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DEne liczbow e z działaln<J ści Teatru „B a j" 

Rok . I Il ość Ilość premier prz1·dstawień Ilość widzów 

1928 brak dan y ch 
1929 b rak d a n yc h 
1930 2 10 1.433 
1931 1 21 3.191 
1932 1 67 13.471 
1933 2 73 15.216 
1934 1 55 11.801 
Hł35 1 57 19.139 
1936 1 80 22.180 
1937 1 92 31.743 
1938 2 109 38.785 
1939 1 br ak danych 
1940 br ak d an y c h 
1941 brak danych 
1 42 2 brak danych 
1943 1 b r a k danych 
1944 brak da ny ch 
1945 2 30 brak danych 
1946 3 142 29.132 
1947 1 216 57.444 
1948 3 196 54.886 
1949 3 258 73.265 
1950 6 336 112.265 
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Jan Christian Andersen, jeden z najwi~kszych bajkopisa
rzy świata, urodził się jako syn ubogiego szewca w 1805 r. 
w małym miasteczku Odense. 

„Moja ojczyzna Dania - pisze poeta ·--jest krajem praw
dziwej poezji. Pełno w nim podań i klechd, wśród ludu krążą 
stare, piękne baśni. Dania ma bogatą przeszłość , dzieje jej są 
związane z przeszłością Szwecji i Norwegii. 

Na wyspach rosną wspaniałe lasy dębowe, ziemia pokryta 
jest kobiercami żyta i koniczyny, które zdaleka wyglądają jak 
olbrzymi, barwny ogród. N jednej z tych zielonych wysp, na 
Fionii, leży moje rodzinne miasteczko Odense." 

Dzieciństwo Andersena nit! było wesołe. Schylone, zgar
bione od pracy plecy ojcowskie i rytmiczne uderzanie młotka 
szewskiego od ~"'\vitu do późnej nocy, oto, co Andersen zapa
miętał ze swego wczesnego dzieciństwd. Je ynym jasnym pro
mieniem były wieczorne niedziele, kiedy cjciec siadał na po
słaniu i czytał mu bajki Lafon taine'a, lu b , Ba~nie z tysiąca 
i jednej noc ' . a już zupełnym szczęściem dla małego chłopca 
było, kiedy ojciec odkładał książki i opowie.dał baśnie, których 
się nasłuchał na wsi jako młody pa::.tuch. 

Wkrótce przyszło mu się rozstać z ojct>m. Miał zaledwie 
trzy lata, kiedy ojciec zaciągnął się pod szt.undary Napoleona. 
Wprawdzie wrócił po zak0ńczeniu wojny, lecz jego zdrowie 
ucierpiało wskutek długich marszó'"' o głod2.ie i chłodzie i umarl 
ojciec Andersena. 

Smierć ojca była clla niego straszliwym ciosem. Do chatki 
wdowy zajrzała nędza. Matka Andersena zarabiała na utrzyma
ni praniem i sprzątaniem u obcych ludzi. Janek zostawał sam, 
wtedy opiekowała si<; nim babka, a mały chłopiec pomagał jej 
nieraz przy pieleniu chwastów w ogrodzie szpitalnym, gdzie 
pracowała jako robotnica. 

Z niecierpliwością czekał zachodu słońca -wtedy babka za -
bierała wnuka ze sobą, siadała w starym, obdartym fotelu, a on 
u jej stóp i zaczynała się najpi~kniejsza chwila dnia - opowia
danie baśni. 

Chłopak słuchał ich z zapartym tchem, Zilpominał o głodzie, 
a babka wydawała mu się prawdziwą do;1rą wróżką. Sciany 
ubogiej izby zamieniały się pod wpływem baśni w bogate. za-
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czarowane krainy , zresztą wszystko wydawało mu się zaczaro
wane) nawet stary imbryk; · -stojący na ki·edensie, opowiadaJ 
chłopcu historię s 1"ojej młodości, a z nim f1liżanki , garnuszki, 
stoliki i stara ława pod oknem. Stąd tyle znajdziemy u Ander-
ena baśni o igle do cerowania, szyjce od butelki, nawet splu

wacz!ta z opowiadania babki pojawi się kiedyś na kartach jegu 
baśni. · 

Znajomość ba ni ludowych zawdzięcza po~ta ojcu, . a · prze
de wszystkim babce. Pamięci ·babki poświęca wiersz, w ,którym 
pisze o niej , jak o czarodziejce posiadającej dar przepowiada
nia przy~złości i jako o tej, która natchnęła go do pisania baśni: 

„By mi dogodzić, gdym - prosił o cża ry. · · 
Dała mi babcia swoje -okulary, . ! 

„Idź między ludzi i dowiesz się wiele, · · 
Gdy przez te szkieł.ka . rozejrzysz . i~ śmiele , , 
Odczytasz wówczas ich myśli jak z · kart,. ·: 
Z łatwością poznasz, co każdy z r:iich wart.' 

(„Ka losze szczęśc~a'') 

. To właśnie babka opowiedziała mu · h„stoiię o · Królowej 
Sni~gu ~ „która czasami w zimowe noce przelatuje przez ulice 
miasta i zagląda do wszystkich okien, a'-.,vtedy okną te. =?arnar
zaj ą tak dzhvnie, jak gdyby pokry,vały · się kwiatami." · . · ·· 

. . · \ . „ • - . 

Babka opo wiadała mu. o małej dziewczynce Kas.i .i ch,łop'.'° 
czyku Kaju, który zamarzł na śniegu i ujrzał nagie przed sobą 
piękną Królowę Sniegu, ktora zabrała· go ze so_bą .·\ ~awiozła; .g9 
gdzieś hen na swoich saniach. A mała Kasia płakala i posżla 
:-V. .~iat aby od~~ukać Kaja. . · . · · · 

,. ·. I w iele, wiele' innych jeszcze. baśni opowiadał~ mu bapk:i. 
kt6'r znajdą si później w bogatym zbiorze baŚniowy:p1. . · 

Tymczaśem A1'der en ukończył -13 .. . la t. Marzeniem jeg:J 
matki i babki było, aby został krawcem. . . · .. , , · 

, O czym marzył -wtedy mł dziutki poeta'? Jedyną myślą. 
ktora go dręczyła, było pragnienie wydostania się z małeg," 
miasteczka - pragnął się uczyć. Bo tu, w miasteczku rodzin
nym, nie mógł na\vet marzyć j ako syn szewca, aby dostać sit; 
do· prawdziwej sz oł , : . do której uczęszczały dzieci bogaczy. 
I z zazdrością spoglądał na tych szczęśliwcó N , którzy darzyli g•J 
pogardlhv •m. uśmi!=chem. . 

„Il kroć ba.wili się na pod órzu kościelnym - pisze póź
niej poeta - stawałem na dworze przed zakratowanymi wro
tami , zaglądałem przez szparę i marzyłem o tym, aby znaleź.-' 
s i ~ wśród chłopców:, nie po to, aby ,się bawić wraz z nimi, lecz 
by mó'c czytać te wszvstkie ks~ążki, które . były. i~h wlasnośc1o.1, 
a także dla tęgo. że _prz.ed· ninli cp.ły świat :;;tal ofy.ro:ęm". . . . 
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· .. · . Pr~gni~nie nauki b?lo .~ ~~e, że pewnego dnia ·z małym 
węzełkiem n plecach t dz1es1ęc1oma· talarami w kieszeni żn'a
lazł się. czternastoletni chłopiec sam w wielkim mieście ' w sto
~~C)'. ?.anii, Kope~ha?ze. _C~ego się nie .chwytał Anderse~· w tym 
cięzkim okresie zycia? Spiewał w chorze pracował u stolarza 
lecz ·.i tu n~e móg_ł zagrzać miejsca, gdyż majster zamiast g~ 
ucz~.c rzerp.10:,ła uzywał go do rozmaitych posług w gospodar
stwie domowym. Niekiedy ogarnia go rozpacz. Przymiera gło
d~m: ,,A może wrócić do _domu" - myślał w chwilach przygnę
bienia. ~ecz. wstyd przed mieszkańcami miasteczka, a przede 
:wszyst)um niezłomne postanowienie przetrwania za wszelką ce
nę \Vstrzymały_ g~ od tego ~roku. Mimo wszystko młody An
d~rsen z wytęzemem pracuJe nad sobą, ab · ukończyć: gimna-
ZJum. W owych czasach takie marzenie sz wskiego syna by o 
pop:ostu szaleństwem. Każdą wolną od zajęć zarobkowych 

· chwilę spędzał młody Andersen na czytaniu . W dużej biblici
tece publicznej w Kopenhadze widziało ~i · wówczas cz stp 

.,wątłe~o, bla~ego . chłopc~, nędznie odzianego, tak zatopion go 
w lekturze, ze rneraz me słyszał dzwonków zyw jąc eh do 
opuszczania sali czytelnianej. Jan zapominał wówczas o gł dzie, 
o podartych butach, o niepe:wnym jutrze 

Dla ubogiego chłopca przekroczeni~ bram gimnazjum. 
a ,później uniwersytetu było prz życi m n i Jada. To też lata 
studiów dały mu się szczególnie we znaki. ieśmiały, na skutek 
swego pochodzenia, czuł si jak ptak schw tany w 1 tce. I za
p~w.~w„wt dy gdy w ieczorami siedział w samotności ·zdala od 
?łoś.li~ych ·docinków s ych zamożnych kolegów, najch tniej 
uciekał w świat ba mi, tych samych baśni , d ór eh z bijący.ro 
. erce~ słuchał ongiś w ubogiej izdebc w Od nse. Zwi~rzęta , 
Et~ki i rośliny były lepszymi przyjació łmi 'wiecie baśni, niż 
~1taczaiący ludzie. Tu w ludnej, jarzącej siP, od świ teł_ stolicy, 
w ~ercu Danii w Kopenhadze, widział młody Andersen nędzę 
i głód. Tak powstała wspaniała baśń o dziewczyn e z zapali<: mi. 
:l~stygłej od mrozu pod ścianami jasnych, ciepłych, wykwint 
nych mieszkań. Nieraz sam sponiewieran i ośmieszany czul 
si_!\)~~- brz~d~ie kaczątko kopane i poniewkrane, a które. póź
niej odlatuJe na spotkanie pięknych ptaków i zamienia sit: 
• białego łabędzia. Podobnie jak lud. z którym czuł się silnie 

związany przez całe życie, wynagradzał sobie w baśniach \J ' SZY

„ikie krzywdy, jakich doznawał ze stron otoczenia. Samotn · 
\':ycieczki, częste rozmowy z mieszkańcami ukolicznych wiosek . 
pr.-:eważnie z pastuchami, zbliżają poetę do pros tego ludu. Z ni
i:.1 i było mu najlepiej, mowa ich była pełna prostoty i serdecz
n11ści, tu nikt nie wyśmiewał jego podartych butów, nikt me 
s1rofował i nie wytykał mu błędów wzamian za okazaną pomoc. 



l tak - nieludzkim wysiłkiem. zacinając nieraz zęby, 
ukończył Andersen swe studia. 

Zaczyna się nowy okres w życiu poety, okres ukazywania 
su: utworów Andersena. Ani jego dramaty , ani powieści nie 
przyniosły mu sławy, ale właśnie baśnie zdobyły serca rodaków 
i nie tylko rodaków- znają i czytają je starzy, młodzi, dzieci 
w najdalszych zakątkach świata . Tłumaczono je na 19 języków. 
nawet na arabski i bengalski. 

Na czym polega czar baśni Andersena że i dziś, po tylu 
latach nie przestały nas wzruszać? 

Baśnie Andersena są mądre, proste i bezpośrednie, poeta 
czerpie swe wątki z bogatej fantazji ludo ej. I tak, jak lud. 
poeta posiada ogromną wrażliwość społeczną na krzywdę ludz
ką , stąd większość jego baśni poświęcona j est istotom pokrzyw
dzonym i nieszczęśliwym. Poeta patrzy gł1~boko w duszę ludzkrt 
chłoszcze w swych utworach pyszałkowatość·, głupotę, służal
czość, egoizm posiadaczy i przeciws tawia im mądrość, szczerość:, 
dobroć, szlachetność ludzi prostych. Bliskie są mu smutek 
i ludzkie cierpienia, to też każda baśń przepojona jest żywym 
współczuciem dla pokrzywdzon ych. Obok łez jest też i uśmiech, 
nieraz na pewno czytając baśnie Andersena płaczecie, a potym 
prLez łzy uśmiechacie się i j szcze wasze dzieci będą napewn 
śmiać się i płakać nad tymi pięknymi baśn iami , które zdobył. 
~wiat, b pisał je człowiek mądry, dobry , pochodzący z ludu. 
który znał dobrze jego cierpienia i radości. 

I chociaż już dawno umarł , jego dzieł· , jego baśnie nie 
umarły . Żyją nadal \\' sercach i umysłach dzieci i dorosłych na 
całym świecie. 

Wy, dzieci Polski Ludowej , macie radosne dzieciństwo i nie 
wiecie, jak ciężko żyją dzieci w krajach kapitalistycznych. Czy
tajcie te baśnie, a gdy dorośniecie, w alczcie o to, aby żadm: 
dziecko na świecie nie miało takiego dziec " ństwa , jaki miał wiel
ki baśniopisarz Andersen, by nie powtórzy! i,,ię nigdy los bied
nej dziewczynki z zapałkami. która marznie w noc zimową pod 
domami bogaczy. 

Anna Mi lak&i 

KRÓ LOWA SN IEG 
Ten, kto baśni kochać umie, 
ten odczyta i zrozumie 
słowo, które nic nie znaczy -
baśń nam wytłumaczy: 

SNIP SNAP SNURRE BAZELURRE 
KRIBLE KRABLE BUMS ! 

Bajka Jana Christiana Andersena o Królowej Sniegu to 
bajka i wesoła i smutna, smutna i wesoła. Biorą w nit>j udział 
dzieci, wychowywane przez babun ię - bliscy sąsiedzi i ucznio
wie bajkopisarza - studenta-poety , który z ich pomocą wyhodo
wał wśród zimy kwitnące róże. Opracowanie sceniczne znanej 
baśni Andersena, dokonane przez radzieckiego pisarza E. Szwar
ca, przenosi nas do Kopenhagi z lat 1825 - 1830, do Kopen·· 

fol F, Mynlr.ciw' I C , U , r , ~ 

. Bujka jc„1 moja 

hagi, w której znajdował si~ wówczas dwudziestoparoletni An
dersen, syn rzemieślnil·a z Odense. Niestety , nie dochował się 
żaden wizerunek Andersena z owego czasu (jeśli w ogóle niko-



mu nieznany_ młody .student bv.ł w owym .czasie portretowany, 
a fotografii j«iszcze wtedy nie znano), dlatego . też bajkopisar7. 
w Teatrze BAJ nie jest napewnó podobny do Andersena, tylk•J 
ubranie jego zostało wykonane według wzorów ówczesnych . 
Ale stosunek bajkopisarza do dzieci jest chyba taki sam, jakim 
był stosunek Andersena. Tylu bajek nie napisał i nie opowie
dział w życiu żaden inny poeta, a nasz bajkopisarz mówi: „gdy
bym codzień opowiadał wam sto bajek, to za sto lat zdążyłbym 
1.•am opowiedzieć zaledwie setną część mego zapasu". 

A więc jesteśmy w domku na przedmieściu stolicy Danii 
gd zie mieszka ubogi student Andersen i gdzie mieszkają wraz 
z babunią Kasia ·(właściwa bohaterka sztuki) i Kaj (Kajetan;. 
Róże, które zakwitły w czasie zimy na skutek starań młodego 
studenta, stają się ośrodkiem zainteresowania całęgo .mią.sta. 
Do ubogiej iżdebki babuni ·przychodzi radca handlo\vy: ·posiada 
jący monopol sprzedaży lodu. człowiek boga y , baidżo bogaty' .:....:..: 
kapit lista. któr ,· (jak się przekonamy) wodzi za nos króla tej 
krainy ,. który wszelkimi siłami będzie dążył do zamrożenia serc 
dziecięc eh. Jakże aktualna jest treść tej sztuki. Przecież w k~a-

.. . Pozwól mi · zjechuć z górki. 

jach kapitalistycznych , gdzie panuje złoto , t•krutni i chciwi lu 
dzie nie y ko zmuszali d zieci do pracy dla siebie ale dążyli 
i dążą do zamrożenia ich serc. Odprawiony z niczym radca 
przywołuje na p moc Królową Sniegu, a ta podstępem opano
wuje serce małego Kaja: „serce człowie ·a, który z własnej 
woli dotknie Królow ej śniegu zamienia· ,si w kawał lodu" .
Wesoły i dobry Kaj staje się zło "liwym egoistą. Całe otoczenie.· 
jest dla ntego brzydkie i nud_ne; . 
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Nikt mi ni.e .potrzebny, n ie kocham nikogo, . 
. ·:na moich saneczkach J>f:dzę białą drogą. 

Jestem silny, jestem sam 
i o _siebie tylko dbam. 

Nikogo nie kocham, nic mnie tu nie trzyma, 
chciałbym pędzić z wiatrem - tam, gdzie wieczna 

zima. 
· Jestem silny, jestem sam 

· i o siebie tylko dbam. 

Zjawia się Kró_lowa· Sniegu i zal;>i~ra· ~czarowa~ego obietnicami 
Kaja do swojego królestwa: 

Zorze polarne blaskami złocą 
mój biały pałac i dniem i nocą. 
W moim królestwie czary i dziwy: 
kto w nim zamieszka - ten jest szczęśliwy : 
nie zna zmartwienia, nie zna zawodu, 
bo zamiast serca ma bryłkę lodu. 

Serce Kaja stawało się poiroli sopelkiem lodu. Zapomniał 
7Upełnie o Kasi, o babuni i o wszystkich w domu. Ale dzieci 
polskie, dzieci radzieckie, które mają szczP,śliwe dzieciństwo , 
szczęśliwsze niż dzieci w ·krajach kapitalistycznych, które n ie 
!'ą egoistami, pomogą wyratować biednego Kaja; 

Gorące serca, wierne serca 
zwalczają wszelkie przeszkody. 
Znajdą zbłąkanych w świecie dalekim, 
stopią polarne lody. 

Naprzód! ·Przez rzeki, góry! 
Czy ciemna noc, czy słońce„. 
Lodowe wichry, lodowe chmury 
zwycięży serce gbrą·ce! 

., 

Gorące i wierne serce --:-·· to serce K<·~i , k óra wyrusza 
w drogę na poszukiwanie Kaja: 

:„ · „ 

Szumny lesie, śpiewny lesie··_ 
dobrą wieść mi daj: 
Powied7że mi , w którą stronę 
odszedł mały Kaj? 
Czy w tę, gdzie się rankiem wznosi barwny tęczy łuk? 
Powiedz, gdzie mam szukać Kaj a? na kt ·rej z twych dró , ? 

Stary lesie, cichy lesie 
g raj szumami, graj . 
Wyśpiewaj mi, w którą stronę · 
poszedł mały Kaj? 

(.J 
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Kierownik pracowni : Helena Kuchcińska 
Kierownik artystyczny~ .Jerzv Dcirgiet 
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- ·. czar-ny, ddbry k~k i jego narzeczdna, nadworna· .wrOn=-a 
pro:':ad~ą ~a~ię do pałacu królewskiego, gdzie podobno trafił . 
Ka1. 1 ozemł się z królewną Krystynką. Niestety. Mądrym któ~
~ew1czem, który umie mnożyć, dzielić i nawet zna ułamki , nie 
Jest Kaj_. Przej.ęci sprawą , królewicz Olaf i królewna Krystynka. 
darowują K.as1 złotą karetę zaprzężoną w trójkę wronych koni. 
Ubrana w Jedno z czterystu osiemdziesięciu dziewięciu futer 
króle~ny Krystynki .Kasia udaje się w dalszą podróż. Przed 
tym Jednak spotyka Jeszcze na swej drod 7e lodowatego rade> . 

. . . tak długo szukam l\<Jjc„ 

któ~ :pragnie_ją ~amknąć do komórki na całe życie. Ten przed
staw1c1el kap1tahstycznego świata opanował całkowicie króla 
~ry~a . Dwudziestego Dżiewiątego, ojca królewny Krystynki , 
i .us1łu1e przeszkadzać małej Kasi. Dopiero interwencja bajko-
pisarza pozwala Kasi na podjęcie dalszych poszukiwań. · · 

. ~ednak radca nie ustępuje tak łatwo . Organizuje napad 
zbóJo~ na złotą karetę . żądając \Vzamian wydania małej dziew
c~ynk1. .Prze,brany za zbója bajkopisarz obl:i('rwuje zachowanie 
s1~ Kasi, ktora pozyskała przyjaźń Małej Rozbójniczki. Pry
mitywny u.mysł Małej Rozbójniczki zdołał rozpoznać w radcy 

. , wr?ga Kasi, wrog~ . ~szystkich ?zieci na całym świecie, kapi
tahsty. Mała RozboJmczka to dziecko wykolejone, rozpuszczone 

· pr~~z mat~ę: która jej p~zwa.la „nawet chodzić do góry noga:
m1 . To tez 1 stosunek baJkop1sarza do zbójów, a szczególnie do 

12 

.• ..,„ 

lYis,.łei . Rozbójniczki, jest plilłen wyrozumiałości, jest-stosunkiem 
śwJaqorhego wychowawcy do dzieci trudnych do prowadzenia .. 
.. s'l:. pr:Zeci~ż na świecie słowa, które nawet ze zbójców robią ' 
d,()~f: ·<!h ludzi' . Trzeba umieć znaleźć takie słowa. Tymi sło
wami są mądre słowa ba. ni ludowych . mądre słowa baśni An- · 
der sena. 

. . . To ona J sicze nie schw)Jtena ? 

Bajka Anders na pokazuje nam nie tylko ludzi. Ren, któ
ry od vozi Kasię z polecenia Małej Rozbójniczki do samej gra
nicy państwa Królowej Śniegu, jest romantykiem, tęskniącym 
za wolnością : 

( - ~ 

·' . „ , . 

Gdybym mógł przerwać sznur, co mnie trzyma. 
pędzilb m , leciał - tam, gdzie jest zima. 
Prze mną, za mną ogromny bór. 
Strzegą mnie ludzie i więz i sznur 

-:: Wiel ką ró ·n iną pod niebem sinym 
r pędzi łbym. leciał do swej krainy . 

Przede mną, za mną ogromny bór. 
Strzegą mnie ludzie i więzi sznur . 
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· Ka.5ia ódn.aJduj~ KaJa w l~dowym paiacu Króiowej śnie
gu. Serc~ KaJa ,· zaJ ę~ego wypisywaniem na ścianach pałacu 
słów „Nie kocham nikogo· , zamarzło już prawie całkowicie . 
Dopiero pod wpływem gorących łez Kasi - zaczyna tajać. Dzie--

Gorące e rca , 1.l'ic rne «:rea 
z1 I ,zaja Li;zclkil" p rlcszkody, 
znajdą zbl kanych u: świecie dalekim, 
~topią polarne lody 

ci udają się w podróż. po Totną. Przy •rócony życiu Kaj staje 
się znowu takim samym miłym, rezolutnym chłopcem, jakiego 
widzieliśmy na początku sztuki. Zatrzymywany nrzez Królową. 
odpowiada jej poprostu: „możesz sobie kiw 'lć ile chcesz: rękami. 
nogami i palcem w bucie. I tak nam nic nie zrobisz. bo my maR 
my gorące serca!" 
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'wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
·ułatwienia wyprawy Kasi, znajdują się w iz ebce babuni. Ocze
kują powrotu dzieci. Jest tu i Mała Rozbójniczka, jest Olaf, jest 
Krystynka, jest kruk Karol i wrona Klara . Nie brak bajkopi~ 
sarza i babuni. $wiat kapitalistyczny w osobie radcy przypusz 
cza jeszcze jeden atak na kolektyw gorących serc. Na nic. Kaj 
i Kasia szczęśliwie wrócili do domu . I przyjaciele tu na nich 
czekali. I róże znowu zakwitł na ich powitanie. 

Andersen mówił: „Treścią bajki nie s:.i słowa, a JeJ w~ 
wnętrzna mądrość" . Dlatego też baśń o Królowej Sniegu, baśń 
-o gorącym sercu małej Kasi, baśń o walce .śv iatła z ciemnością , 
walce dobra i zła , prawdy i niesprawied ' wości , baśń która 
uczy nie cofać się przed niebezpieczeństwem, jeśli dąży się ' o 
szlachetnego celu, jest szczególnie aktualna dziś , w dobie wzmcr 
żonej walki ginącego świ ta kapita listyczneg z ludamL które 
walczą o szczęście całego -'wiat·. 
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„ \ . · ..... .\' . !\ „···\··/ " 
. :.:! ·· 

BAJ OWA GAWE·DA 
„Jestem sobie .· Baj, Bal ._ ' 
tysicic bajek znam ... 
Otoczcie mnie kołem_ „ .. 

to opowi m wam:"_ ·· - . 
Lat temu niemafo, bo wasi rodzice mieli wtedv akura( t-vle 

lat co wy dzisiaj, powstał Teatr „B aj' . . · · .·. · ·' · 
A zaczęło się wszystko od skrzyni. po pi mikach i ~to~u 

kolorowych szmatek powyciąganych z cictczynycl:i sżuflad. 
Z paki powstała pierwsza Bajowa scenka, a ko'lorowe Śzmatki 
w ~racowitych palusz.kach dzieci. świetli~y „.qrtepe<lo: ?kięf'·:~-~ 
Żoliborzu przekształciły się w barwne kuki lki. -
. Teatrzyk dawał najpierw niewielk ie widowiska inscenizu
jąc z.nai:ie bajki, wiersze, p iosenki i op wi dania. K~żde przed
stawi~~~e wy".'roływało taką radość u dzieci z W.S .M.-owskieJ 
kolonu i budziło taki entuzjazm, że wkrótce żoliborski Oddział 
RTPD. zaopiekował się teatrzykiem, stwarzając mu możliwośi'.: 
rOZWOJU . 

. N~zw.ę „B a j " zdobył teatr dopi ro w trz cim r ku swe
go 1stm~ma .. Właśnie gran prześliczną bajeczkę „O straszliwym 
smo~u 1 dzielnym szewczyku". Opowiadał ją stary dziadek 
„BaJ", co to nosi na plecach wór z bajkami. Dzieci bardzo chcia
ły? żeb;y dziaduś Ba· opowiedział im jeszcze dużo, dużo bajek, 
więc kiedy zrobiono głosowanie jak się ma i atr nazywać , na
zwały go „B a j e m '. 
. . Kie?y w ~938 roku ,.B a j ' ' obchotlził świ to swego dzi(··· 

si~c10lecia, I?ogł się pochwalić bardzo powc.żnymi osiągnięcia
mi. Wystawił w tym okr sie il :ztuk dl dz "eci i szopkę saty
r~czną dla do.ro~łych. Każda :- tych sztuk była. napisana specjal
ni~ dla „B a J a . Cztery z mch wydane drukiem a inne na po
wielaczu i w odpisach krążyły po Polsce, slużac amatorski m 
!eatrzykom kukiełkowym. Dla tych też t atrzykó~ zespół „B :i
J a" . wydał podręcznik techniczny, omawia.i e c sposoby udr)
wama sc~n~, r.obienia kukiełek i dekoracji. W c iągu tych pici v 
szych dz1es1ęc1u lat dał „B a j" 564 przedstawienia. na któ . 
rych było 156.870 widzów. Teatr znały dzieci całej robotniczej 
W~rsz~wy, bo. „B a j" dawał przedstawienia we wszystkie 
dz1elmcach miasta. Wyjeżdżał także na go:cinne wystepv d 
Łodzi. ' · 
. Potem przyszła wojna i okupacja. ,.B a j · wystawiał pół
.1awne widowiska kukiełkowe w „Ognisku" nr 13. Bajowe ku-
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kiełki przerzucone pokryjomu przez mur ghctta warszawskiego 
dawały dzieciom żydowskim nieliczne chwi e radości i zapom
nienia. Bajowe sztuki WGdrowały do jenieckich obozów gdzie 
umila ł polskim żołnierzom długie miesiące niewoli. 

Aż przyszedł rok 1945. Jeszcze Warszawa leżała w gruzach 
i tylko nieliczni mieszkańcy snuli się jej zrujnowanymi ulicami, 
kiedy w prywatrlY.m mieszkaniu zespół „B a j a" zaczął pró
by. Już w tym samym roku udało się wystawić dwie premiery. 
W tych trudnych chwilach, kiedy „B a f' zaczynał pracę . na 
nowo, pospieszyło mu znów z pomocą R.T.P.D .. Teatr do teJ 
pory ochotniczy siał się w powojennych warunkach teatrem 
zawodowym. Zespół stanął wobec nowych możJiwości. Zbudo
wano większą scenkę, tak jednak pomyślaną, żeby ją można 
,było la1wo przenosić. Już nie trzeba się było martwić skąd 
wziąć szmatki na stroje dla kukiełek, albo pieniądze na farby. 
Toteż i kukiełki i dekoracje były coraz ładniejsze, a widowiska 
coraz ciekawsze. A wiecie ile tych widowisk było? - W ciągu 
pięciu lat od chwili wyzwolenia stolicy „B a j" grał 1.185 
razy dla 329.740 widzów. _ 

Przed wojną. poza jedynym wyjazdem do Łodzi, .,B a j' 
obj ~dżał co najwyżej taksówką dzielnice Warszawy. Teraz 
teatr dostał specjalny autobus z przyczepą na dekoracje. W cią
gu roku szkolnego „B a j ' odwi'edzał szkol)' i instytucje War
szawy i województwa ·warszawskiego, a w czasie wakacji można 
było ruszyć w podróż po Polsce. W 311 wsiach i miasteczkach 
gościł „B aj ' w czasie swych podróży. Grał w salach szkol
nych, świetlicach PGR-óv..r, remizach strażackich, w szopach i na 
wolnym po ·i trzu. Był tam, gdzie ludzie je:zcze nigdy nie wi-
dzieli teatru ni kina. · ' 

W roku 1950 odbywał się Festiwal Sztuk Radzieckich, 
w którym i „B a j" wziął udział. Zdobył wtedy drugą nagro
dę za sztukę G. Matwiejewa p.t. „Czarodziejski Kalosz". Na 
przedstawieniu .,Baja· był obecny radziecki artysta-kukiełkar:.~ 
Obrazcow, który zachwycił siq prostotą a zarazem artyzmen1 
środków jakimi posługuje się „B a j" i uznał, że jest to jeden 
z najlepszych teatrów kukiełkowych w Polsce. 

Dzieci w rszawskie dobrze znają „Baj a" i jego- niebieski 
samochód, który tylekroć odwiedzał ich sz l>oly. I dzieci wai·~ 
szawskie kochają ten teatr - swój teatr ·- o czym świadcZ<i 
liczne listy pisane do „B a j a " z prośbą o jak najczęsts:.::e 
odwied· anie ich szkoły. 

A może i \VY chcecie napisać do .,B a j a"? - Może do Kasi 
lub Kaja - a może do Bajkopisarza? · 

Jeśli tak - to siadajcie i piszcie. A na kopercie napiszcie 
ta~i adres: Teatr .,B a j" - Warszawa 32 - ul. Mickiewi
cza 27 -,- 2 ... 
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CO O NAS MÓWIĄ 

ZACZEK SZKOLACZEK 

„Sztuka o Zaczku Szkolaczku, wystawiona i odegrana do
· skonal~ dla chorych leżących dzieci - n a wolnym powietrzu 
~ czasie werandowania - pozostanie niezapomnianym przeży
ciem dla tych nieszczęśliwych istot, skazan eh n a kilkuletnie 
leżenie . ' 

D . med. E. Słobodzian 
(Sanatorium w Otwo<'kul 

„Było ślicznie, cudnie. świetnie ! ! . 
Głośnym chórem dziś. krzyczymy . 
Przyjeżdżajcie znów! -

i grajcie!! '. 
Najserde-czniej Was prosimy ." 

Uzict.i z Sanatorium 
in " J .:.n ka Krasickiego 

w Otw ocku 

KRET I ZAJĄC 

„Teatr kukiełkowy BAJ, wystawiając !> t. tukę KRET I ZA
JĄC, sp:awił wielką niespodziankę, dostarczył dziatwie wiele 
wzruszaJących przeżyć i pozostawił po sobie bardzo miłe 
~spomni~i:tia. ~ysoki poziom artystyczny wykonania, kukiełek 
1 dekoracJl, świadczy, że hasło „Sztuka i kultura dla mas!" jest 
hasłem żywym i realizowanym. Prosimy o częstsze dostarcza
nie dzieciom wiejskim tak wysoce kulturalnej rozrywki. a zara-
zem podniety do nauki''. · · 

PubliC'Lna Szkoła Powszechna 
w Bolimowie. pow. Łowicki 

„Dzieci pierwszy raz w życiu widziały przedstawienie ku„ 
ki~ł~o~e -:- ~rzeżyły wielką sensację - prosimy, żeby nasze 
w1e1sk1e dz1ec1 mogły częściej widzieć podobne rzeczy •. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa 
Reczyc~ - Lynk.owi e 

h.R( I.OWA c 1TJ~~G l 1 

„PrzPcbla\\ ien1c BJ\ .Ji\ .wst za \. sze n;1 \v ySl)k im poziomi' 
i ma już u:-.tctlona l)pinh'. w na~zcj . zl·o le . Obe nie ~'Y iawione 
widowish1 KROI.O VA ś rr G r vz l 1 rłziło z;·chwyt wszystki ci1 
\\ idzó' hl· młodzieży jak · dorosly ·h. P r7t•d··tawien ie t ma 
vysoki \\ nr l• 1~c i w y 'hO\\ aw czp daje kmnt~rlz~ do : zen· ~u 

l kc. j d ! u !; la" młnd:zyc h. 
W . Czyżyr1~ka 

(kic•1. ~zknh JL1 l 2fi \\ WarsW\\ · •) 

„ rażeniu d z iec i: w noc . . gdy Ka ia zostaje sama u zbó.'ów, 
prZl',i ętc dzieci gorąc radziły jej. ·z pcąc żarl iwie .,uciekaj ! 
uciekaj !' '. T jedno Ś\i'iadc zy, ~ak dzieci przeżywały losy boh.ł
te rów. Przc .i <! ł dzieci zar ·wno 1 ;,; Ka"i i Kaj;.1

. ,i ak i zachwycity 
dekorac)e . 11: śl przewod nia i ten de ic ja i'L.' uki dla dorosłych 
przej rzy.,ia. dla dzieci łatw a do odczucia. zostan ie w nich -
jako c< n nc ;-. iarno - którego t reść w da]„;;vm życ iu dopiero 
\\ p h1i 0c cm ja i ocen i ą. " 

J. 0111n • l stu.i~ka 

(nau<'7. . szk . nr 116 w W ;1r,zawi .l 
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