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ROGER V AILLAND 

ROf!ER VAIL AND urodził się w rok 1907 
w Górnej Sa bauclli w rodzinie średniozamo. -
nych chłop . Od 13 roku życia Vailland od 
hywa i<t11dia a wy zlal filozoficznym Sorbon ·, 
przejawiając w t ym czasie przynaltżność plsal' 
::;k do kierunku surrealisty cznego i publikując 

saeje i wiersze w a angardowych czasopls-· 
m ach . P o p wnym czasie przerywa studia i p o
r zuca llteratUl· dla z, miłowań podróżniczych 
ktłir prowa zą. g o do E tiopii (przed podbojem 
włoskim ). Następnie zajmuje sit;) d-.lennikar
$lwcm i pracuje w wielkiej p rasie informacyj
nej, g dzie prowa dzi r ozmaite działy: życie pa-
1 yskie, spor t, film, p at lament, wielkie procesy, 
i portaże z całego świata. 

Podcza s II-gte · wojny .$"-1atowej bierze czy'1-
ny udział w \ ojskowym r uchu oporu. Po 
zwoleniu Paryża zostaje k orespondentem wojen
nym akredytowanym przy Szt abie Głównym 

Sprzymierzonych I pisze sprawozdania z wszyst
kich kampanii Frontu Zachodniego dla postępo
w e'3'o dziennika „Liberation" i tygodnika Y •es 
F arg e'a „Action". 

W rok u 1945 Vallland wyda je pierwszą po
wieść o francuskim ruchu oporu ,,Dziwna za
bawa". Powieść ta, odznaczona dziennikarską 
N a rodą Międzysojuszniczą, została przetłuma
czona na 9 języków, w tym i na język polaki 
(Sp . Wyd. „Czytelnik" - 1948). 

W latach 1945 - 55 pisarz wydaje pięć powie
śc i , z których na język polski przełożono dwie : 
„Beau m asque" i „325.000 franków", a także 
sztuki teatralne: „Heloiza i Abelard" (nagroda 
Ibsena w 1950 r.), grana ponad 100 razy w pa
ryskim „Theatre de Mathurins" oraz „Pułkow
nik F oster przyznaje się do winy". Ta ostatnia 
sztuka, wystawiona w Paryżu w teatrze „ m
blgu", została zdjęta z afisza zaraz po premie
rze przez ówczesny prawicowy rząd Laniela. 
W odpowiedzi na. to zespół fra ncuski pod wodzą 
reżysera Jules Daquln'a wyruszył ze sztuką 

w objazd i zagrał ją w 1952 roku w Polsce, 
w Zwlązku R a dzieck im, na Korei i we wszysl
ldch republika ch ludowych. 



Vailland jest również autor.em opowiadań po
dróżniczych: „Boroboudour" (o Jawie i Bali) 
i „Rzeczy widziane w Egipcie". 

W roku 1952 Vailland wstąpił do Partii Ko
munistycznej tuż po aresztowaniu Jacques 
Duclos'a. 

W ostatnich latach napisał powieść „Passa
tclla", w której osiągnął pełnię dojrzałości pi
:,;a1·skiej . Za powieść tę otrzymał w roku 195"1 
Nagrodę Goncourtów, najpoważniejszą z fran
cuskich nagród literackich. „Passatella" uka
zała się w polskim tłumaczeniu nakładem Sp. 
Wyd. „Czytelnik". 

Na język polski przełożono również ostatnią 
sztukę Vaillanda „Pan Jan" (mies. ,,Dialog" -
1960). 

PIOTR ABELARD (1079 - 1142) był wy
jątkową, jak na wieki średnie, osobistością i wy
jątkowy miał żywot, wypełniony triumfami nau
czycielskimi i literackimi, prześladowaniami ko
ścielnymi i dramatycznymi przygodami. Uro
dzony w Palais w zachodniej Francji, uczył dia
lektyki w szeregu szkół, najpierw na prowincji, 
potem w Paryżu w szkole katedralnej i w szkole 
na Górze św. Genowefy, która dzięki niemu uzy
skała niebywały rozgłos. Później studiował teo
logię pod Anzelmem z Laon i sam z kolei wy
kładał teologię, najpierw w Laon, potem od 
1113 r . znów w Paryżu, gdzie wykłady jego wy
woływały entuzjazm wśród słuchaczy. Doszedł 
był wówczas do szczytu powodzeń, gdy nagle 
odmieniły się jego losy i rozpoczęła się seria 
nieszczęść . W 1118 r. nieszczęsna miłość do He
loizy zmusiła go do porzucenia stanowiska i do 
ucieczki. W 1121 nauka jego została potępiona 
na synodzie w Soissons. Czas jakiś spędził w 
klasztorze, potem długie lata w pustelni. Pod 
koniec życia, w latach 1136 - 1140, wrócił d 
życia czynnego i ze wzrastającym wciąż 
dzeniem nauczał znów na Górze św. Ge 
Ale w 1141 r. został ponownie potępiony 
nodzie w Sens. 

Działalność pisarską rnzpoczął dopiero \ 
1121 r. Z „Teologii", głównego dzieła teologicz 
nego, potępionego w 1141 r . przechował się je
dynie fragment, znany pt. „lntroductio ad teo
lo~iam" („Wstęp do teologii" ·- przyp. red.). 
„Scito te ipsum" ( „Poznaj samego siebie") za
wiera etykę, ,,Historia calamitatum" ( „Historia 
moich niedoli") zawiera autobiografię Abelarda 
(jedyną autobiografię uczonego, jaką pozostawiły 
wieki średnie); oba dzieła pisane są między 1133 
a 1136 r. „Sic et non" („Tak i nie"), zestawienie 
powag w kwestiach teologicznych, stanowi kla
syczny przykład zastosowania m etody schola
Htycznej. ( .. . ) „Glossac in Porphirium" i niedawno 
odnalezior.c „Glossulae super Porphiriurn" są 

częściami jego zaginionej dialektyki. 
( „.) Wyjątkowe kol eje życia, pełne triumfów, 

konfliktów i przygód romantycznych, zwróciły 
na Abelarda szczególną uwagę historyków 
i uczyniły postać j e•„o popularną nawet wśród 
laików. Długo uchodził za glównef{o przed To
maszem filozofa wieków średnich. Był istotnie 
umysłem wyjątkowym, ale też mało typowym 
dla swoich czasów. Odosobnionym zjawiskiem 
była jego etyka; jako teolog sta ł poza główną 
linią rozwoju scholastyki. Erudycja jego doty
czyła więcej autorów klasycznych niż kościel
nych. Był to teolog, który Ducha świętego inter
pretował z grecka, jako ducha świata, który 
Trójcę pojmował modalistycznie, jako trzy wła
sności Boga, który stworzenie uważał za ko
nieczne, boć Bóg nie mógł nic innego uczynić 
niż dobro. 



Jako świetny dialektyk, najwi cej zaważył 
w sprawach metodologicznych, w ustaleniu me
tody teologicznej: nie wymyślił wprawdzie m e
t ody przecl~stawiania I uzgadniania powag, ale 
zastosował Jlł w swym „Sic et non" w wielkim 
stylu. Zasługi jego 1 wpływ leżały nie na polu 
t ologll, lecz dialektyki; w szczególności zaś 
:i:agadnienle uniwersaliów pojął w sposób sub-
telny i wszechstronny. -

( .. ·.) Tr~~icią sporu o uniwersalia było, c z y 
p o Jęciom ogó lnym odpowiadaj ą 
p r z c d m i o t y r z e c z y w i s t e, a jeżeli od
powiadają, to j a k i c. Spór ten był wywołany 
przez dialektyków, ni e mlał wszakże charakteru 
llialektycznego, lecz na wskroś m e t a f i
,, y cz ny, dotyczył bowiem nie natury pojęc, 
lecz natury ich przedmiotów. Jądrem jego było: 
czy rzeczywistość składa się z samych przed
. iotów jednostkowych i konkretnych, czy też 
Jeszcze z Innych, og ólnych i abstrakcyjnych. ( ... ) 

( .„) Zagadnienie uniw rsaliów nie było uni 
j(.dynym, ani nawet najbardziej dyskutowanym, 
ale było najbardziej fllozoficzn m zagadnieniem 
wc~esne~ scholastyki. Poci pozorami formaln~j . 
log1czne3 ~westli rozważ 110 w nim podstawow ' 
zagadniemo. metafizyczne i epist Emologlczne, 
dotyczące natury bytu i na tury poznania . Spór 
o uniwersalia był rozprawą naturalizmu z idea
lizmem, empiryzmu z aprioryzme1n. ( ... ) W cze
śnie wszczęty, stał się prawdziwie aktualny w 
koticu XI i pierwszej połowie XI! w. Wówczas 
pociągnął większość wybitnych umysłów; wś1·ód 
nich przełomowe stanowisko zajął Abelard. ( ... ) 

WŁADYSLAW TATARKIEWICZ 
(Historia fllozofll - t. I) 

O<I prz ·szlo ośmiuset lat działa na postępową 
Juli kość potężny urok śmiałego umysłu teologa, 
1 octy i filozora, Piotra Abelarda. 

Nie trudno wyjaśnić tajemnicę tego uroku. 
\ okresie, kiedy cały niesprawiedliwy ustrój 
połeczny opierał się na powadze m~więcających 

: ·o autorytetów kościelnych, Abelard miał od
\~ . aę przeciwstawić się autorytetowi Kościoła 

' · Jm ię rozumu i umienia. 
Wrtlcząc z auto rytetami kościelnymi z pozycji 

Phtześcljuńskich , z pozycji teologa, Abel rd roz
sa<h:al od wew ątrz gmach panującej ideologii 
~rednlowiccza, torując drogę humanizmowi r ra
cjonalizmowi Odrodzenia. 

( ... ) Bezsporną zasługą Abelarda yło r ozbu-
1lz nin potężnego r uc hu umysłowego . Nikt przed 
nim - naw· t spośród filozofów starożytnych -
nk posiadał t ylu uczniów. Przy słabym wówc7.a s 
zaludnieniu liczba pięciu tysięcy uczniów Ahe
lnr ·a jest liczbą olbrzymią. 

( ... ) Teolog Abel rd, jF k o p zedstawi id dą-
7.c·n postępowego mieszcza1islwa fl'ancusTcieg-o. 
•lo onał swoim k omentarzem do Listów Pawła 
clo R zymian potQżneg-o wyłomu w t eoloo-ii. Sił'~ 
feudał ii red iowiecznych było to, że nie ist-
ni la na inna forma ideologii poza t eologi . 

ia z ane lowała wszystkie ci"ie zin 
· ącznie :~ teorią pnńslw . Otóż ( .. 
lęgnął teorię państwa z nieba na zi 

-Ck. ztalcit ją z zagadnićnia teologie' 
.agadnicnlc polityczne, w zagadnie 
k zyiici obywateli. Wynosi go to 

~l'Yl'tkich \vspółczesnych. 



( .„) Dopiern dokładne przestudiowanie dzieł 

Abelarda w zestawieniu z dziełami teologicz
nymi uznanych autorytetów Kościoła ukazuje 
całą. śmiałość myśli Abelarda, który uderzył 
w samo serce panującej ideologii średniowiecza. 
Uderzeniem tym było przeciwstawienie autory
tetom Kościoła samodzielnie myślącego rozumu 
i samod:>.ielnie rozstrzygającego sum ieni a. 

( ... ) Gdy Abela rd widział j edyną drngę do 
prawdy i pewności w nauce, wobec której wiara 
j est jedynie przypuszczeniem. wrngowie Abe
larda - - z opatem Bernardem z Clai1·vaux na 

le .,.._ byli zaciekłymi wrogami nauki, a ich 
amflety przeciw Abelardowi były wyrazem nie

nawiści do wiedzy. ( ... ) \V rozbudzonym przez 
Abch rda 1·uchu umysłowym szeroki h kół fran
cuskiego mieszczaństwa Bernard widział wielką. 
IJroźbę dla panowania świeckich i duchownych 
feudałów, z kttirych grnna pochodził i których 
intei·esy wyrażał. 

nie lyTho "·ielkim fiiozofem. 
e również wielkim poetą„ . Dla ludu francu

skiego, który nie umiejąc czytać i nie znając 
łaciny, nie znał jego dzieł filozoficznych i teolo-

· G:j:nych, Abelard był przede wszystkim poetą 

kompozytorem, autorem ulubionych, śpiewa

nych wszędzie piosenek. Jego twórczość poe
tycka obejmowała wiele rodzajów. PrzeważałY: 
wiersze i pieśni miłosne, pisane dla ukochane) 
Heloizy, ale niestety nie pozostał po nich żaden 
~lad. Jako twórca - pierwszy we Francji 
francuskich pieśni miłosnych Abelard był po
przednikiem prowansalskich trubadurów. Zacho-

I 

wały si 
j eden w1 
w formie lis 
Gwiazdochw 
t ek wesołe pieśni 
waść, nikczemność 
stojników kościelnych . 
parodiami hymnów ko 
storii pod mia nem pie 

p rawienia się 
w tym chlubę 
moi, dla sicbi 
śnie napełniało 
wyrządzali na zł 
. ze na moją. ko yść . I j eśli 

Hieronima daleko uciekł od z 
11ej wrzawy ludzkiej i swaró 
mniej i tutaj, jakby pawi 
w ukryciu znalazła mnie zaz 

. l'eligijne oraz 
, o-dydaktycznej 

ba '(po polsku: 
a biorą począ
łoszczące chci-
jwyższych do
będące często 

pl'zeszły do hi
ów. 

J NO\VICKC 

mnie wrogowie 
otę. I to ich wła
że cokolwiek mi 
brncało s.ię zaw-
już wedle słów 

ełku miast, ulicz
pospólstwa, nie
ział Kwintylian, 
OŚĆ. 



( ... ) Dawniejsi w1·ogowie moi, kiedy już s::i.mi 
niewiele mogli wyrządzić mi krzywdy, podbu-
1 zyli na mnie niektórych nowych apostołów, któ
rym świat wierzył niezachwianiu. Jeden z nich 
chlubił się, że stał się odnowicielem zakonu ka~ 
noników reg ularnych, drugi się szczycił, Iz 
wskrzesił surową regułę m nichów. Oni to gło 
sząc słowo boże wędro ali z miejsca na miejsce 
i jak tylko mogli bezwstydnie oczerniali moje 
imię, przynajmniej na pewien czas czyniąc mnie 
w niemałym stopniu godnym pogardy w ocza ch 
dostojników kościelnych i panów świ~ckich . Oni 
to na uczciwość moją i życie tak clęzkie rzuco.h 
oszczerstwa, że najserdeczniejsi przyjaciele wy
rzekli się mnie, a jeśll nawet niektórzy żyw11i 
w swoich se1·cach dla m nie jakąś Iskrę uczucia. 
i przywiązania, t a ili je w miarę_ swych sił. '.C 

strachu przed nimi. Jeden Bóg Jest mi ~w1ad
k!em że ilekroć dowiedziałem się o Jakimś 
gro~adzeniu duchownych osób, myślałem, ż. • 
nują tam spisek na moje życie . I zaraz przeJ
mowała mnie zgroza, jakby spaść na m nie miała 
iskra pioruna. Czekałem ty lko chwili , k iedy mnie 
zaczną włóczyć jako kacerza i bezbożnik po 
~ynodach i synagogach. I w l'Zcczy samej j eśli 
się godzi przyrównać roha lm tlo lwa, m rówki;
:t.a „ie do słonia, z nlemniejszą ~aclekłoś ,i • ś ci 
~ali m ie ciemiężyciele moi nlż on "i kac r e bł . 
Atanazego. I często, Bóg mi świadkiem, w laką 
' padałem rozpacz, że chciałem porzucić k raje 
chrześcijańskie I pójść tędzy p og an był by tam 
dowolne nawet płacąc haracze, między wrogami 
C~rystusa ży • w spokoj u i po chrześcijańsku . 

P IOT R .\BEL AR D 
(List p iet ·s"y dl' p1 zyjaciela) 

„\Va.sze Dostojności! Wszystkim wam tu obec
ivm dobrze jest znana nauka tego człowieka bez 

, • 7.ględu na jej charakter, znany wam kunszt 
:mnkomity w umiejętnościach wszelk ich, który 
~1u zjednał chwalców a wielbicieli mnogich; 

.:nn.ne wam wreszcie, jako dalece mąż ów sławą 
za vasował mistrzów swoich i naszych 1 jak od 
morza do morza jego się latoroślą winnica roz
.'iciela. Jeżeli w zawziętości waszej potępić go za-
111le1·zacle - czego nie przypuszczam - niechaj
by nawet i sprawiedliwość była po waszej stroni~, 
_ 11.pamiętajcież sobie, że gniew ludu na was się 
obróci I większość stanie w j ego obronie, zwłasz
cza żeśmy w pismach jego nie znaleźli niczego, 
co by nosiło znamię jawnego odszczepieństwa. 
P omni bądźcie słów Hieronima, że „zawsze za 

ęstwem skrada się zazdrość", a „w górne skał 
szczyty trzaskają gromy". 

P atrzajcie zasię, abyście przez waszą gwałtow
ność nie przysporzyli mu jeno większej chwały, 
" nil s iebie sa mych nie ściągnęli daleko cięższej 

iny niż k ara, jaką mocą wyroku wymierzyli
hvśde oskarżonemu. ( ... ) Jeżeli już wolą jest wa
szi~ z nim się rozprawić zgodnie z obyczajem 

pra.wem, winn iście publicznie wyłuszczyć naukę 
' '<>:o alb wyłożyć pisma. Niech oskarżony sam 
st nie przed zborem i po swej woli niech da je od
powieclzl. Jeśli m u dowiedziecie winy, czy też on 
sam do ·ej przyzna, natenczas niechaj mil
ń 1.niun zawrze swe usta. Nic przecież innego nie 
nial na myśli pobożny Nikodem, kiedy Pan sa -
11 ci;;·o uwolnić pragną.c tak mówił: „Czyż zakon 
nasz sądzi człowieka, póki nie uslyszy od niego 
I nie zrozumie, co czyni'?" 

Z PRZE_ l óWIENIA GOTFRYDA , 
BISKUPA CHARTRES, NA SY
NODZIE W SOISSONS W R. 1121); 



( ... ) Postawę humanistyczną. i to jeszcze rady
kalniej niechrześcijańską od Abelarda. zajmo
wała również jego uczennica i żona, Heloiza. Li
sty jej świadczą, że była to kobiet a nieprzeciętna, 
przerastająca śmiałością umysłu nie tylko wła
sne stulecie. Historyk rosyjski Traczewski stawia 
ją wyżej od Abelarda, nie bez słuszności stwier
dzając, że kiedy Abelard pod wpływem klęsk za 
ł amał się i w listach do niej zaczął się upodabniać 
do świętego Hieronima czy Bernarda, Heloiza 
pozosbi.ła wierna b'Wiatopoglądowi i postawie ich 
młodości, będąc w tym okresie - już jako prze
łożo~ klasztoru - - bardziej Abelardem niż on 
sam . Na przykład jej „Problem a ta " zawierające 
v,;yb sprzeczności i niejasności z Pisma świętego 
były :właściwie dalso:ym ciągiem Ab~t·doweg<' 
„Si 

ANORZE.J r 

oczach ludzkie._ 
ę moją Heloizę, że 

opaci jak siostrę, 

jednako podzi
naną łagod

ała się 
zawartych 
niezmąco

ia. A zatem 
szukali na

godnej oka zji, ażeby ujrzeć oblicze jej i duch l 
pokrzepić mądrością jej przestróg i nauk. 

PIOTR ABELARD 
(List pierwszy do przyjaciela) 

(. „) Tym żywszej jestem godna pamięci, izem 
Cię zawsze, jak każdy przyzna, kochała miłością 
l>ez granic. Ty wiesz najlepiej, mój miły, i wszy
scy wiedzą, że tracąc Ciebie, stradałam wszystko; 
że zbrodnia najnikczemniejsza i wszystkim wia
doma wyrwała mi Ciebie, me szczęście burząc na 
zawsze; że wreszcie nieporównanie boleśniejszy 
nad stratę był sam rodzaj klęski. Im przeto głę
biej tkwi korzeń cierpienia, silniejszych potrzeba 
nań leków. A nigdzie indziej niżli przy Tobie. 
Jeśliś sam stał się przyczyną nieszczęścia - stań 
się też ostoją i źródłem wesela. Ty tylko jeden 
zasmucić mnie możesz, Ty tylko jedEJn pocieszyć, 
'I'y tylko zelżyć mą żałość! 

(Z LISTU PIERWSZEGO HELOIZY 
DO ABELARDA 

( „.) O ja najnieszczęśliwsza wśród nieszczę

śliwych i najnędzniejsza wśród biednych! Twa 
miłość sprawiła, żem wyniesiona została nad 
wszystkie niewiasty na niedosiężne wyżyny, aże
bym stamtąd strącona wielkością. upadku zma
zała swe własne i Twoje winy. Im loty górniejsze, 
tym głębsza przepaść upadku. 
Którą z niewiast szlachetnych i możnych fos 

śmiałby ze mną zrównać, że już nie powiem; nade 
mnie wywyższyć? I jestże choć jedna, którą by 
strącił w taką przepastną otchłań i tak znicestwił 
boleścią? Jak wielką sławę zdobyłam przez Cie
bie : J ak straszną zarazem poniosłam klęskę! Ja
każ krańcowa dola jest moim udzia1em: raz ściele 
róże pod nogi, raz ciernie w skroń wplata. Tak 
w dobrodziejstwach jak w przeciwieństwach prze
brana mia ra. (. „) 

(7': LISTU DRUGIEGO HELOIZY 
DO ABELARDA) 



Do m agistra Iwona, kardynała kul"il 1 :ymsklej. 

Magister Piotr Abela1·d jest mnichem wyzutym 
ze czci i wiary, opatem llez żadnej pieczy natl 
podda nymi; eguł nie strzeże, z kl sztorem nic 
go nie Wifłl!:e . Człowiek sam so' il' spr .... cczn. · od 
wewnątrz H rod, na zewmitrz J an. Jest cal · za
gadką, nic ·e ma z mnicha okrom imienia 
i stroju. 

Ale co to ma do mnie ? Każdy w Jasne bn:emię 
poniesie. Lecz jedno jest , czego mu w żaden s po
sób płaze nie m gę puścić ; rozpowlad9. niepra
wość a wysokości , w całości wia ry czyni s c-er
by, zatruwa czystość nuki kości eln ej . P rzek a.czi> 
granice nakreślone przez OJCÓW nas· ycl .„ , rzecz 
każda. według własnego uznanJa zmienia, posze
r za , zaci śnia. ( „.) Jest odszczep leńcem nie tyle 
p rzez błędy, ile przez zakamieniały upór, z jakim 
st je w ich obronie. Zbadał już szelkie zjawlska 
na niebie i ziemi: Jdm sam jest, j eszcze nie od
gadł. Wyklęty został w Soisson w obliczu legata 
Kościoła rzymskiego, potępiona zosta ła tamże 
i księga jego. Lecz widno, że nie w sta rcza m 
kią.twa na wiatr i·zucona: nowe varzy h rezje, 
iżby na nowo być potępionym. W t en sposób 
osta t ni błąd staje si~ gorszy niż pierwszy . ( „ .) 

(Z USTU B ERNAR DA Z CLAIRVAU. ") 

( .. ) Kiedyż to, miły Boże, miał osk; rżony nad 
sobą sędziów tak zaślepionych, i żby wszechstron
nie nie rozpat rzyli sprnwy, nic przesłuc!1ali j"d
nej i drugiej st rony i nie wydali i.vy rok u s tosow
nie do prawa i zgodnie z ' •ymaganlami rawied
llwoścl? Owi niby to sędziowie po omacku pełnią 
swój urząd, aż m•gle, jakby olśnieni oczywistością 

sprawy, napinają łuk nieprawości i szyją znie
na ka zatrutymi strzałami. 

( .„) Bernard chciał tylko naprowadzić Abe
a dn nn dobrą drogę - rzekną stronnicy Ber

narda. Jeżeliś, dobl"J człowieku , hciał go n wró
cić na iarę i skłonić do nienagannej prawom_•śl
ności , w t akim r azie dlaczegoś go przed narodem 
naznaczył niestar tym piętnem oszczerstwa i ha"i
}y ? Dalej, jeż iś się starał zburzyć w narodzi 
miłość d Abelarda, jak jednocześnie mogłeś n, 
serio zmierzać do jego poprawy? 

... Z wszystkJego jeden wypływa wniosek, ż · 
się nie rzącb.ił pragnieniem popl"awy człowieka, 
rcz że cię poniosła żądza osobistej zemsty . 

(„BERENGARA N !\UCZYCIELA 
APOLOGIA" - FRAGl\U::N T) 

l\Iateriały do programu pochodz z dzieła P io
tra Abelarda „Historia moich niedoli" (w prze
kładzJe Leona Joachimowicza) oraz ze wstępu 
do tego dzieła, opracowa nego przez Andrzej r 
Nowickiego. {PIW - 1952 r .) 
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PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW NA 7 DNI 
NAPRZÓD W P .B.P. „ORBIS" W GODZ. 
11-18 ORAZ W KASIE TEATRU OD GODZ. 
10-TEJ. 

BILETY ULGOWE (ZBIO
ROWE) W BIURZE OR
GANIZACJI WIDOWNI 
W GODZ. 10-15. 

KASA BILETOWA CZYNNA JEST CODZIENNIE OD 
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NIU TELEFONICZNYM. 
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