczna/-y matka/ojciec, kochanko-
wie, kokietka, stary bogacz, stara panna, naiwna dziewczyna, s�u��ca,
urz�dnik na poczcie;

· MIEJSCE— teatr, ogród wieczorow� por�, salon w kamienicy, sklep
cukierniczy (uczniowie mog� proponowa� tak�e znane miejsca w To-
maszowie Mazowieckim);

· TEMAT—nieodwzajemnionami�o��, przegrane pieni�dze, tajemniczy
bilecik, zazdro��, zdrada, rywalizacja, spór spadkowy.

Uwaga: Warto zach�ci� grup� do twórczej inwencji i przygotowania
obok sugestii prowadz�cego równie� w�asnych tematów, zastanawiaj�c
si� przy tym nad ich odpowiednikami w sztukach wspó�czesnych, czyli
uniwersalno�ci� lub przeciwnie— anachroniczno�ci�.

Przebieg

Zadanie b�dzie polega� na odegraniu w grupie improwizowanej scenki
z uwzgl�dnieniem wylosowanych tematów. Istotne jest, by nie uk�ada�
uprzednio w g�owie scenariusza, lecz podej�� spontanicznie do rozgry-
waj�cej si� „na �ywo” sytuacji. Mo�na przyk�adowo zaproponowa�, by
kolejne osoby (postaci) dochodzi�y „na scen�” w trakcie rozwijaj�cej
si� akcji, gdy zaczyna ona traci� tempo. Warto te� zwróci� uwag� na
ró�nego typu komizm i sceniczne gesty (por. „Uwagi” do scenariusza
Anny Nowak), którymi mo�na si� pos�u�y� w czasie gry.

Warianty

W innym wariancie �wiczenia mo�na wykorzysta� tak�e tytu�y z pierw-
szego scenariusza, które mog� funkcjonowa� obok tematu POSTACI
i MIEJSCE. Warto te� wzi�� pod uwag� S�OWO jako kategori�, w któ-
rej uczniowie umieszcz� samodzielnie wybrane cytaty z ustalonych
komedii Ba�uckiego, np. krótkiej sztuki, granej tak�e w Tomaszowie
Mazowieckim, pt. Bilecik Mi�osny (tekst dost�pny w skanach �l�skiej
Biblioteki Cyfrowej). W tym wariancie �wiczenia nale�y zwróci� uwag� na
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p�ynno�� gry aktorskiej, aby czytanie cytatu (je�li b�dzie mia�o miejsce
w trakcie odgrywania scenki, a nie na pocz�tku) nie zburzy�o naturalno�ci
przedstawienia.

Bibliografia
Ba�ucki M., BilecikMi�osny [online], Lwów 1884, dost�pne w Internecie na stronie: http://sbc.

org. pl/dlibra/docmetadata? id=66 043&from=pubindex&dirids=108&lp=65, [dost�p
10.07.2015].

Konarska-Pabiniak B., Teatr prowincjonalny w Królestwie Polskim (1863-1914), P�ock 2006.
Leszczy�ski E., Teatrw TomaszowieMazowieckimw latach 1828-1912, TomaszówMazowiecki

2004, s. 21-73.
Weiss T., Wst�p, [w:] Ba�ucki M., Grube ryby, Dom otwarty, Wroc�aw 1981.
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Aktor wczoraj i dzi�

Anna Nowak

W XIX wieku uwa�ano, �e literatura jest sztuk� bardziej warto�ciow� ni�
teatr, dlatego powinna stanowi� podstaw� przedstawienia. W zwi�zku
z tym sztuka aktorska uznawana by�a za �ci�le zale�n� od dramatu,
a „(. . . ) aktor mia� wyda� w rzeczy, co autor poj�� w umy�le”1. Z tego
wzgl�du aktor (nazywany cz�sto tak�e „artyst� dramatycznym”) nie mia�
prawa dokonywa� jakichkolwiek zmian w tek�cie, dodawa� w�asnych
wstawek mimicznych czy ruchowych, a tak�e musia� dostosowa� sposób
gry do tonacji utworu. Uwa�ano ponadto, �e czym wy�sza warto��
utworu literackiego, tym wi�ksze szanse na zbudowanie wa�nej roli.
Gra aktorska musia�a by� te� zgodna z zasadami teatru iluzyjnego, czyli
takiego, w którym „odbiorca traktuje jako �wiat realny to, co jest jedynie
fikcj�, a wi�c rezultatem artystycznej kreacji �wiata przedstawionego”2.
Tak wi�c widz XIX wieku powinien zapomnie�, �e cz�owiek, na którego
patrzy, jest tylko aktork� lub aktorem, i traktowa� osoby widziane na
scenie tak samo, jak spotykane z �yciu realnym. W ówczesnym teatrze
aktor jest zatem przede wszystkim „narz�dziem do przekazania tre�ci
sztuki”.
St�d o aktorstwie tej epoki mo�na powiedzie�, �e jest bardzo kon-

wencjonalne, pos�uguje si� utartymi znakami mimicznymi i ruchowymi,
a prym w aktorskiej ekspresji wiedzie s�owo. „Scen ca�kiem niemych
nie znajdziemy jeszcze w teatrze tego czasu, mog� by� rozgrywane
jednoczocze�nie z mówionymi”3. A ��czenie s�owa mówionego z ruchem
odbywa si� równie� w sposób specyficzny, poniewa� aktor tego czasu
„rzadko kiedy stoi przez d�u�szy czas w jednym miejscu, jeszcze rzadziej
siedzi. Mo�e zacz�� jak�� kwesti� w fotelu. Ale �eby j� sko�czy�, nie-
chybnie wstanie i przejdzie si� po scenie dla urozmaicenia swej gry. Jest
czym� przewa�nie zaj�ty. Nawet w toku o�ywionej rozmowy aktorka niby
od niechcenia poprawia fa�dy swojej sukni, aktor w zamy�leniu bawi

1. J. Lipi�ski,Mowa na otwarcie Szko�y Dramatycznej Teatru Narodowego w Warszawie,
„Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1815, nr 11 z 7 (II), s. 167-168.

2. P. Pavis, S�ownik terminów teatralnych, przek�ad i opracowanie S. �wiontek, Wroc�aw
—Warszawa—Kraków 1998, s. 191.

3. Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1977, s. 150.

13



A. Nowak — Aktor wczoraj i dzi�

si� brelokami u zegarka”4. I chocia� taka gra mia�a wywo�a� wra�enie
podobne do �ycia codziennego, to nie by� to realizm psychologiczny
polegaj�cy na zg��bianiu postaci i „stawaniu si� ni�”. Sztuka aktorska
oparta na realizmie— rozumianym jako kopiowanie codziennego �ycia
(rzeczywisto�ci)— traktowana by�a jak fa�sz i niepodobie�stwo. Aktor
XIX wieku przedstawia� uczucie, a nie je prze�ywa�.
Nie bez znaczenia by�a tu popularno�� teorii fizjonomiki, które do��

jasno na podstawie wygl�du twarzy, sylwetki oraz gestów okre�la�y
charakter i cechy charakterystyczne postaci. Dla przyk�adu, aktor o niskim
wzro�cie i niezbyt donios�ym g�osie nie móg� zagra�Makbeta, poniewa�
nie pasowa� do ówczesnego wyobra�enia wznios�o�ci. Aktorzy mieli
swoje emploi— czyli dany rodzaj ról, w którym si� specjalizowali (np.
heroina, szlachetny ojciec, kokietka salonowa).
Omawiaj�c ten temat, warto wskaza� kontrast pomi�dzy teatrem

XIX wieku a teatrem wspó�czesnym i zaznaczy�, �e XIX-wieczny teatr
iluzyjnymia� przede wszystkim pe�ni� rol�wychowawcz�, propagandow�,
polityczn�, edukacyjn� i rozrywkow�. Teatr wspó�czesny jest zdecydowa-
nie antyiluzyjny (na ró�ne sposoby ujawnia bowiem swoj� sztuczno��),
operuje odr�bnymi �rodkami wyrazu ni� kino, jest sztuk� autonomiczn�,
w której aktor nie jest ju� tylko narz�dziem do przekazania tre�ci sztuki,
ale staje si� twórc�.
Dla �atwiejszego przekazania tematu proponujemy odwo�a� si� do

wydanego w 1899 roku Podr�cznika sztuki dramatycznej dla artystów
i amatorów autorstwa Anastazego Trapszy. Podr�cznik ten podajemy za
przyk�ad, poniewa� jego autor zas�yn�� jako doskona�y nauczyciel sztuki
scenicznej. Jego uczniami byli pó�niejsi wybitni aktorzy polscy, m.in.
Boles�aw Leszczy�ski czy Ludwik Solski. Prowadzony przez niego zespó�
teatru objazdowego wyró�nia� si� wysokim poziomem artystycznym
(co rzadko zdarza�o si� w przypadku takich grup) i wyrównan� gr�
ca�ego zespo�u (dla ciekawostki podam, �e zespó� A. Trapszy odwiedzi�
Tomaszów Mazowiecki w 1887 roku—wówczas tutaj w sali Neufelda
swój benefis mia�a Gabriela Zapolska).

4. Ibidem, s. 149.
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Scenariusz 1. „Aktorskie kalambury”

Materia�y

Teksty z za��czonej tabeli zawieraj�cej cytaty z Podr�cznika sztuki dra-
matycznej dla artystów i amatorów Anastazego Trapszy z 1899 roku.
Kserujemy tabelk� i wcinamy wszystkie cytaty z lewej strony, dotycz�ce
opisów ró�nych stanów i uczu� (kolumna: „cytaty”). Cytaty wrzucamy
do woreczka lub kapelusza. Kolumna z prawej strony to odpowiedzi dla
prowadz�cego.

Przebieg

Opowiadamy uczniom krótko o specyfice aktorstwa wXIXwieku. Uczniów
dzielimy na 2-3 grupy. Ka�da z grup wysy�a po 1-2 osoby do pokazania
okre�lonego has�a—wylosowanego spo�ród cytatów. Reprezentanci gru-
py prezentuj� tylko za pomoc� ruchu dane uczucie, staraj�c si� pokaza�
dok�adnie te czynno�ci, o których jest mowa w cytacie. Pozosta�e osoby
odgaduj� znaczenie. Po zako�czeniu zadania rozmawiamy z uczniami na
temat do�� konwencjonalnego wykorzystania gestu w aktorstwie XIX
wieku.

Wskazówki/warianty

W przypadku gdy grupa ma problem z pokazaniem stanów, mo�na
najpierw wykona� jedno z zada� wspólnie— jako �wiczenie dla ca�ej
grupy. Te zadania trzeba wykona� zgodnie z opisem, bez doszukiwania
si�metafor i dodatkowych znacze�. �wiczenie mo�e by� wykorzystane
podczas zaj�� z zakresu historii teatru, ale mo�e te� pos�u�y� do zaj�� na
temat znaczenia �rodków pozawerbalnych w teatrze i �yciu codziennym.

Scenariusz 2. „Gesty dawniej i dzisiaj”

Przestrze� do zaj��

Miejsce, w którym mo�na si� swobodnie porusza�.

Przebieg

Celem tego zadania jest przybli�enie uczniom trudnego zagadnienia
specyfiki gry aktorskiej w XIX wieku i jej ewaluacji w wieku XX. Zadanie
nie daje pe�nego obrazu kierunków w XXwieku, ale pozwala do�wiadczy�,
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czym jest twórcze poszukiwanie �rodków aktorskich charakterystyczne
dla wspó�czesno�ci.

1. Rozmawiamy z uczniami na temat konwencjonalnego wykorzysta-
nia gestu w XIX wieku oraz na temat zmian, jakie zasz�y w aktor-
stwie w wieku XX.

2. Ka�dy z uczniów staje tak, �eby mie� troch� wolnego miejsca.
Na has�o prowadz�cego uczniowie b�d� pokazywa� ruchem dan�
emocj�—najpierw w sposób konwencjonalny i typowy, a nast�pnie
przedstawi� t� sam� emocj� w sposób twórczy, narzucaj�c sobie
nast�puj�ce ograniczenie: mog� wyrazi� stan, u�ywaj�c tylko
jednej cz��ci cia�a (I runda— emocja pokazana tylko za pomo-
c� twarzy—mimiki, II runda— za pomoc� d�oni, III runda— za
pomoc� nóg). Prowadz�cy wypowiada kolejno emocje: rado��,
z�o��, smutek, strach, zm�czenie, ciekawo��, a na koniec zniecier-
pliwienie, a uczniowie wykonuj� do ka�dej emocji najpierw ruch
konwencjonalny, a nast�pnie niekonwencjonalny (wyra�ony tylko
poprzez jedn� cz��� cia�a). Po ka�dej serii uczniowie pokazuj�
swoje pomys�y grupie.

3. Rozmawiamy z uczniami na temat tego, jak si� czuli podczas tego
�wiczenia, oraz o tym, które z gestów by�o im �atwiej wykona�.
Wspólnie wyci�gamy wnioski i dyskutujemy o tym, jak obecnie
wygl�da praca aktora i tworzenie komunikatów w teatrze.

Scenariusz 3. „S�owo dawniej i dzisiaj”

Materia�y

Fragment tekstu Balladyny Juliusza S�owackiego:

Wiatr goni za mn� i o siostr� pyta,
Krzycz�. . . zabita-zabita-zabita.
Drzewa wo�aj�. . . gdzie jest siostra twoja?
Chcia�am krew obmy�. . . z b��kitnego zdroja
Patrza�a twarz jej blada i milcz�ca

Przebieg

Zadanie ma przybli�y� zmiany w zakresie stosunku do s�owa w teatrze.

1. Przybli�amy uczniom zagadnienie relacji: tekst dramatycz-
ny— teatr XIX wieku i wspó�czesne adaptacje. Szczególnie mocno
zaznaczamy rol� aktora, który w XIX wieku by� wyk�adni�my�li
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autora, oraz to, w jaki sposób obecnie dokonuje si� zmian w tek�cie
i jego interpretacji.

2. Ka�dy z uczniów czyta fragment Balladyny z ró�n� interpretacj�:

· staramy si� pod��a� „za liter� tekstu”, czyli wyrazi� wyrzuty
sumienia, które m�cz� bohaterk�;

· zmieniamy kontekst wypowiedzi i swobodnie nadajemy no-
w� interpretacj�: czytamy tekst, jakby�my siedzieli na fotelu
dentystycznym; jak plotk�; jak kazanie; jak zapowied� progra-
mu telewizyjnego o tematyce sensacyjnej; jak ko�ysank�; jak
fragment piosenki hiphopowej (rapujemy).

3. Rozmawiamy na temat tego, jak zmienianie kontekstu wypowiedzi
wp�yn��o na odbiór tekstu przez uczniów. Jaki jest ich stosunek do
tego typu zabiegów? Czy która� z interpretacji w jaki� szczególny
sposób im si� spodoba�a?

Warianty

Zadanie to mo�na wykona� na dowolnym tek�cie dramatycznym. Dobrze
jest, je�li uczniowie znaj� kontekst tej wypowiedzi. Zadanie mo�na
te� zrealizowa� w podgrupach, wtedy ka�da z grup mo�e opracowa�
po dwa sposoby interpretacji i „jak chórek” z dyrygentem-liderem
przeczyta� fragment. Je�eli grupa jest bardzo aktywna, mo�na doda�
gest i spróbowa� zachowa� jeden rytm wypowiedzi. Podzia� na grupy jest
wskazany szczególnie wtedy, gdy w�ród uczestników s� osoby, które
maj� opory przed samodzieln� publiczn� prezentacj�.

Bibliografia
Kosi�ski D., Dramaturgia praktyczna. Polska sztuka aktorska XIX wieku w pi�miennictwie

teatralnym swej epoki, Kraków 2005.
Kosi�ski D., Sztuka aktorska w polskim pi�miennictwie teatralnym XIX wieku— g�ówne pro-

blemy, Kraków 2003.
Pavis P., S�ownik terminów teatralnych, przek�ad i opracowanie S. �wiontek, Wroc�aw

—Warszawa—Kraków 1998.
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Cytat Znaczenie

„Bierzemy czyj�� r�k� z wszelk� uprzejmo�ci�, zaledwie unosz�c
j� do góry, nachylamy si� ku niej i sk�adamy poca�unek cicho”.

mi�o��

„Usta s� na wpó� otwarte, rysy twarzy nieruchome, g�owa zwrócona
w po�owie do miejsca, sk�d d�wi�k pochodzi”.

przys�uchiwanie si�

„Wzrok b��dz�cy i usta rozwarte, ruchy nieokre�lone i bezmy�lne,
chwytanie tego, co niepotrzebne, chód nieregularny i bezcelowy”.

roztargnienie

„Raptowne zatrzymanie chodu, brwi s� nachmurzone i k�ty ust
�ci�gni�te ku do�owi, tu�ów ca�y odrzuca si� w ty� nieco i r�k�
uderza si� w czo�o”.

przypomnienie sobie czego�

„G�owa opuszczona, powieki przymkni�te, wargi, policzki i dolna
szcz�ka opuszczaj� si� jakby pod w�asnym ci��arem, przez to rysy
wydaj� si� wyd�u�one. Oczy mg�awe, bez �ycia”.

cierpienie

„Cia�o si� kurczy, skupia, jakby tym sposobem chcia�o si� skry�
przedwrogiem; porusze� cia�a �adnych,albo nadzwyczaj powolne”.

strach

„Twarz blednie, wargi drgaj�, g�os zamiera, zatkanie w gardle
tamuje oddech, musku�y t��ej�, z�by zaciskaj� si�, oczy szeroko
rozwarte, brwi nachmurzone.

z�o��

„Silne rumie�ce na twarzy, j�zyk skr�powany, r�ce chwilowo szybko
poruszaj� si� i naraz opadaj� bezsilnie, szurganie nogami, warga
dolna obwis�a, oczy zamglone, blaszane, z chwilowym niekiedy
odblaskiem �ycia”.

upojenie alkoholowe

„Wypr��ona postawa, wzrok patrz�cy z wysoka, oczy mocno otwar-
te, spojrzenie nakazuj�ce, usta zamkni�te, cz�sty ruch brwi”.

duma

„Usta otwieraj� si�, jakby chcia�y wyrzuci� z siebie co� wstr�tnego,
cz�owiek wydycha powietrze przez wargi wysuni�te naprzód”.

odraza/wstr�t

„Przy�o�enie r�ki do szcz�ki, przykrywaj�cmiejsce bólu, przewi�za-
nie twarzy chustk�, bieganie po scenie, któremu towarzyszy cz�ste
zatrzymywanie si�, twarz wykrzywiona bolesnym grymasem”.

ból z�bów

„Wzrok bystry, b�yszcz�cy, ruchliwy, brwi podniesione, w ruchach
i ca�ej postaci �ywo��”.

ciekawo��

„Ca�a posta� wyra�a spokój, w którym przebija si� entuzjazm. Tu-
�ów zupe�nie swobodny, ruchy pe�ne, ramiona nieco naprzód, r�ce
oddalone od tu�owia, d�onie otwarte, tylko musku�y r�k napr��one,
gotowe do czynu; nogi si�� sw�, nie ci��arem, oparte na ziemi;
g�owa podniesiona. Czo�o jasne, wyg�adzone, brwi podniesione,
wargi lekko zwarte, przy czym dolna wystaje cokolwiek naprzód”.

m�stwo/odwaga

„Twarz u�miechni�ta, jasna, w oczach wzrok jakby wgl�daj�cy
w przysz�o�� i pragn�cy j� przenikn��, wskutek czego g�owa pod-
niesiona”.

nadzieja

Cytaty do Scenariusza 1
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Teatr malarza i maszynisty—
Dekoracje w XIX-wiecznym teatrze

Emilia Adamiszyn

Teatry w�drowne, dzia�aj�ce przez ca�y wiek XIX, dawa�y przedstawienia
w domach zajezdnych, stajniach, szybko wznoszonych pomieszczeniach,
czy salach teatralnych przeznaczonych dla w�drownych trup aktorskich.
W Tomaszowie Mazowieckim od 1881 roku do pocz�tków XX wieku
przedstawienia grano w sali teatralnej przyleg�ej do szynku, którego
w�a�cicielem by� Aron Neufeld. By� to murowany parterowy budynek, po
którym zachowa�a si�m.in. nast�puj�ca wzmianka: „przybytek sztuki
(którym tu jest sala przy bawaryi do��ma�a i scena lilipucia, maj�ca
co najwy�ej 4 �okcie g��boko�ci i 6 d�ugo�ci)”1. W�drowne zespo�y
wyst�powa�y te� np. w salce klubu miejskiego, zwanej Resurs�, czy
w du�ych ogrodach Tomaszowa, daj�c przedstawienia w drewnianych
altanach Klubu Miejskiego lub ogrodu Alojzego Milajdsena, zwanego
„Szwajcarsk� Dolin�”. W 1908 roku do u�ytku zosta� oddany budynek
teatralny.
W�drowne trupy aktorskie nie dysponowa�y du�ym bud�etem, dla-

tego na ogó� posiada�y kilka sta�ych elementów dekoracyjnych, które
s�u�y�y jako t�o dla wszystkich granych sztuk. Dekoracje te powsta-
wa�y po�piesznie i w prowizorycznych warunkach, cz�sto pod go�ym
niebem. W�drowne trupy nie mog�y sobie tak�e pozwoli� na zatrud-
nienie zawodowych malarzy, dlatego dekoracje malowa� dyrektor lub
który� z aktorów. Tak przygotowane elementy przedstawienia stanowi�y
„mizern�” imitacj� tych wykonanych przez zawodowych dekoratorów
pracuj�cych w malarniach teatrów du�ych o�rodków miejskich.
O tym, jak wa�n� rol� odgrywa�a wówczas oprawa plastyczna przedsta-

wienia, niech �wiadczy fakt, �e teatr XIX wieku bywa nazywany teatrem
malarza i maszynisty. Publiczno�� przychodzi�a do teatru, �eby zobaczy�
wzlatywanie i zst�powanie z nieba, zapadanie si� pod ziemi�, wstawanie
z grobów, bitwy morskie, burze z grzmotami i piorunami, czy buchaj�cy
ogie�. Wszystko to by�o mo�liwe dzi�ki skomplikowanej maszynerii
scenicznej oraz lekkim, malowanym na p�askich elementach dekoracjom,

1. E. Leszczy�ski, op. cit., s. 27.
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które zmieniano na oczach widzów. Nierzadko na afiszach teatralnych
zaznaczano ilo�� zmian dekoracji, a dekorator by� wywo�ywany przez
publiczno�� do oklasków. Jednym s�owem, przedstawienie by�o podpo-
rz�dkowane malarstwu i maszynerii— tymi elementami si� zachwycano,
za� gra aktorska i tekst dramatyczny pozostawa�y w ich cieniu.
Tworzenie takich widowisk sta�o si�mo�liwe dzi�ki specjalnie zorga-

nizowanej przestrzeni teatralnej. W XVII wieku ukszta�towa� si� schemat
sceny zwanej w�osk� lub pude�kow� (od francuskiego zwrotu: bo“ıte
optique— ‘pud�o do patrzenia’) i przetrwa� on do pocz�tków wieku XX
jako dominuj�cy model. Czym charakteryzuje si� scena pude�kowa?
Przestrze� gry zosta�a oddzielona od widowni ram� sceniczn�— scena
posiada�a otwór oprawiony pot��n�, ozdobion�, poz�acan� ram�. Za ni�
ukryta by�a maszyneria sceny. Wprowadzono kurtyn� unoszon� uko�nie
i drapowan� po bokach (system w�oski), rozsuwan� na boki (system
francuski) lub unoszon� w gór� (system niemiecki), ods�aniaj�c� obraz
uj�ty w ram�.
Dekoracje sk�ada�y si� z osobnych elementów: dopiero ich zestawienie

dawa�o w perspektywie obraz przestrzeni. W dekoracjach wykorzystywa-
no perspektyw� zbie�n�, tzn. tak�, „której punkt najbardziej oddalony
od widza znajdowa� si� blisko �rodka kompozycji”2. Elementy dekoracji
pomniejsza�y si� perspektywicznie: domy, kolumny, drzewa mala�y wraz
z g��bi� sceny. Gdyby aktor stan�� w g��bi pud�a scenicznego, okaza�oby
si�, �e jest wy�szy od drzewa! Dlatego porusza� si� tylko w strefie przed-
niej, gdzie jego skala by�a proporcjonalna do skali dekoracji. Dekoracje
mia�y pot�gowa� w widzu z�udzenie, czyli iluzj�, �e to, na co patrzy,
jest miastem czy pejza�em górskim, dlatego nazywano je dekoracjami
iluzjonistycznymi. Zadaniem obrazu by�o udawanie, �e na�laduje ten
prawdziwy.

2. K. Braun, Przestrze� teatralna, Warszawa 1982, s. 37.
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Od czasu baroku dekoracja by�a iluzjonistyczna i monumentalna.
Malarz cz�sto wykonywa� najpierw makiet�, nast�pnie w malarni prze-
noszono wzory na du�ych rozmiarów p�ótna roz�o�one na pod�odze.
Malarz móg� wykonywa� dekoracje wed�ug w�asnych pomys�ów, ale te�
kopiowa� ze wzorników, czy kr���cych po Europie popularnych albumów.
Teatry cz�sto kupywa�y dekoracje i wystawia�y z magazynu, nierzadko
przypadkowo dopasowuj�c do danej sztuki. Oto wykaz „dekoracjów”
jednego z teatrów pochodz�cy z roku 1821: „sala w kolumny, wyobra�e-
nie miasta perskiego, widok okolicy w Indiach, wie� z widokami lasu
i ko�cio�a z okolicy Krakowa”3, widoki fortecy, ska�y, gór, a tak�e „okr�t
du�y z armatami, pomniejszych 6 szalup, z masztem 2 i z rekwizytami,
machina do grzmotów z b�yskawic�, 17 pochodni, 4 patelnie do ognia,
2 kadzid�a”4. Dopiero na pocz�tku XIX wieku zacz�to zwraca� uwag� na
to, �e wygl�d dekoracji powinien wspó�gra� z tre�ci� odgrywanej sztuki.
Malarz i mechanik teatru doby romantyzmu swoj� sprawno�ci� wpra-

wiali widzów w stan oszo�omienia. Sam Juliusz S�owacki pisa� o przy-
gotowanej z du�ym przepychem operze Robert Diabe�, któr� ogl�da�
w Pary�u: „W �yciu moim nie widzia�em tak wielkiego ko�cio�a jak tu,
przez z�udzenie na teatrze. Pi�kny jest nade wszystko widok kolumnady
przy �wietle ksi��ycowym zrobiony zupe�nie a jour, za kolumnami wida�
cmentarz o�wiecony ksi��ycem— z grobówmi�dzy kolumnami wymykaj�
si� b��kitne p�omyki i te ta�cz� w powietrzu, potem rozchodz� si� i ka�dy
o�ywia jedn�marmurow�mniszk� le��c� w grobie i zaczynaj� �liczny
balet. Za wybiciem zegara wszystkie upadaj�— jest to �mieszne, ale
wykonane prze�licznie”5.
Taka inscenizacja by�a mo�liwa dzi�ki kilku nowym wynalazkom.

Przede wszystkim w XIX wieku zacz�to wykorzystywa� o�wietlenie
gazowe, wprowadzono dioram� i udoskonalono ruchome efekty: wybu-
chy wulkanów, bitwy morskie; mechanik teatralny rozp�tywa� �ywio�y:
b�yskawice, grzmoty i ich echo, szum morza i wodospadów, by� odpo-
wiedzialny za wschody i zachody s�o�ca, czy szalej�ce po�ary. W XIX
wieku coraz cz��ciej te� zacz�to wykorzystywa� rekwizyty i praktykable:
wi��niowie wychylaj� g�owy z wysokich wie�, wznosi si�mury obronne,
mosty zwodzone. Wbrew powszechnej opinii, nieprawd� jest, �e dramaty
romantyków by�y w pierwszej po�owie XIX wieku niemo�liwe do wy-
stawienia z przyczyn technicznych. Wr�cz przeciwnie, nie by�y nawet
specjalnie wymagaj�ce dla mo�liwo�ci technicznych ówczesnych scen.
Mickiewicz, S�owacki, Krasi�ski cz�sto bywali w teatrach i znali rozmach
inscenizacyjny teatralnych przedsi�wzi��.

3. B. Król-Kaczorowska, Teatr dawnej Polski. Budynki, dekoracje, kostiumy, Warszawa 1971,
s. 137.

4. Ibidem.
5. Ibidem, s. 141.
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Inscenizacje teatru romantycznego, oparte na efektach wizualnych,
doprowadzi�y do skrajno�ci to, co niegdy� zaproponowa�a barokowa
maszyneria. Formu�a sceny pude�kowej, z dekoracjami wy��cznie ilu-
struj�cymi miejsce akcji, wyczerpa�a si�. W praktykach artystycznych
z pocz�tku XX wieku scenografia zacz��a interpretowa� dramat, dopowia-
da� w�asne sensy. Nowy dramat narzuca� teatrowi te� nowe rozwi�zania
techniczne. Zacz�to zapomina� o malarstwie prospektowym, a na je-
go miejsce pojawi� si� horyzont zabarwiany �wiat�em lamp. W ko�cu
Wielka Reforma Teatru na prze�omie XIX i XX wieku zast�pi�a dekoracje
scenografi�. Ta pierwsza rzemie�lniczo lub przemys�owo wytwarza�a
elementy sceniczne, druga zosta�a podporz�dkowana ogólnej koncep-
cji inscenizacyjnej i by�a tworzona wy��cznie na u�ytek okre�lonego
przedstawienia.

Scenariusz 1. „Scena pude�kowa”

Materia�y

Kartony du�ych rozmiarów, ta�ma klej�ca, klej, no�yce, no�yki, d�ugie
patyczki, druty, tektura, kolorowe kartki, tkaniny, gazety.

Przebieg

Celem zadania jest zapoznanie grupy z budow� sceny pude�kowej, jej
mo�liwo�ciami scenograficznymi oraz twórcz� interpretacj� dramatu
czytanego na lekcji. Grupa przygotuje scenografi� do jednego z dramatów,
np. Balladyny lub Kordiana Juliusza S�owackiego,MakbetaWilliama Szek-
spira, Zemsty Aleksandra Fredry. Uczniowie mog� pracowa� samodzielnie
lub podzieli� si� na 3-osobowe zespo�y. Zak�adamy, �e przygotowany
projekt scenografii przeznaczony jest na mo�liwo�ci XIX-wiecznej sceny,
a wi�c obejmuj�cej wszystkie elementy sk�adaj�ce si� na dekoracj�:
paludamenty, kulisy, ferm, prospekt i praktykable.

1. Prowadz�cy zaj�cia zapoznaje grup� z informacjami na temat
XIX-wiecznych dekoracji i sceny pude�kowej.

2. Uczestnicy zaj��wyszukuj�w tek�ciewybranego dramatuwszystkie
informacje dotycz�ce wygl�du miejsca akcji zawarte w didaska-
liach, ale te� w tek�cie g�ównym. Grupa wspólnie zastanawia si�,
czy wa�ny by� dla autora kszta�t sceniczny dramatu, czyli, czy
pozostawi� wskazówki, jak „wystawi�” tekst na scenie.

3. Ka�da z grup wybiera dwa miejsca akcji do przedstawienia w pro-
jekcje scenograficznym oraz decyduje si� na technik�, w której
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Zadania

wykona p�askie elementy dekoracji, np. farby czy kola� z koloro-
wych papierów, gazet, tkanin.

4. Rozpoczynamy konstrukcj� sceny w�oskiej. Ka�da z grup dostaje
rysunki z elementami dekoracji oraz instrukcj� wyja�niaj�c�me-
chanizm umo�liwiaj�cy ich szybkie zmiany. Technika wykonania
poszczególnych elementów powinna zosta� pozostawiona inwencji
uczniów.

5. Do przygotowanej konstrukcji uczniowie dodaj� projekt wizji
scenograficznej.

Wskazówki

Konstrukcj� sceny w�oskiej najlepiej rozpocz�� od wyci�cia otworu
i stworzenia ozdobnej ramy scenicznej. Uczniowie cz�sto zapominaj�
o tym, �e zadaniem ramy jest os�ania�maszyneri� i wycinaj� ca�� �ciank�
sze�cianu. Nast�pnie warto zamontowa� wszystkie elementy techniczne.
Dopiero po ich powstaniu uczniowie widz�, jakie mo�liwo�ci do zapro-
jektowania scenografii posiadaj�. W projektowaniu dekoracji ciekawe
efekty powstaj� przy u�yciu fragmentów fotografii z gazet. Proponowane
zadanie jest czasoch�onne, dlatego w szkole mo�e by� realizowane meto-
d� projektu i zako�czone wystaw�, której mo�e towarzyszy� konkurs, lub
stanowi� interesuj�cy pomys� na realizacj� projektu gimnazjalnego.
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Zwi�zki kina z teatrem i fotografi�—Diorama

Miko �aj Walenczykowski

Diorama to dwustronnie malowana tkanina, widoczna z jednej lub
z drugiej strony, w zale�no�ci od zmiany o�wietlenia1. Wzi��a swój
pocz�tek od panoramy, obrazu malowanego na p�ótnie i rozpi�tego
wokó�widzów2. Technik� t� opracowa�w 1822 roku L. J. Daguerre. Jest on
najcz��ciej kojarzony jako twórca fotografii— dagerotypu, czyli metody
uzyskiwania, na metalowej p�ytce, obrazu fotograficznego.
Kiedy okaza�o si�, �e m�ody Daguerre jest uzdolniony artystycznie,

zosta� odes�any pod opiek� lokalnego architekta w swojej rodzinnej
miejscowo�ci Cormeilles-en-Paris. W tym okresie malarze, architekci, aby
dok�adnie odwzorowa� �wiat na obrazach czy rysunkach, wykorzystywali
camer� obscur�, czyli przyrz�d optyczny, nazywany ciemni� optyczn�.
Pozwala� on na przeniesienie obrazu na matówk�, z której rysownik
przerysowywa� widziany— odbity— naturalny obraz, tworz�c bardzo
realistyczne rysunki. Dzisiaj camera obscura jest równie� najprostszym
aparatem fotograficznym, poniewa� nie wymaga ona optyki, a je�li
w pude�ku camery obscury, na �ciance, gdzie pojawia si� obraz, znajdzie
si�materia� �wiat�oczu�y, mo�liwe jest zapisanie obrazu, czyli wykonanie
zdj�cia.
W 1804 roku Daguerre przeniós� si� do Pary�a, gdzie rozwija� swoje

zdolno�ci i talenty u scenografa Ignace’a Eugène’a Marie Degottiego.
Jego talent i zdolno�ci sprawi�y, �e w 1807 roku Daguerre zosta� asy-
stentem Pierra Prévosta, uznanego twórcy realistycznie tworzonych
panoram. W 1816 roku zacz�� pracowa� jako scenograf w jednym z naj-
bardziej znanych teatrów Pary�a. Tworzy� tam realistyczne panoramy na
potrzeby scenografii teatralnej. Warto te� zauwa�y�, �e w tym czasie
scenografia teatralna bardzo istotnie si� zmienia�a— szczególnie jej
funkcja. Realistyczne panoramy, wn�trza, przedmioty, ruchome �ciany,
zastawki—wszystko to by�o czym� nowym i sprawia�o, �e teatr stawa�
si� bliski ludziom—poprzez tematyk�, jak i realizm na scenie.

1. F. Winzer, S�ownik sztuk pi�knych, prze�. J. Kumaniecka, Katowice 2000, s. 52.
2.N. Rosenblum, Historia Fotografii �wiatowej Naomi Rosenblum, prze�. Inez Baturo,

Bielsko-Bia�a 2005, s. 17.
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Dosz�a do tego technologia o�wietlenia teatralnego, która pozwala�a
na tworzenie efektów �wietlnych poprzez to, �e �wieczki i lampy olejowe
nie by�y jedynymi �ród�ami �wiat�a w teatrze. Opracowywano technologie
lamp gazowych, mo�liwo�ci filtrowania �wiat�a— aby nadawa�mu kolor.
Realistyczne panoramy „(. . . ) rozpi�te wokó� widzów. Wra�enie trójwy-
miarowo�ci i atmosferyczne efekty osi�gano dzi�ki odpowiedniej grze
�wiate�. Zwyk�y �wiat efektownie zmienia� si� przed siedz�cymi w za-
ciemnionej sali widzami, w skupieniu obserwuj�cymi malowane obrazy
o�ywiane przez sztuczne burze i zachody s�o�ca”3. Technika o�wietlenia
gazowego pozwoli�a na stworzenie „czwartej �ciany” w teatrze, czyli
odseparowanie wizualne sceny od widowni (przez wyciemnienie widow-
ni). Dzi�ki temu aktor by� oderwany od widzów. Przestawa� by� artyst�
estradowym, a stawa� si� cz��ci� �wiata tworzonego na scenie. Przez to
powsta� nowy, teatralny styl gry aktorskiej.
Mia�o to równie� prze�o�enie na twórczo�� dramatopisarzy, którzy

odwiedzali teatry i widzieli mo�liwo�ci wykorzystania nowych efektów
scenicznych w swoich dzie�ach. W�ród nich byli tak�e Polacy w tym
czasie przebywaj�cy na emigracji, m.in. Adam Mickiewicz, Cyprian
Kamil Norwid, Zygmunt Krasi�ski czy Juliusz S�owacki — zw�aszcza
u ostatniego dramaturga inspiracje technologi� i nowymi mo�liwo�ciami
teatru znalaz�y odbicie, np. w Balladynie.
Wa�n� rol� w scenografii teatralnej odegra�a w�a�nie diorama, która

pomaga�a wprowadzi� aktora w prawdziwy �wiat— nie bez powodu
przypominam wi�c histori� Daguerre’a i podkre�lam zaintersowanie
fotografi� w jego dzia�alno�ci. Od samego pocz�tku poznawa� przyrz�dy,
techniki i warsztat nie tylko malarski, ale i fotograficzny. Sama diorama,
oderwana od teatru, sta�a si� te� popularn� rozrywk� w Europie, nie
musia�a bowiem by� prezentowana tylko i wy��cznie w zamkni�tej wy-
czernionej sali. Czasami p�ótna wywieszano w przestrzeni miejskiej.
Wtedy to natura „o�ywia�a” dioram�. Wiatr porusza�materia�em z obra-
zem, a s�o�ce go o�wietla�o, w dodatku co chwil� inaczej. Bo przecie� tak
jak zmienia si� pora dnia, tak zmienia si� i k�t, i barwa, i moc �wiat�a
s�onecznego, które raz zachodzi za chmur�, innym razem �wieci przez
drzewo, rzucaj�c cie� na dioram�, a kiedy indziej równomiernie i ostro
o�wietla ca�y materia�. Mo�emy dostrzec tu analogi� z kinem— �wiat�o
i cie� tworz� obrazy, jest up�yw czasu, ruch, zmiana i widzowie.
Daguerre by� wi�c nie tylko twórc� fotografii dzi�ki swojemu wy-

nalazkowi — dagerotypowi, ale sta� si� równie� tym, który stworzy�
rozrywk� blisk� kinu, a dalsze eksperymenty i poszukiwania fotograficz-
ne doprowadzi�y do wynalazku Braci Lumière, którzy stworzyli pierwszy
kinematograf. I tak, od 1895 roku, zaczyna si� historia filmu.

3. Ibidem.
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Kino zacz��o si� od krótkich kilkuminutowych filmików dokumental-
nych, pokazuj�cychWyj�cie robotnic z fabryki Lumière w Lyonie czyWjazd
poci�gu na stacj�w La Ciotat.Najpierw traktowano je jako prost� rozrywk�
dla mas. Dopiero film Zabójstwo ksi�cia Gwizjusza z 1908 roku wprowadzi�
kino w kr�g sztuk artystycznych. I tu nale�y wskaza� kolejne po��czenie
z teatrem. Dzisiaj powiedzieliby�my, �e to „teatr telewizji”, natomiast
wtedy by� to film wykorzystuj�cy j�zyk teatru. Aktorzy w strojach i ze
scenografi�, odgrywaj�cy swoje role na scenie. Kamera statyczna, zwykle
w planie ogólnym. „Odwo�ania do teatralnego sposobu inscenizacji czy
aktorstwa te� s� oczywiste, poniewa� kino, jako sztuka przedstawieniowa,
czerpa�a z tego samego zasobu konwencji. Niezwyk�o�� Zabójstwa (. . . )
wynika st�d, �e po raz pierwszy uczyniono z fabu�y, zwi�zków z teatrem
i znanych nazwisk �wiadomy chwyt marketingowy”4.
Takw�a�nie wszystko ��czy�o si� i uzupe�nia�o.Wynalazek dioramy sta�

si� czym�, co pojawia si� w ksi��kach o prehistorii kina. Dagerotyp— jako
udany sposób zatrzymania obrazu namateriale �wiat�oczu�ym— otworzy�
drog� do ta�my �wiat�oczu�ej, a st�d ju� blisko do kinematografu. I kiedy
powsta�o kino, uwa�ane za jarmarczn� rozrywk�, to w�a�nie techniki
teatralne pomog�y mu sta� si� sztuk� artystyczn�, czyli tzw. dziesi�t�
muz�.
Warto tu zaznaczy�, �e dioram�mo�na by�o ogl�da� równie� w To-

maszowie Mazowieckim. W XIX i XX wieku na pl. �w. Józefa (dzi� pl.
Ko�ciuszki) odbywa�y si� ró�ne wydarzenia i widowiska artystyczne.
Ale najwi�kszym powodzeniem cieszy�y si� wszelkiego rodzaju „gabi-
nety mechaniczne” i „panoramy �wiata”. „Stanowi�y one wówczas co�
w rodzaju ruchomych muzeów, plastycznych kronik ró�nych wydarze�,
odkry� naukowych, fantazji (. . . ) Jeden z takich gabinetów Edmunda
Pajno pokazywa�m.in. port w Aleksandrii, Kolosa Rodyjskiego, wisz�ce
ogrody królowej SemiramidywBabilonie, fontanny,wchodzenie namaszt,
taniec sylfid, pochód triumfalny królowej, wn�trze piramidy egipskiej,
�wi�tyni� Jowisza na Olimpie, po�ar �wi�tyni Artemidy w Efezie, zdobycie
szturmem klasztoru na wyspie Kandii przez Turków w 1867 i wysadzenie
tego klasztoru w powietrze przez greckiego patriot�, podró�e po morzu
i l�dzie. Wszystko to urozmaicone by�o 36 karykaturami Pierrota. Na
zako�czenie odby� si� pokaz chromotropów, czyli gry kolorów”5.

4. G. Stachówna, Film d’Art— pod znakiem sztuki, [w:] Historia Kina, red. W. Lohman, t. 1.
Kraków 2009, s. 231.

5.Tomaszów Mazowiecki. Dzieje Miasta, red. E. Wachowska, �ód� 1980, s. 155.
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M. Walenczykowski — Diorama

Scenariusz 1. „Diorama”

Materia�y

Bia�y materia�: przepuszczaj�cy �wiat�o, czyli cienkie p�ótno, albo naj-
lepiej dzianina elastyczna jersey, wymiar bez znaczenia—mo�e by�
to 30⇥30 cm albo wi�kszy— zale�y, ile macie czasu i fantazji na to,
aby wykona� dioram� (mo�e by� te� folia budowlana); farby do ma-
teria�u—mog� to te� by� plakatówki, akryl— co macie pod r�k� i co
chcecie—wa�ne, aby móc za pomoc� ró�nych farb stopniowa� przepusz-
czanie �wiat�a; p�dzle; sznurek; no�yczki.

Przebieg

Chcia�bym przekona�Was do stworzenia w�asnej dioramy— i to nieko-
niecznie na wielkim kawa�ku materia�u. Pami�tajcie, prosz�, �e istot�
tego zadania jest zabawa ze �wiat�em i ruchem. Diorama �yje wtedy,
kiedy zmieniaj�ce si� o�wietlenie (czy to poprzez s�o�ce, czy przez latarki
lub lampy) zmienia barwy na materiale. I czasem one s� intensywne
i pe�ne, a czasem przez cie� lub brak �wiat�a zmieniaj� si� w gro�ne
i tajemnicze. Ruch i zmiana �wiat�a o�ywiaj� dioram�.

1. Wymy�lcie sobie obraz, który chcecie namalowa� na materiale.
Mo�ecie wcze�niej zaprojektowa� go na kartce papieru. Pó�niej
namalujcie ten obraz na materiale przy u�yciu farb. Mo�na te�
wykorzysta� farby, które s� g�ste, zostawiaj� faktur� i mniej prze-
puszczaj� �wiat�o. Wszystko to doda naszej dioramie trójwymiaro-
wo�ci oraz pomo�e tworzy� cienie i widoczne zmiany, kiedy b�dzie
zmienia�o si� o�wietlenie.
Starajcie si� wype�ni� ca�� przestrze�materia�u obrazem— tak
aby by�o jak najmniej wolnych, bia�ych przestrzeni.

2. Je�li mamy ju� namalowany obraz na p�ótnie— np. widok z okna
—materia� nale�y powiesi� na oknie, za pomoc� sznurka albo
ta�my, tak aby s�o�ce wpadaj�ce przez okno go o�wietla�o. Wtedy
diorama zaczyna �y�. Idealnie, je�li za oknem jest drzewo, które
daje cie�. �wietnie, kiedy nasza diorama nie jest przytwierdzona
w pe�ni, ale mo�e si� porusza� pod wp�ywem wiatru.

Warianty

Dla zaawansowanych kilka „mo�na”, aby urozmaici� dioram�:

· Mo�na nasz� dioram� ponacina�, aby materia� nie by� ca�kowit�
p�aszczyzn�, ale aby kilka jego elementów tworzy�o pe�ny obraz.
Pami�tajcie jednak, �e dioram� trzeba powiesi� w jednym kawa�ku.
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Zadania

· Mo�na do dioramy doczepi� pó�przepuszczalne materia�y— kolorowe
papiery, kolorowy plastik, elementy trójwymiarowe, które przepusz-
czaj� �wiat�o, np. pryzmaty, butelki, szkie�ka, worki foliowe, luster-
ka itd.

· Mo�na dioram� samemu o�wietla�, je�eli powiesimy j� w pomieszcze-
niu, w którym mo�emy kontrolowa� �wiat�o— np. poprzez otwieranie
okna albo o�wietlanie cz��ci dioramy latark� lub przy u�yciu lamp.

· Mo�na dioram� wprawi� w ruch— si�� r�k lub wiatraka albo poprzez
umiejscowienie jej w takim miejscu, gdzie naturalnie pod wp�ywem
wiatru zacznie si� ona porusza�.

· Mo�na zrobi� etiud� z wykorzystaniem dioramy, ��cz�c wszystkie
„mo�na” i dodaj�c do tego aktora i d�wi�k. Przy wykorzystaniu technik
cieniowych mo�na na dioram� rzuca� cienie aktorów lub gra� przed
dioram�. A kontroluj�c o�wietlenie (kolor i jasno��), mo�emy stwo-
rzy� z�udzenie wieczoru lub dnia, czy stworzy� jaki� efekt specjalny.
(Oczywi�cie u�ywaj�c s�owa „aktor”, mam równie� na my�li dzieci,
które staj� si� w tym spektaklu aktorami).

Dodatki

Aby stworzy� nasz� dioram�,mo�emymalowa�materia� lub foli�, nacina�
je i przykleja� do nich ró�ne rzeczy. Ale dioram�mo�na tak�e stworzy�
w technice batiku. Mo�na te� dioram� zrobi� w formie instalacji, np.
z pustych plastikowych kolorowych butelek, woreczków i folii.
Wa�ne, aby nasza diorama mog�a zmienia� si� przy ró�nym o�wietle-

niu, a je�li jeszcze b�dzie mog�a si� porusza�, to ju� pe�en sukces!
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Wielki artysta w ma�ym mie�cie,
czyli rzecz o Stanis�awie Wilczy�skim

Jolanta Olczyk

Jest takie miejsce w Tomaszowie. . .

Stanis�aw Wilczy�ski (ur. w 1908
roku w okolicach Lwowa, zm.
w 1990 roku w Tomaszowie Mazo-
wieckim)— artysta malarz, rze�-
biarz, scenograf, cz�owiek teatru.
Fot. ze zbiorów rodzinnych Pa�-
stwa Hrabskich.

W centrum miasta, przy ul. Mo�cickie-
go 6, ma swoj� siedzib�Miejska Bibliote-
ka Publiczna i kino „W�ókniarz”. Uwa�-
ny obserwator, ogl�daj�c fasad� budynku,
dostrze�e widniej�c� na górze dat�: 1904.
Wtedy w�a�nie rozpocz��a si� historia te-
go obiektu („budynek zosta� wzniesiony
w latach 1903-1904, a oddany do u�ytku
w 1908 r.”1) wzniesionego jako Klub albo
Teatr Miejski ze �rodków miejscowych fa-
brykantów. Mie�ci�a si� tam sala teatralna,
czytelnia, liczne sale do gierw karty i bilard.
Obok, w podwórku, funkcjonowa�a tak�e
scena letnia, ale obecnie nie ma ju� po niej
�adnych �ladów.
Historia tego miejsca jest niezwykle

barwna i bogata, a o jej szczególnym zna-
czeniu dla kultury naszego miasta stano-
wi dzia�aj�cy tam w latach 1948-1952 TE-
ATRW�ÓKNIARZY, za�o�ony i prowadzony
przez wybitnego artyst�, tomaszowianina
z wyboru, Stanis�awa Wilczy�skiego.
Rze�by i malarstwa uczy� si� we Lwo-

wie pod kierunkiem wybitnych profesorów:
Flejchmana, Holzmüllera i Rosena. Gdy
wybuch�a II wojna �wiatowa, bra� udzia�
w kampanii wrze�niowej, a pó�niej nale-
�a� do konspiracji. Aresztowany przez Niemców w 1940 roku, zosta�
osadzony w wi�zieniu w Jaros�awiu, pó�niej w Tarnowie. St�d wywie-
ziono go do Sachsenhausen, a 14 grudnia do obozu koncentracyjnego

1. E. Leszczy�ski, op. cit, s. 120.
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J . Olczyk — Wielki artysta w ma �ym mie�cie

w Dachau. Tam zosta� skierowany do najci��szych robót przy kopa-
niu fundamentów pod przysz�e baraki, ale i tu jego niezwyk�y talent
artystyczny i wstawiennictwo kolegi sprawi�y, �e dosta� przydzia� do
stolarni, gdzie produkowano meble. W obozie malowa� równie� akwarele
z polskimi pejza�ami, rysowa� portrety wspó�wi��niów i sceny z �ycia
obozowego, a nawet dekoracje do szopek bo�onarodzeniowych. Wiele
informacji na ten temat znale��mo�na w ksi��ce Janiny Jaworskiej: Nie
wszystek umr�. . .Twórczo�� plastyczna Polaków w hitlerowskich wi�zieniach
i obozach koncentracyjnych 1939-1945.
W 1943 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau mia�o miejsce

niewyobra�alne wydarzenie. Wraz ze zmian� komendanta obozu nast�-
pi�o pewne z�agodzenie terroru, a w�adze zezwoli�y na organizowane
przez wi��niów wyst�py na obozowej scenie. „Stworzy� polski wyst�p
w obozie? Ha, ju� si� robi!. . .Walter Hnaupek— �l�zak z Cieszy�skiego
skupi� ko�o siebie du�� gromad� ludzi, którzy zacz�li »organizowa�«.
A wi�c buty, materia� na kostiumy, pawie pióra, skór�, karabele, ciupa-
gi, portki cyfrowane, ogromnego smoka wawelskiego zmajstrowanego
przemy�lnie z obr�czy, zawiasów, spr��yn i p�ótna �aglowego, kurtyn�
i kulisy, lampki elektryczne i reflektory, gwo�dzie i deski, farby, p�dzle,
nici i tektur�—s�owem ca�y olbrzymi inwentarz, którym móg�by si�
pochlubi� porz�dny teatr w �rednim miasteczku niemieckim. I gdy jedni
ukradkiem szyli kostiumy, inni znowu malowali dekoracje (to ju� by�a
robota zacnego Staszka Wilczy�skiego i jego kolegów), szyli buty, stru-
gali karabele z drzewa, klecili smoka, chóry �wiczy�y co wieczora po
pracy, a orkiestra na drugim kra�cu obozu zwabia�a pod okna baraku
wielkie t�umy wi��niów, przys�uchuj�cych si� próbom. Prócz �wicze�
chóru i orkiestry wszystko inne musia�o si� dzia� ukradkiem. . .W jaki
sposób to wszystko robiono, jak zdo�ano uchroni� przed »nakryciem«
ze strony w�adz obozowych, tego ju� nie mog� poj��”2 pisze Gustaw
Morcinek— równie� wi�zie� Dachau—w ksi��ce pt. Listy spod morwy.
O udziale Stanis�awa Wilczy�skiego jako scenografa, re�ysera, a tak�e

aktora i tancerza w ró�nych formachwyst�pów artystycznychna obozowej
scenie wspomina tak�e Teodor Musio� w ksi��ce Dachau 1933-1945. Tutaj
te� (na str. 198) znajdziemy opis spektaklu. Obie ksi��ki s� dost�pne
w MBP w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Mo�cickiego 6.
Za spraw� Teodora Musio�a do dzi� przetrwa�y ponadto oryginalne

projekty i elementy scenografii do tego spektaklu. Znajduj� si� one
w zbiorach specjalnych Instytutu �l�skiego w Opolu.
Po wyzwoleniu obozu w Dachau Stanis�aw Wilczy�ski wspó�orga-

nizowa� zespó� artystyczny Teatru Polskiego im. Juliusza S�owackiego
w Augsburgu. Za namow� in�. architekta Aleksandra Wojny przyje-
cha� do Tomaszowa w 1947 roku i postanowi� pozosta� tu na sta�e.
„Przygl�daj�c si� wychudzonym zmizerowanym twarzom ludzkim, coraz

2. G. Morcinek, Listy spod morwy, Warszawa 1957, s. 99-102.
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Spektakl pt. „Grzesznicy bez winy”, zrealizowany przez Teatr W�ókniarzy w 1954 r.
Fot. ze zbiorów B. Skawi�skiej

bardziej utwierdza�em si�wprzekonaniu,�e brak im tak bardzo u�miechu.
Wiedzia�em, �e tutaj mo�e pomóc tylko Teatr, do którego trzeba ludzi za-
prosi�. My�l ta nurtowa�a mnie coraz g��biej i natarczywiej. Musi powsta�
w Tomaszowie Teatr. . . Jednego dnia uda�o mi si� zobaczy� scen� i jej
wyposa�enie. By�a wielka, posiada�a urz�dzenie sznurowni�, a nawet kur-
tyn�. Przy ma�ym remoncie i wyposa�eniu w pilastry i fartuchy mo�na na
niej gra�. Widok sceny i mo�liwo�ci uruchomienia tej sceny wp�yn��y na
podj�cie ostatecznej decyzji pozostania w Tomaszowie Mazowieckim” 3—
pisze Stanis�awWilczy�ski w Kronice Teatru W�ókniarzy—niezwykle cie-
kawymdokumencie z tamtych czasów (pozostaj�cymwzbiorach rodziny).
Obszerne fragmenty Kronikimo�na znale�� w Internecie pod adresem:
https://www.nasztomaszow.pl/. . . /historie-z-miasta-teatr-wlokniarzy.
Dzi�ki swojej nieprzeci�tnej osobowo�ci i wszechstronnym zdolno-

�ciom obudzi� artystyczny entuzjazm w�ród mieszka�ców i znacz�co
przyczyni� si� do odbudowania powojennego �ycia kulturalnegownaszym
mie�cie. Powo�any i prowadzony przez niego amatorski zespó� TEATR
W�ÓKNIARZY (1948-1952) liczy� w szczytowym okresie 210 cz�onków.
Wystawia� wiele dramatów i komedii z polskiej klasyki. Równolegle, a tak-

3. Cytat z Kroniki Teatru W�ókniarzy b�d�cej w posiadaniu rodziny S. Wilczy�skie-
go, obszerne fragmenty zosta�y opublikowane w Internecie na stronie internetowej:
https://www.nasztomaszow.pl/. . . /historie-z-miasta-teatr-wlokniarzy, [dost�p 12.07.2015].
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�e pó�niej, Profesor— bo tak go w mie�cie nazywano— prowadzi� liczne
zespo�y teatralne, ko�a recytatorskie i taneczne dla dzieci, m�odzie�y
i doros�ych w �wietlicach tomaszowskich zak�adów pracy. Zajmowa� si�
te� twórczo�ci� plastyczn�. Malowa� pejza�e miasta i okolic, a nawet
projektowa� kartki pocztowe.
Dzi� jeszcze, w�ród najstarszych mieszka�ców Tomaszowa, �ywa jest

pami�� o Profesorze. S� te� tacy, którzy grali w jego teatrze. Wielu z nich
nadal realizuje zaszczepione przez niego pasje.
Tomaszowianin, Antoni Malewski, w swojej Subiektywnej historii

rock’n’rolla zamieszcza zabawn� anegdot�: „Chcia�bym jako ciekawostk�
powiedzie�, �e do dwóch scenicznych dramatów, Damy i Huzary Alek-
sandra Fredry oraz Moralno�� pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, pan
Wilczy�ski obsadzi� w postacie kobiece pana Jana Janowskiego. O ob-
sadzie w tych rolach zadecydowa� wzrost, kobieca figura, g�os, g�adka,
dziewcz�ca twarz. W Damach i Huzarach odtwarza� rol� Anieli, a wMo-
ralno�ci pani Dulskiej rol� g�ówn�, pani� Dulsk�. Pan Jan rewelacyjnie
wywi�za� si� z zagrania tych postaci, szczególnie przerós� samego siebie
w roli pani Dulskiej. Pami�tam, jak w pierwszomajowym pochodzie
arty�ci z Wilanowa przed g�ówn� trybun� (nieistniej�ca gwiazda wdzi�cz-
no�ci przy Placu Ko�ciuszki), na której stali w�odarze miasta, »czynniki«
polityczne, w�ród szpaleru t�umnie zebranych mieszka�ców miasta,
przemaszerowali aktorzy amatorzy w teatralnych strojach, a w�ród nich
pan Jan Janowski, jako pani Dulska, w przebraniu kobiecym. O tym
wydarzeniu d�ugi czas mówi�o si� w mie�cie”4.
Niezwyk�a, niebanalna posta� tego znakomitego artysty powinna by�

przypominana kolejnym pokoleniommieszka�ców naszegomiasta, a jego
talent, dorobek artystyczny i wieloletnia praca na rzecz mieszka�ców
Tomaszowa Mazowieckiego zas�uguj� na szacunek i uznanie.

4. A. Malewski, Subiektywna historia rock’n’rolla [online], dost�pne w Internecie na stronie:
https://www.nasztomaszow.pl/. . . /subiektywna-historia-rock-n-rolla, [dost�p 12.07.2015].
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Zadania

Scenariusz 1. „Wirtualny wywiad”

Materia�y

Kserokopie fragmentu ksi��ki Gustawa Morcinka Listy spod morwy.

Przebieg

1. Analiza tekstu G. Morcinka pod k�tem roli sztuki i jej wp�ywu na
morale wi��niów obozu koncentracyjnego.

2. Dzia�anie twórcze: przygotowanie „wirtualnego wywiadu” ze Sta-
nis�awemWilczy�skim—wi��niem obozu, wspó�autorem przed-
stawienia i jego uczestnikiem, a pó�niej twórc� teatru w znisz-
czonym przez wojn�mie�cie (wywiad mo�e mie� np. form� filmu
dokumentalnego lub prezentacji multimedialnej).

Wskazówki

Zadanie to wymaga realizacji w grupie, mo�e by� te� prowadzone metod�
projektu i zako�czone pokazem na szkolnej uroczysto�ci lub stanowi�
temat projektu gimnazjalnego. Mo�na je wzbogaci� o zebranie innych
informacji na temat Profesora w�ród najstarszych cz�onków rodziny
lub o poszukiwanie innych �róde� informacji dotycz�cych pasji i �ycia
Stanis�awa Wilczy�skiego.
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Teatr w miniaturze
na podstawie listów z tomaszowskiego getta

Justyna Biernat

Portret i autokarykatura
Lutka Orenbacha. �ró-
d�o: Muzeum Holokaustu
w Waszyngtonie. Kolekcja
Edith Brandon.

Listy z tomaszowskiego getta by�y pisanew latach
1939-1942 przez m�odego tomaszowianina Izra-
ela Aljuche (Lutka) Orenbacha do jego ukochanej
Edith Blau, �ydówki pochodz�cej z Wolnego Mia-
sta Gda�ska. Zachowana korespondencja, prze-
kazana Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie
przez Edith Brandon (Blau) w 1996 roku, stanowi
nie tylko zapis m�odzie�czych uczu� i fascyna-
cji, ale jest tak�e �wiadectwem, podejmowanej
przez �rodowisko �ydowskie w czasach okupacji,
dzia�alno�ci artystycznej.
M�ody Orenbach by� inicjatorem powstania

w tomaszowskim getcie Ma�ego Teatru Sztuki
(Klein Kunsttheater) oraz Ko�a Artystów, któ-
re zgromadzi�o zarówno tomaszowskich, jak
i �ódzkich twórców, g�ównie malarzy i poetów
(W�adys�aw Rejder, Henryk Barczy�ski). Teatr
tworzyli m�odzi arty�ci: funkcj� kierownika lite-
rackiego pe�ni�Adam Lichtenstein, kierownikiem
muzycznym by� kuzyn Lutka Fred Rotberg, sam
Lutek natomiast re�yserowa� spektakle oraz wy-
st�powa� w nich m.in. ze swoj�m�odsz� siostr�
Bel�. Teatr m�odych prezentowa� g�ównie lekki
repertuar przygotowywany przez Lichtensteina.
Wykorzystywa� sal� mieszcz�c� 50 osób oraz
skromne wyposa�enie w postaci kurtyny, reflek-
tora, kotary i symbolicznych dekoracji.
Orenbach, obok teatru, interesowa� si� tak�e

malarstwem.W�ród zachowanych listów znajduj�
si� jego karykatury, które wzbogacaj� wizerunek
m�odego artysty.
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Scenariusz 1.

Materia�y

We�niany sznurek, szary i bia�y papier ró�nych rozmiarów, tekturowe
pude�ka, gazety, plastikowe butelki, folie oraz wydrukowane fragmenty
listów Izraela Aljuche Orenbacha.

Tu u nas, jak zwykle, jak Ci ju� po sto razy w listach pisa�em.
Monotonia bez granic, ja�owo��, pustka, szaro�� itd. Tyle si�
zmieni�o, �e �nieg spad�, a ludzie i nawet domki skurczy�y
si� z zimna. Katar, naturalnie jest. Nie pokazuj� si� prawie
nigdzie. Uciekam od „towarzystwa”. Ch�opcy usi�uj�mnie
zaci�gn�� na karty (karciarstwo to nieod��czna cecha pro-
wincji), ale ja nie gram. Dziewczynki przyda�y mi etykiet�:
„zimny” albo „nieczu�y”, jako �e nie zwracam na nie uwagi,
bo mnie wi�cej ni� jedna obchodzi� nie mo�e. (U mnie na
stoliku stoi Twoja fotografia w ramce i wszyscy wiedz�, �e
tam, gdzie�— jest jaka� „jedna”).

Fragment listu z dnia 20.12.19391

W�a�ciwie to powinna� si� cieszy�, �e jestem tak ostatnio
zaabsorbowany. I mocno, mocno �a�uj�, �e Ciebie nie by�o
wczoraj. By� pi�kny wieczór poezji na urodzinach p. prezesa
Gminy. Urz�dzi�em wszystko jak dawniej. . . Wynalaz�em
deklamatorów, znale�li si� piani�ci. I. . . sta�em si� od razu
s�awny w Tomaszowie. „S�awny”. . . �mieszne s�owo. Nie
lubi� si� chwali�. Ale tak jest. Go�cie, którzy byli u prezesa
(a by�a prawdziwa inteligencja), nie przestaj�mówi� o tych
urodzinach. My�leli, �e s� w zaczarowanym teatrze. I Bela
by�a wspania�a w swojej recytacji. Ja odegra�em Sokrate-
sa ta�cz�cego w charakteryzacji i z ca�ym moim uczuciem
i talentem, który po tak d�ugim u�pieniu znowu od�y�. Mu-
zyka i zaimprowizowany reflektorek stwarza�y odpowiedni
nastrój. Fragment listu z dnia 9.12.19402

Pisa� nie mog�. Nie sk�ada mi si�, nie idzie. Nerwy s� zbyt
rozstrojone, g�owa nie chce my�le�. Wybacz mi, kochana,
to pismo i ten ca�y bez�adny, chaotyczny list. Chcia�em Ci

1.�ród�o: Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Kolekcja Edith Brandon
2. Ibidem
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Zadania

napisa� par� s�ów, �eby� nie czeka�a, za kilka dni napisz�
znowu. (. . . )

Ca�uj� Ci� najmocniej
Zawsze Twój
Lutek

Fragment listu z dnia 9.12.19413

Przebieg

Celem zadania jest przyjrzenie si� dzia�alno�ci artystycznej polskich
�ydów w okresie okupacji na przyk�adzie listów z tomaszowskiego getta.
Ma�y Teatr Sztuki, tworzony przez Izraela Aljuche Orenbacha i jego
przyjació�, wpisuje si� w bogat� histori� teatrów gettowych. Zadanie
pozwala pozna� literacki zapis prze�y�m�odego twórcy oraz przybli�y�
si� do tematyki hitlerowskiej okupacji. Jest tak�e prób� stworzenia
samodzielnej sceny teatralnej inspirowanej listami Lutka. Zadanie mo�e
by� realizowane z wykorzystaniem ró�nych fragmentów literackich
odnosz�cych si� do okresu II wojny �wiatowej. �wiczenie sk�ada si�
z kilku kroków:

Krok I

1. Wst�p prowadz�cego na temat listów z tomaszowskiego getta oraz
teatrów gettowych. Wyja�nienie specyfiki pracy artystów w okresie
okupacji oraz stworzenie teatralnej panoramy gett (zespó� Awan-
garda w �odzi, polskie i �ydowskie teatry w getcie warszawskim:
Eldorado, Teatr na Pi�terku, Teatr Femina, Nowy Teatr Kameralny,
Teatr Melody Palace).

2. Rozdanie uczestnikom fragmentów listów.

Krok II

1. Wy�onienie poszczególnych funkcji w grupie: re�ysera, scenografa,
kostiumografa, aktorów. Grupa wspólnie czyta oraz interpretu-
je trzy fragmenty. Usi�uje wyznaczy� cechy charakterystyczne
ka�dego fragmentu.

2. Wybrane fragmenty zosta�y przygotowane dla uczestników wed�ug
klucza historycznego:

· FRAGMENT I— pisany przed utworzeniem tomaszowskiego
getta;

3. Ibidem

41



J . Biernat — Teatr w miniaturze

· FRAGMENT II— pisany w czasie zaostrzaj�cych si� akcji anty�y-
dowskich wewn�trz getta i w okresie zburzenia tomaszowskiej
synagogi oraz bo�nic;

· FRAGMENT III— b�d�cy jednym z ostatnich listów Orenbacha.

Krok III

1. Grupa przygotowuje trzy scenki teatralne inspirowane fragmentami
listów. Jej praca oparta ma by� na swobodnej interpretacji tekstu
wedle upodoba� uczestników: monodram, teatr dramatyczny, teatr
ruchu, pantomima etc. Mo�na wykorzysta�, wspomniany w jednym
li�cie, wiersz Juliana Tuwima Sokrates ta�cz�cy jako dodatkowy
materia�.

2. Prowadz�cy wyznacza teren gry aktorów we�nianym sznurkiem
(mo�e to by� kwadrat lub prostok�t ograniczaj�cy przestrze� gry).
Z ka�d� kolejn� scenk� teatraln� przestrze� zostaje zaw��ona,
pojawia si� coraz wi�cej sznurków, które tworz� �ciany oddzielaj�ce
aktorów od widzów. Praca ze sznurkiem mo�e pod��a� w ró�-
nych kierunkach—mo�e on nawet w pewnym momencie dzieli�
samych aktorów znajduj�cych si� wewn�trz we�nianego muru.
Scenografowie maj� do wykorzystania jedynie naturalne i proste
materia�y.

3. Ka�dy fragment listu powinien otrzyma� osobny tytu�, który stanie
si� nadrz�dnym tematem scenki teatralnej.
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Wiersze znad Pilicy

El�bieta Chrulska

Wierszem, który najbardziej kojarzy nam si� z TomaszowemMazowiec-
kim, jest utwór Juliana Tuwima: Przy okr�g�ym stole i jego muzyczna
aran�acja Tomaszów ze znanym fragmentem: „a mo�e by�my tak, je-
dyna, wpadli na dzie� do Tomaszowa?” w wykonaniu Ewy Demarczyk.
Z Tomaszowem Tuwima ��czy�a przede wszystkim osoba Stefanii— jego
ukochanej �ony. Nie by� to jednak jedyny poeta zwi�zany z tym miastem.
Cofnijmy si�na chwil� do schy�kuM�odej Polski. Jak to cz�sto z ko�cem

epoki bywa, po dzie�ach wybitnych, o których czyta�mo�na w podr�cz-
nikach literatury, przychodzi czas na utwory mniej znane. Do takich
w�a�nie nale�a�oby zaliczy� poezj� Zygmunta Roli-Ró�yckiego (1883-
1930). Urodzi� si� w ��ce (okolice D�browy Górniczej), ale dzieci�-
stwo i wczesn�m�odo�� sp�dzi� w�a�nie w Tomaszowie Mazowieckim,
mieszkaj�c z rodzin� w wilii przy ul. �w. Antoniego 24 (obecnie Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna). Prowadzi� te� intensywne �ycie arty-
styczne, udzielaj�c si� jako znakomity parodysta i aktor w teatrach
amatorskich.
Je�li chodzi o twórczo�� poetyck�, Ró�ycki znajdowa� si� pod du�ym

wp�ywem swojego mistrza— Kazimierza Przerwy-Tetmajera, który po-
przedzi� nawet pochlebn� przedmow� jego najwa�niejszy tom poetycki:
Wybór poezji (1911). Z twórczo�ci�m�odopolskiego poety ��czy go nie
tylko j�zyk intymnych zwierze� i nastrojowo��, ale równie�wra�liwo�� na
pi�kno przyrody. Poza popularnymi pie�niami: Omój rozmarynie, rozwijaj
si� (autorstwo niepewne) i Na ust koralu, wiersze Ró�yckiego wydaj� si�
godne uwagi w�a�nie za spraw� utworów po�wi�conych urokom rzeki
Pilicy, której poeta „zwierza si�” ze swoich mi�osnych niepowodze�.
Arty�cie pó�niej nie uk�ada�o si� tak�e w sprawach innych ni� sercowe.

Po ma�o ambitnej pracy w administracji warszawskiej Kolei Nadwi�la�-
skiej i Ministerstwie Spraw Wewn�trznych (w funkcji cenzora filmowego)
przeszed� z powodu przewlek�ej choroby na wcze�niejsz� emerytur�,
utrzymuj�c si� do ko�ca �ycia z renty przyznanej mu przez Zwi�zek
Literatów Polskich.
Poza kilkoma tomami poezji zachowa�a si� równie� pami�� o jego

ekscentrycznej osobowo�ci i wygl�dzie typowym dla m�odopolskiej
cyganerii— d�ugich w�osach, pelerynie i czarnym sombrero.
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Scenariusz 1. „Kreatywne wierszem pisanie”

W pracy pos�u�ymy si� „fragmentem” (dwie strofy) wiersza Ró�yckiego
o Pilicy1, informuj�c wcze�niej o jego strukturze wersyfikacyjnej, tzn.
�e jest to wiersz sylabotoniczny napisany 13-zg�oskowcem z rymem
okalaj�cym (abba):

Pilico, dzi� przychodz� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i pielgrzym zb��kany,

By w �wie�em twojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �ebra� twojej �aski!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .po latach do ciebie

Zgrzybia�y, n�dzny starzec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozsrebrnione wody!

Niech �piew wasz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zadanie b�dzie polega�o na próbie „dopisania” brakuj�cych fragmen-
tów, tak by pasowa�y do schematu wiersza. Dzi�ki �wiczeniu uczniowie
b�d�mogli przekona� si�, jak w praktyce wygl�da�a czynno�� „wierszo-
pisania” z uwzgl�dnieniem tradycyjnych zasad.
Zw�aszcza w kwestii sylabotonizmu nale�y uwypukli� muzyczn�

stron� wiersza, podaj�c inne przyk�ady (np. wiersze Tuwima lub Staffa)
i zach�caj�c do pracy „na ucho”, koncentruj�c si� przede wszystkim
na rytmie.
Warto w trakcie pracy zapyta� uczniów o trudno�ci, ewentualnie

u�atwi� zadanie, rezygnuj�c z wybranego kryterium (sylabotonizm, liczba
sylab lub rym). Na zako�czenie mo�na przytoczy� oryginaln� wersj�
utworu.

1. Ró�ycki Z., Pilico, dzi� przychodz� na twe srebrne piaski. . . , [w:]Wybór Poezji 1911, V
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Scenariusz 2. „Na�ladowa� na�ladowc�”

Tym razem w pracy wykorzystamy ten sam wiersz Ró�yckiego, ale w jego
oryginalnym brzmieniu:

Pilico, dzi� przychodz� na twe srebrne piaski
Ja tu�acz rozt�skniony i pielgrzym zb��kany,
By w �wie�em twojem tchnieniu zmy� swój ból rany,
By prosi� mi�osierdzia, �ebra� twojej �aski!
Przychodz� dzi�, Pilico, po latach do ciebie
Zgrzybia�y, n�dzny starzec, chocia� wiekiem m�ody-
O, szumcie mi! O, szumcie rozsrebrnione wody!
Niech �piew wasz moje serce martwe rozkolebie!
O, szumcie mi! O, szumcie o jej przysz�ym losie,
Niechaj szum wasz dalekie przestrzenie przeszywa,
Ja poznam po tym szumie, poznam po tym g�osie,
Czy t�skni jeszcze po mnie i czy jest szcz��liwa,
Czy, mg�ami przeznaczenia od tych stron odci�ta,
O naszem mi�owaniu jeszcze dzi� pami�ta?

Zadanie polega na napisaniu nowego wiersza o Pilicy, w którym
uczniowie b�d� na�ladowa� styl Ró�yckiego, zachowuj�c podobie�stwo,
ale unikaj�c plagiatu. Mo�na im zasugerowa� formu�� pastiszu, wyja-
�niaj�c, czym ró�ni si� od parodii. W tym celu b�d�musieli najpierw
„zdemaskowa�” manier� poety, czyli zwróci� uwag� na sposób obrazo-
wania i stosowane �rodki artystyczne (np. charakterystyczne epitety
i sk�adnia, powtórzenia, apostrofy, wykrzyknienia, pytania retoryczne,
ogólny nastrój wiersza).
Gotowe wiersze mo�na nast�pnie prezentowa� na forum grupy, wspól-

nie „tropi�c” �lady podobie�stwa. Ambitnym imitatorom mo�na z kolei
zaproponowa� napisanie wiersza z uwzgl�dnieniem struktury wersyfika-
cyjnej utworu.
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Teatr przyjecha�!— Instrukcja do gry

1. Rok 1830

„Od czasu do czasu odwiedzaj� to miejsce znakomite teatralne zespo�y
w�drowne”— tak w wydanym we Frankfurcie nad Menem przewodniku
zach�caj�cym tkaczy niemieckich do osiedlenia si� w Tomaszowie pisa�
Antoni hr. Ostrowski. Rozbudowuj�c osad� handlowo-przemys�ow�,
zadba� te� o rozwój teatralny miasta przez organizowanie koncertów
muzycznych i pokazów przedstawie� teatralnych w swoim pa�acu.

WPa�acu Ostrowskich rozpoczyna si� historia teatru w Tomaszo-
wie. Je�li wyrzucisz jedno lub sze�� oczek, mo�esz rozpocz�� gr�.

2. Rok 1830

Powstanie listopadowe, a nast�pnie ekonomiczny upadek miasta ha-
muj� rozwój �ycia teatralnego w Tomaszowie. Pierwszy w Tomaszowie
budynek z sal� teatraln� (sal� Apollina) posiada� spor� scen�, na któ-
rej przyjezdne zespo�y polskie i niemieckie dawa�y przedstawienia. Ta
drewniana budowla na podmurowaniu znajdowa�a si� przy dzisiejszej
ul. I. Mo�cickiego 10. Od lat 30. budynek by� opustosza�y, krótko s�u�y�
za magazyn.

Nie uda�o si� uratowa� budynku przed po�aremw 1839 roku. Cze-
kasz jedn� kolejk�.

3. Lata 1841-1874

W tym czasie w Tomaszowie istnia�o kilka miejsc „zabaw i teatru”: Ogród
i dom Karola Koreckiego (posesja naro�na u zbiegu ul. �w. Antoniego
i Tkackiej) oraz sale przy pl. Ko�ciuszki, m.in. Ober�a Krystyna Lorenza
(pl. Ko�ciuszki 16).

Je�li staniesz na polu sali teatralnej, przesuwasz si� jedno pole
do przodu.

4. Rok 1851

Tomaszów Mazowiecki znajduje si� pod zaborem rosyjskim, a kultu-
ra polska poddawna jest cenzurze. Zawodowe i amatorskie zespo�y
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teatralne mog�y dawa� przedstawienia tylko w oparciu o repertuar
ustalony przez Cenzur� Rz�dow� Teatrów Warszawskich. Repertuar
by� nadsy�any burmistrzom za po�rednictwem komisarzy obwodowych
wydzia�ów policyjnych z zalecaniem �cis�ego przestrzegania go, a w razie
odst�pstw—meldowania o tym. W latach 1840— 1860 rzadko odwiedzali
Tomaszów przyjezdni aktorzy. W 1851 roku do miasta przyjecha� Ignacy
Lasocki i zatrzyma� si� w zaje�dzie Gotlieba Holsteina (nieistniej�cy
dzisiaj dom przy rogu ul. Polnej i pl. Ko�ciuszki) i w sali zabaw dawa�
przedstawienia wraz z m�odym zespo�em.

Mieszka�cy Tomaszowa s� zadowoleni z nowej przestrzeni tea-
tralnej, przesuwasz si� trzy pola do przodu.

5. Rok 1876

W�drowny zespó�W�adys�awa Krzy�anowskiego i Adama Jaworowskiego
zmaga si� z carsk� biurokracj�. Naczelnik powiatu w Brzezinach spraw-
dza, czy wymienione w podaniu sztuki widniej� na li�cie nades�anej
przez Warszawski Komitet Cenzury. Naczelnik zezwala na przedstawie-
nie i pisze pismo do burmistrza Tomaszowa, w którym nakazuje mu
przes�anie trzech egzemplarzy afisza przedstawienia i �ci�gni�cie na cele
dobroczynne po 2,5 kopiejki od biletu. Burmistrz wysy�a �andarma, �eby
sprawdzi�, czy grana sztuka zgadza si� z tytu�em podanym na afiszu,
i pisze raport o przebiegu spektaklu. Grupa wystawi�a dwie komedie
i wodewil.

Cieszysz si� razem z zespo�em sukcesem i przesuwasz dwa pola
do przodu.

6. Rok 1881

Od1881 roku na ulicach Tomaszowa pojawiaj� si� afisze teatralne z nazw�
„Teatr w sali domu Neufelda”, „Sala (lub Teatr) Neufelda”. Aron Neufeld,
w�a�ciciel lokalu— szynku z przyleg�� do niego sal� teatraln�—dzier�awi�
sal� cz�sto zmieniaj�cym si� w�a�cicielom. Handlarz wybudowa� sal�
w miejscu domu i ogrodu Karola Koreckiego. Ten murowany, parterowy
budynek zachowa� si� do dzi�, znajduje si� w podwórzu posesji u zbiegu
ul. Tkackiej i �w. Antoniego.

W budynku go�ci�o wiele zespo�ów teatralnych. �ycie teatralne
w Tomaszowie rozkwita. Masz dodatkowy rzut kostk�.
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7. Lata 1886-1887

Do Tomaszowa kilkakrotnie przyje�d�a zespó� Anastazego Trapszy, wy-
bitnego aktora i re�ysera, twórcy podr�cznika gry aktorskiej. Odwiedziny
Tomaszowa wi��� si� z filantropijn� dzia�alno�ci� Stanis�awa hr. Ostrow-
skiego. Pragnie on wybudowa� szpital w Tomaszowie i datki na ten
cel zebra� z granego przedstawienia. Jednak sam wyst�p s�ynnej trupy
aktorskiej jest zagro�ony z powodu postawy E. Pickera, dzier�awcy sali
w domu Neufelda. Dzi�ki sprawnej interwencji burmistrza i energicz-
nym dzia�aniom pe�nomocnika hrabiego do organizowania spektakli
teatralnych dochodzi do wyst�pu.

Przedstawienie odnosi kasowy sukces, a Ty zyskujesz dodatkowy
rzut kostk�.

8. Lata 1886-1887

Zespó� Anastazego Trapszy gra drugie przedstawienie na cele funduszu
budowy szpitala miejskiego. Jednak tym razem wydatki przewy�szy�y
kwot� wp�ywów. Jaka by�a tego przyczyna? Sala w „Nowym Teatrze”
w domu W. Zimmermana, urz�dzona przez hr. Ostrowskiego dla przed-
stawie� zespo�ów amatorskich, odleg�a od �ródmie�cia o prawie pó�
kilometra? Obni�enie ceny biletów w I rz�dzie, a podniesienie za miejsca
dalsze oraz wej�ciówki, co godzi�o w kiesze� widzów mniej zamo�nych?

Szukasz przyczyn niepowodzenia, a Twoi przeciwnicy posuwaj�
si� o dwa pola do przodu.

9. Rok 1887

Do Tomaszowa przyje�d�a trupa Stanis�awa Trapszy, syna Anastazego.
W jego zespole gra Gabriela �nie�ko-Zapolska. Przedstawienia obejrza�o
niewielu tomaszowian. By�mo�e przyczyn� by�a niepochlebna ocena gry
aktorskiej przysz�ej autorkiMoralno�ci pani Dulskiej, umieszczonaw gaze-
cie „Tydzie�” z granego kilka dni wcze�niej przedstawienia w Piotrkowie
Trybunalskim? Krytyczny ton w odniesieniu do gry Zapolskiej nie by�
odosobniony i dominowa� w prasie krajowej.

Pocieszasz Zapolsk� i szukasz silnych stron jej wyst�pu scenicz-
nego. Czekasz dwie kolejki.

10. Rok 1893

W ogrodzie Alojzego Milajdsena o malowniczej nazwie „Szwajcarska
Dolina” znajdowa�a si� drewniana altana, w której dawano przedstawie-
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nia i koncerty (obecny park). Zygmunt Gawkowski, tak pisze w gazecie
„Tydzie�” o swoich wra�eniach z pobytu w tymmiejscu: „(. . . ) doszed�em
tam po ró�nych dziurach, kamieniach, do�ach i ka�u�ach”, „zamiast
doliny znalaz�em w lichym ogródku ohydn� nor� na kszta�t sutereny,
a w niej kilka stolików, stary bilardzik z posklejanymi kijami i bufet licho
zaopatrzony”.

Z powodu zimna (przemoczone buty) i g�odu jak najpr�dzej
opuszczasz to miejsce. Masz dodatkowy rzut kostk�.

11. Prze�om XIX i XX wieku

Na pl. �w. Józefa (obecnie pl. Ko�ciuszki) na prze�omie XIX i XX wieku
odbywa�y si� ró�norodne widowiska. Popularne by�y m.in. popisy sztuk-
mistrzów, si�aczy, kar�ów wyst�puj�cych na wolnym powietrzu lub we
w�asnych budach. Du�ym powodzeniem cieszy�y si� równie� wszelkie-
go rodzaju „gabinety mechaniczne” i „panoramy �wiata”. Stanowi�y
one wówczas rodzaj ruchomych muzeów, plastycznych kronik ró�nych
wydarze�, odkry� naukowych, czy fantastycznych wyobra�e�.

Zapatrzy�e� si� w obrazy gabinetu Edmunda Pajny: port w Alek-
sandrii, Kolosa Rodyjskiego, wisz�ce ogrody królowej Semirami-
dy w Babilonie. Tak Ci� zafascynowa�y, �e na ogl�daniu ich min�-
�a Twoja kolejka.

12. Rok 1903

Korespondenci gazety „Tydzie�” entuzjastycznie pisz�, �e zawi�za�o si�
Towarzystwo Tomaszowskiego Teatru Miejskiego z kapita�em 40 tysi�cy
rubli i zakupi�o plac przy ul. Pilicznej 6 pod budow�: „dwupi�trowego
gmachu z restauracj�, klubem i sal� teatralno-balow�”. Otwarcie budynku
zaplanowano na 1 lipca 1904 roku. Towarzystwu zabrak�o pieni�dzy
i wzi��o po�yczk� na wyko�czenie sali teatralnej. Teatr zostaje oddany
do u�ytku w 1908 roku (obecnie znajduje si� w niej kino „W�ókniarz”).

Rzucasz kostk� i cofasz si�.

13. Rok 1909

Do Tomaszowa przyje�d�a zespó� Aleksandra Gustawa Zelwerowicza, wy-
bitnego aktora, re�ysera i pedagoga, dyrektora teatru �ódzkiego. W ocze-
kiwaniu na zako�czenie remontu siedziby teatru Zelwerowicza (obecnie
Teatr Jaracza w �odzi) wyruszy� on z zespo�em w objazd po prowincji.
W nowym tomaszowskim teatrze wystawi� fars� Osio�ek G. Caillaveta
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R. de Flersa oraz Dziady w opracowaniu Stanis�awa Wyspia�skiego. Wy-
st�py zespo�u wywar�y silne wra�enie na publiczno�ci, która wspomina�a
je jeszcze przez wiele lat. By� to jeden z ostatnich wyst�pów teatrów
w�drownych. Na pocz�tku XX wieku zjawisko przemierzaj�cych kraj
zespo�ów teatralnych wygasa�o.

Uda�o Ci si� dosta� bilet na przedstawienie s�ynnego Zelwerowi-
cza. Przeskakujesz pola i dochodzisz do mety.
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