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PROGRAM ZA WIERA 

Fragm e n t pra c y „su1 ro."wi ecczyzna 
postęp ezas u " p iór a w y b itnego t e atro
loga po lsk iego, Zbigniewa R aszewskiego . 
Te kst m ówi o zna czeniu r o c znicy obcho
d zonej p rze ' tea try polski e w roku 1965. 

Re lacje Joh a nna H e inego , s zpieg a sas
k ie go w \.V ars za \.vie , o z.da rze nia ch s przed 
l a t dw us tu, które dop rowa dziły d o pow
s tan ia Tea tru ~aroct o \v eg;o . Tn niedaw no 
odn a l cz~on a , s zczegó lcwa r e la cja n a o cz
n ego Swi <J dka , p ozu ogro rn nym znacze
niem dl a ba da ń n a <t his t e rią t e atru , ba
w i plotkarskirn t o n e m i z toś!iwym wi
dzenie m rzeczy . 

Wr<iżen i a A ngli k a Wra xaUa z pobytu 
w Sta ni sławowskiej Pol~ee . A u t o r mówi 
o zam iłowan iu Króla d o teat r a lnych za 
baw. gan i jeg o r <iz1 zu tn0$c. pró buje obll-
zyc koszt y ow y C'h w ystawnye l1 imprez. 

J est to jednak tylko cz<:śc prawdy 
o przęds i c:wzi ęc i a ch K r óla. 

Inn a C?:ęś ~· nrawd. .v r.<:1\va r t a jesL \V op o 
wiadaniu Friedricha S ch ulza, klóry 
w spon1 inr1 wa r ~z~w3k i e prze dsta w ie nia 
tych czasów . ich publicznośc i d os tr zega 
\.V ażne zado nia \vych owawc~c i patrio 
t yczne tealru. 

Notk o:; o dram aturg ii Stan is ł awowskiej , 
k tóra próbuj e pok azać w y stawwne p rzez 
BTD sztu k i n a szerszy m tle epok i. 

Re lacj ę Johanna Goltfricda Seumego, 
j c r'H:a r osyj s kiego w czas ie Insure k cj i 
Kośc i u szkowskiej, szcze gólni e ie ! awą 
przez to . że pokazuje lud zi S ta nisła 
wows k ieg o teat r u w odmiennej niż d o
t;id sy tu ac ji. 

Nota tkę reżyse rską o p osobie z m on
tow <rni a spe k t akl u pr zez BTD i d ok o 
n anych skreśle ni a ch. 

ll~ S t ra cj e : a fisz z p r apre n1 ie r y .. N ~1ln.~ 
lów" str . 1: Stan isław Au~us t i karta ty
tuło\va p ier\vsze go \Vyda ni ,.NatretÓ\\. „ 
str. 6 ; \Voj d e<' h Bognsław,..k i i Fr ł' nei:-;zek 
Zabłocki s tr. 7; wnętrze teatru przy ul. 
Krasins k ich \ I/ \Va rs-zaw ie s t r. 10; m eda l 
„i\.Ierenti bu s" n actnwa n y przeL Stan i sła 
wa A ug usta za s pecjaln e za ługi n a polu 
na uk i i sz tu ki str. 13; azienk i. alegoria 
\Vi. >v str. 17: teatr \ ·V Ł a?'.'i en kach ::.tr . 21: 

M. Bacc iareli „Rozkwit s ztul< i n au k z:i 
panowania Stanis ł awa Augus ta str-. 22: 
Kr ys tyna Husarska, proj e kty k ost iumów 
i dekoracji do przed stawienia „Natre. tów" 
i „Fir cyka w za lot ach" w BTD s tr. 31-
34. 
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bZIWNA ROCZNICA 

Dnia 19. XI. 1765 w budynku teatralnym przy 
ul. Królewskiej w Warszawie wystawiono ko
medię Bielawsldego „Natrę~i". Bud:,:nku dawno 
już nie ma, komedię wyśmiano, a ie?na~ . zna
czenie tej premiery nie ulega wątphwosci. Po 
raz pierwszy wystąpił wtedy stały, zawodowy 
zespół, grający publicznie, po polsku, a w do-: 
datku „oświecony". Piszący o teat:ze I?rzywyk!~ 
uważaC: to wydarzenie za narodziny instytucJl 
zwanej obecnie Teatrem Narodowym. 

Pierwsze stulecie tej daty przypadło 19. XI. 
1865 r. , a więc w okresie mało sprzyjającym ob
chodzeniu rocznic. Ostatnie „powstanie narodo
we" było już wtedy stłumione (jesienią 1864). 
Traugutt pxhowany (powieszony 5. VIII. 1864), 
jednakże publiczność nie miała głowy do teatru. 
Do jesieni 1864 bojkotowano go, bo był rządowy. 
Pierwsze stulecie tej kapitalnej daty minęło bez 
echa. . 

Drugie stu1ecie przypadnie 19. XI. 1965. Nie 
wiadomo, czy i w jaki sposób '!'eatr Na~odowy 
zechce upamiętnić ten dzień. Wiadomo, ze n~d~ 
chodząca rocznica nurtuje ludzi teatru, co JUZ 
wyraziło się w ciekawej dyskus ji na temat za
sadniczy. 
Odpowiedź na pytanie, kto założył Teatr N_a

rodowy, jest jasna. Założył go Stamsław Aug~st 
w 1765. Jego inicjatywa, przerwana przez woinę 
domową i rozbiór (1768-72), najdoskonal~zą po
stać zyskała po 1789. Zanim cała odpowiedzial
ność za losy teatru spadła na Bogusławskiego, 
najwybitniejszą postacią w jego his~ori_i był król. 

Stanisł,a.w August zaraz po wstąp1e~1u na tron 
w 1764 postanowił zjednoc~yć_ z~czątk1 t~a.tra~n~, 

. jakie powstały w Warszawie JUZ wcześmeJ z m1 · 
cjatywy Sasów i założył pierws_zy u nas teatr 
stały, zawodowy, publiczny, graiący po polsku. 
Po Sasach nowy teatr odziedziczył budynek, spo
ry zasób dekor.acji, garść publiczności nawykłej 
do odwiedzania Operalni oraz pierwszego auto
ra, Józefa Bielawskiego, który wzrósł w kręgu 
wpływów saskich. Pierwsi polscy akto.rzy przy-: 
byli od jezuitów: studenci wyspeciahzowan~ 
w przedstawieniach teatralnych. Jako. par~ne~k1 
dobierar.o im co piękniejsze warszawianki me
malże przymuszane do występo_wania na ~ceni~. 
Przyjemnej roli nauczyciela-rezy ser!ł podJął s ię 
książę~teatroman, Adam Czartoryski. 

Czy Stanisław August mi?l program teatr.al;iy? 
Miał. Dostosować język polski do wyml!-gai; ~""'.
cze"neg0 teatru na Zachodzie. Oto naJwazmeJ
szy postulat wysuwany pr~ez wszy_stkich „oświe
conych". Jak wiadomo, kro! przypisywał mu tak 
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wielkie znaczenie, że osobiście „adiustował" naj
lepsze teksty. {A więc był w teatrze również 
„kierownikiem literackim".) Czy program króla 
był trwały? Trwały. Teatr Narodowy przetrwał 
rozbiory jako jedna z nielicznych instytucji Sta
nisławowskich, a blask, jaki nadał naszemu ję
zykowi w okresie naszej kadłubowej państwo
wości, zapewnił mu wyjątkowe stanowisko w 
całym kraju. 
Decydującą rolę w założeniu Teatru Narodo

wego odegrały pasje Stanisława Augusta, dosyć 
trudne do zdefiniowania. Król chciał przerobić 
Polskę na ład zachodni, co należy do dziedziny 
polityki. Ale najbardziej chciał przerobić Pola
ków: z „Sarmatów" uważających siebie za co6 
lepszego od EUFopy ·- w Europejczyków dorów
nujących Zachodowi. Teatr uznał za najskutecz
niejszy sposób szerzenia takiej ide<>logii, nagiął 
go do swoich planów. Koncepcje polityczne Sta
nisława Augusta zbankrutowały. Ferment, jaki 
zastał, nie przestał drążyć wyobcaź.ni ani po 
rozbiorach, ani po powstaniu listopadowym. 
Przez cały okres „międzypowstaniowy" ktokol
wiek miał coś do powiedzenia o teatrze, ujmo
wał jego zadania zgodn·ie z planem Stanisła
wowskim. 

Zbigniew Raszewski 
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,TAK DOSZŁO DO TEGO, ZE BIELAWSKI 

NAPISAl;, POLSKĄ KOMEDIĘ 

17 kwietnia 1765 

Wczoraj odbyło się przekazanie operalni 
Schmidowi wraz z oddaniem kluczy. Późmej 

przyszedl Król pieszo, uticą Senatorską przez 

ogród i wszedl do samej operalni, .gdzie lazil 
po u.:iszystkich kątach, z<Ltrzymując się tam od 
godziny 5 do 7 po czl}m przebiegł sąsiedinie 

budynki, które przeznaczono dla malarzy "1tp. 
Przybyly też dwa wozy dawm-0 oczekiwanych 
francuS'kich komediantów w liczbie 11 osrb. 

6 maja 1765 

Wczoraj przyszedl Król piechotą do operalni, 
a.by popatrzeć na próbę komedii, k.tóra ma być 

wyst<Lwiona na dzień św. Stanisława. Tego sa
mego wieczoru był tu prymas. 

11 ma.ja 1765 

Ostatnia komedia wystawiona w naszej ope
ralni pobudzała do wy.miotów. Panowie tutejsi 
spodzieu:'O.li się, że z przybyciem francuskiej 

trupy będą wystawiarne o wiele lepsze sztuki. 
tymczasem ta banda nic nie umie. Mieli, jak się 
tu określa. skowyczeć i wyć niczym psy i wilki . 

Najpierw grały te huncwoty sztukę pasterską 

przy głośnym i przesadnym aplau2'ie Krów, na

stępnie prau'ie przez godzinę musiala dudlić 

muzyka.. zanim przygotow.a.li się i ubrali do 
właściwej sztuki . 

10 li.pca 1765 

W niedzielę. jak powiadają, ma być wysta
u.w na pieT'WtSza opera komiczna. Mają być grane 
nie tylko wloskie i francuskie, a.le także polskie 

komedie, Zocz aktorzy tych o.s.t<Ltnich nie są 

jeszcze znami. 

13 lipca 1765 

Przedwczoraj znów przyjechały dwa wozy ko

mediantów z Włoch, tuobec czego cala ta banda 
będzie liczyć okolo 30 osób. Wczoraj Czempi1\.ski 
i Tomatis kupowali cUa nich z meblarni pała

cowej u nadwornego t<Lpicera materace oraz to 
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wszystko, czego potrzeba do posłania. Przysze
dłem tam wtedy i miałem zaszczyt oglądania 
tych panów. Są to przewa.żnie młokosy i wyglą
dają 1Ul bandytów. 

7 września 1765 

Frnw:uska Komedia nie znajduje tu w ogóle 
zu:'Glen ;i ików. Na ostatni ej było zaledwie 80 u.1i
dzów licz·qc tcedlug sprzedMtych biletów. Król 
był też. jak móu;ią. bardzo zagniieuxmy z tego 
powodu. Siada Gn najczęściej w loży nuncjusza 

i kilka razy ja.il tam kolację. Chodzą sł.uchy, 
że francuscy komedian.ci j.uż nie śpiewa.ją, po

nieważ wcale nie znają s!ę na muzyce i po.trafią 
tylko wypaplać rolę w dobrze ulożonych kome

diach m olierou.> kich czy innych, dlatego też 

mają- być zaa.ngaż.owami oprócz nich Lepsi 
aktorzy. 

5 października 1765 

W środę nie było mii opery, an i k.:;medii, a!e 
u księcia Ada.m'L od.bywała się p róba. polskiej 
kom edii, która jnż wielokrotnie l:>') l a p0<wta
rza l' '.1 przez tutejszych mlcdyrh, specjalnie do 
tego spo·S·Gbionych aktorów. Wspomniany książę 
zadaje sobi e osobiście wiele trudu, aby tych 

lud.zi wiuczyć odpowiedniej postawy i zwrotów. 

Król , jak mnie zapeu.mi'.l-no, znajduje os0b!iwą 
przyjemność w tych k.:;mediach, które wkrótce 
będą U7!]stau,"'iane publicznie w tea,trze. Autor 

tych komedii mia.I z porady Króla zadać sobie 
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szczególnie wiele pracy, aby popra.wić abyczaje 
tiutej.szego towarzystwa za porno.cą odstręczają

cych przykladów. Będę się jeszcze dott"iadywa.l 

o aktorów i aktCYrki, kim są. Jedna z ostatńich, 
wcale n ie naj-lepsza, to młod.a. Łowczyna. która 
uciekła od męża. rzeczyioiście bezcze,lna flądra 
o jędrnych piersiach i pośladkach , jednakowo 

biegla w sztuce zalotności i zgrabnego przebie

rania nóżkami. 

9 pa źd ? 'iernika 1765 
Przyszłe po!skie aktorki m'.lją su,-oją własną 

lożę, aby zwroty i pcMawy aktorek francuskich 
cbseru:io wać. Wyznaczono rówm.ież każdej po 
2000 zlotych polskich rocznej pensji. Sq już 

dwie niczego sobie niewiasty. które odbiegły 

siooich mężów t za które płaci się k.w:iterv. 

12 pa.źd2iernika 1765 
.. . BieLawski, jeden z autorów nou.1opowstają-
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cych poLskich komedii, w pisaniu to czło wiek 

ba.rdzo mądry, ale w r ozmowie bywa hipochon

drycznym bla..."'nem. 

16 października 1765 

Do bandy po!skich komediantów przyjęto rów
nież pewną Czartoryską. Mus iała jednak zmie

nić nazu>isko na Czartyń.ska, inaczej nie otrzy

małaby miejsca ani roii. 

19 października 1765 
· l"ra.ncuscy komedianci pozostają w pogard.Zie 

i led.wie .zipią. Sytuacja tak się przedstawia. "-e 
.;ęd z ie ich trzeba odeslać. Mówi się, że Król już 
im podziękował za ich sztukę i fatygę . Gdzie 
się ty.!ko teraz idzie ulicą .. ~potyka się francus
kich komediantów. Wszystko to z jechalo z za
miarem odkrywania złotych gór, jednak wielu 

z nich już spostrzegło. że zamiast tego, g ... tu 
mo żna znale źć, więc odjeżdżają. 

20 października 1765 
W niedzielę Król chcąc wyjść z kościola 

~ w. Jana zatrzyma! się tam jeszcze długo z róż-
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nymi komediantkami, śpieu;aczkami i innymi 
k-cbietami teao pokTC}jtt. P r. 7 y ta j okazji zacho

tvywano się publiC'%'1'1ie jak w teatrze, paplano, 
na co się zarówno księża jak i i ru bardzo zży
mali i gorszy! ; . że w śu:iqtyni przed Sanctissi
mum nie okazu je się żadnej powagi ani usza

nowania. 
Madame Bodachou;icz opowiadala mi, jak do

szlo do tego. że ów Bielau:ski napisał polską ko

medię. Ofiarouxrno 200 diikatów temu, kto ułoży 
coś r o.z'sądnego u; tym j ęzyku . Ni e znal a zł się 

jednak nikt, w końcu Bielaws~i. męcwny oso
biście przez Króla. aby uwol n i ć się od. 1u1tręt

nych propozycji, wyjechał na Litwę, s1cą1 

jakimś czasie nadesłał gotową komedię „Na

tręci", która zyskała wielki poklask. Po czym 
wysłano mu .zaraz 200 dukatów i okazałą złotą 
tabak i.e rkę. W końcu zjechał tutaj. Wyznuc2'ono 
mu pensję miesięcz ną sto talarów z zapeic·nie
niem, że otrz yma prz y pie ru:szej okaz ji naj
lepsze wójtosttoo, byle ty'ko zritrudniał się 

uklad-0niem da l szych komedi i. Odmówił jednak 
osobiście Królowi i wcale się nie zgodzil , aby 

jego pierwsza komedia była drukowana . lecz 
chciał by każdy ak tor i każda aktorka uczyli 
się recytować z rękop isu, pr ::: y czym p raff nąlby 

do każdej roli dorzu cić sicoje instrukcje w celu 
nal.eżytego u;yrażenia postawą i rucham.i na

mięt•ności. i charakterów u:edlug tego , jak są 

pomyślane w tekście. Zadaje on sobie tutaj rze 
czywiście wiele trudu, ale na przyszło~ć nie 

chce mieć z tym nic do c;;;'ynienia. 

9 listopada 176.5 
Wczoraj byłem w kolegium jezuickim u jed

nego z najbardziej u czonych księży, Bohomolca, 
który ma nadzór nad drukarnią, ten'że opoiiia
dal mi, jak już dwa razy musiał jeść obiad 
u Króia. Krói prosił go, aby napisał kilka pol

skich komedii, na co znów ten odpowiadając 

tłumaczył się nieznajomością ról kobiecych. Nic 
to jednak nie pomogło, kiedy .zaś sprz'eciwial 
s·ię w dalszym ciągu, postcrnou.:iono, że dostanie 

dobreg9 pcmwcnika w tej materii. Biskup Kra

sicki mianował Bohomolcci s1ooim teologiem. co 
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.nwczy tu tyle, i!e spowiednik. Układają oni ra

zem komedie i inne dowcipne utwory. 

Każdego dnia wszystkie domy n-0rożne, pa

łace . bramy i mury w mieście i za rogatkami 

oblepione są afiszami zapowiadajqci;m~ cpc· „ 

i komedie. Jednak mimo tej zabiegliwości chodzi 

na ni.e mało tu' i.dzów. Być m.'.Jże na polskich ko

mediach będzie tlocz•niej, ponieważ tcyirnszto

wano się tutaj na piękne kobiety. 

20 nstopada 176.5 

Wczoraj, w śu;iętą Elżbietę, wystatciono po 

raz pierwszy polską komedię, dlatego też, aby 

ją zobaczyć i usłyszeć, bardzo wielu ludzi po

spieszyło do komedialni. po czvm odbył się bal 

u Wojewodziny Lub.eLskiej. 

23 listopada 176.5 

Dzięki wystawieniu polskiej komedii jej autor, 

Bielawski, zyskał sobie, jak sam twierdzi. 

wielką sławę. Król wezwał go podczas przed

sta,u,'ienia i. ud-Z'ielił m.u wielu pochwal. a dziełu 

tak udatnemu wróżył nieśmiertelność. Pe czym 

ofiaro,wal mu złotą tabakierkę, która waży 12.5 

dukatów. Pokazywał mi ją wczoraj sam Bie

lawski. Z wierzchu na kopercie tvyryta jest 

cyfra SR, a calą pokryto ema.lią. która cokolwiek 

wystaje ponad ornament. Do mnie powiedział 

Bielawski, i e aduby to za przesz l ego panuwania 

coś takiego zra1nl, byłby otr:ymał całkiem inną 
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1•a9 rodę. Oi1 c.: ny dwór zbyu:n 110 obietnlcct ma 

jqceoo się d1,, iero opróż nić wójtost't..va. 

K c meiia. S (IT'i '.l w sobie , je.!< ws:.-:yscy mówiq. 

slusrnie może nnyw:ić się 1•cl.~k;;, gduż w nad

zu;yczajnym :'c isku num, który przybył do 

teatru. nie tylko okropnie hałaso wa ł. ale nadto 

por'zqdnie prze trz·qrnąl kieszenie , skąd mnóstwo 

zegarków. tabakierek , chustek do nosa etc. po

strada:o u:la .fricieli. .tht re prenerzy zebrali tego 

1.cieczon1 JJOnad 500 c111 k a.tów, ponieważ u,-ielu 

by;.:; żądnych zobaczen ia p ierwsz ego przedsta

tcie11ia p olskie j k o merl i.i i nawet z powodu na

tlok!l tylko część można bylo tcpuśdć. bo 

wsz i;stkie p i ~tra i z.'a.lcamarki były przepełnione. 

Dtcie c d sz lach ecttca i mężów zbiegłe oktO'rki 

grały su:-:Jje ro le wpra icclzie nieco lękliwie . ale 

w {} rtrnci e rzeczy dość dobrze. Aktorzy zaf: - to 

pozbatcieni cl1l eba i zapra.icieni w tego rodzaj!l 

tcido ici sk ar:h studenr: i . i<.tóny cla1n:;1ej odgry

tc[lli tl ii:J!oa i na teat rz';? j ezuickim. Ci grali :;woje 

rf.'/ c jeszcze ~ epiej . 

30 list.c pada 1765 

Na polski ch komediach clają przeważnie in

trygi m iło sn e . które tak dokładnie bywają 0d

t1carza ne za. po mocą ruchów i słów, że tylko 

maten:1.r:ó w ura lwje . Tamże rnlode dziewczyny 

uczą s ię. czego jeszcze nie zaznały. M i(!jscem 

tych int ryg m ilosnych jest ogród saski, prz·ed

sta wi-c ny na scenie za pomocą dekoracji. 

18 stycznia 1766 

Po lskich k o1nedii ju ż tu nie grają. odprawiono 

bcw:e m aktorkę nazywa.nq Łowczynq , która 

pctknęla si ę i j est w błogosła wionym stanie . 

5 marca 1766 

Bie1au:ski, który skcmponowal pierwszą pol

ską komedię , j est tu powszechnie pogardzany 
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i odpychany. Ma jeszcze do tego brzydki proces 

z mężem aktorki Leszczyńskiej, która w tych 

tygc in!ach ma rodz·ić. Tenże oskarża go o tipro

tcadzenie poślubicmej i nierozwiedz ionej z nim 

małżonki, o zrobienie z niej komediantki, a co 

za tym idzie, o doprou:adzenie do obecnej hańby. 

Johann Heine 
agent Franciszka Xawerego 

Księcia Regenta Sa:;kiego 
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OPIS PEWNEGO PRZYJĘCIA, KTORY DA 
NIEJAKIE WYOBRAZENIE O POLSKICH 
ZWYCZAJACH I POLSKIM PRZEPYCHU 

Przyjęcie odbywało się w lecie. Zaproszono 
na nie sz·eśćd...>iesiqt osób, po trz·ydzieści każdej 
plci. Po wykwintnym posiłku wystawiono ko
medię w specja.lnie na. ten cel wzniesionym bu
dynku. Cale towarzystwo, ubrane w p-0cies:me 
stroje, załado wało się n1stępnie na barki w to
warzystivie kilku orkiestr. Celem wyprawy byla 
u;yspa na Wiśle, broniona przez kobiety iv stro
jach amazonek, z królową na czele. Wyspa ta 
wyłoniła się nagle przed oczyma plynących, po 
czym nastąpiła potyczka na n i by, w której król 
gral rolę dowódcy. Opór anwzonek by!. oczy
wiście krótki i niezbyt zacięty, po czym Hipolita 
w a.syści.e swego kobiecego oddz ialu Z'lożyla 
iv lóc:mie 1L stóp króle wskiego Tezeusza, dla któ
rego rozrywki wystawiono następnie operę. 

K.cl.acja i bal, w cwsie których na innych 
wyspach rozsia-n.ych po rzece wybuchał y fajer
werki i sz tuczne ognie. zakończyiy ten wspa
niały wieczór. I trzeba przyzrwć, że nic wspa
nial.szego nie mogliby wysta irić n.atvet książęta 
z rodziny l\'ledycenszów w Pi zie czy Florencji. 
Jed.nak zasoby finans-0we Starzi.sldwa AtLgusta 
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nie wytrzymy~i,-aly takich rozrywek. Koszty wie
czoru, który tu opisCLlem, wynosiły nie u.,'iele 
mniej niż sześć tysięcy funtów szterlingów. 
W ciq,gu jednego roku swego panowania król 
u;·ydal na u:iecw;y teatral.n~ i muzyczne okola 
czterd ziestu pięciu tysięcy fimtów szterlingów. 

Natha.niel Wi.lliam Wraxall 
„Wspomnienia z Polski", 1778 
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JÓZEF BIELA WSKI 

NATR~CI 

HRABIA, kochanek Lucindy 

PODCZASZY, stry j Lucindy 

LUCINDA, kochająca się w Hrabim 

komedia 

UTCISZEWSKA, Guwernantka Lucindy 
POUFALSKI, przyjaciel Hrabiego 

TRZPIOTOWSKI, Skarbnik l 
\VIETRZNIKOWSKI, Szlachcic -- Na ęci -

DRWIGŁOWSKI, Poeta 

WAWRZONEK , Węgrzynek Hrabiego 

f STEFAN IŻYŁOWSKI 
l LBCH xm.rnnNICKI 

KAZIMIERZ JAROCKI 

{ KAJA KIJOWSKA 
B ELENA WJZt.ŁO 
TERESA W ĄDZIŃSKA 
WŁODZIMIERZ KŁOPOCKI 

MIECZYSŁAW TARNAWSKI 

{ 
H ENRYK MAJCHER EK 
WŁODZIMIERZ MIKLASIŃSKI 

{ 
HENRYK MAJCHEREK 
WŁODZI;\IIERZ IKL SIŃSKI 

ALEKSANDER GA WROŃSKI 

FRANCISZEK ZABŁOCKI 

FIRCYK W ZALOTACH 

ARYST, mąż Klarysy 
KLARYSA 

komedia 

PODSTOLINA, wdowa, siostra Arysta 

FIRCYK, starościc, kochanek Podstoliny 

PUSTAK, sługa Arysta 
ŚWISTAK, sługa Fircyka 
PRAWNIK 

REŻYSERIA 

LECH KOl\IARNICKI 

WŁODZIMIERZ KŁOPOCKI 

TERESA WĄDZIŃSKA 

{ 
R': J IJOWSKA 
HELEN A WIZŁŁO • 

J STEFAN IŻ WSKI 
l LECH KOMARNICKI 

ALEKSANDER GA WROŃSKI 
MIECZYSŁAW TARNAWSKI 
HENRYK MAJCHEREK 

SCENOGRAFIA 
KRYSTYNA HUSARSKA 

ASYSTENT REŻYSERA 
STEFAN IŻYŁOWSKI 

INSPICJENT SUFLER 

KAMILLA IŻYŁOWSKA HELENA SUCHODOLSKA 

SZÓSTA PREMIERA SEZONU 1964/1965 



KILKA SŁOW O PEWNYCH ROZRYWKACH, 
KTORE SIĘ STAŁY 1WNIEJ WIĘCEJ 

KONIECZNYMI WIELKIEMU SWIATU 
WARSZAWSKIEMU 

Teatr :rnjnwje w tym śu;iecie w ciągu tygod
nia przynajmni.ej god zin kilka. Móu;ię - ty
go dnia. gdyż, dla mnóstwa zabaw, niepodobień
stwem jest od1ciedzać go codziennie . Jako miej
sce, w którym społeczność się rada spotyka, 
służy on tu jak gdzie ind.ziej; idzie się tu, by 
być tddzianym, by kogoś zobaczyć. Młodzież 
i śrecLniego wieku osoby plci obojga tu sobie 
na_·naczajc1 scha.dzki, przychodzą pa.trzeć, bawić 
się; starz y dla czynienia postrzeżeń i sądzenia. 

W c:-asie sejmu, w dniach wi elki ch uroczys
tc.ści i pr_ edstau;ień mających po!itycZ'Tl e z na
czenie - nie można sobie u;ystawić nic wdzięcz
niejszego nad widok uroc;;·y r ?ędu lóż pierwszego 
i drngieyo piętra w t eatrz e. Dla króLa i jeg-0 
przujaciół usiłowano gromadz i. ć się w jak naj
większej liczbie. dla okolicz na.ki występowano 
jak naju;spanialej, dla 111,iibieńców i admirato
rót? starano się pokazać jak najsmakowniej, jak 
na;u; clzięc.:;miej. Mówię - jalł się domyśi.acie -
o paniach , które śmialo do najpiękniejszych, 
na1wytworniejszych, najgustowniej umiejących 
się poka zać w śu;iecie na.leżą; owych wieczorów. 
w świ.etie tysiąca świec woskou,-ych, urok 
i ~dzięk. kh trzykroć jeszcze były bardziej cza
r~1ąc~ ~1z zwykle. Ruchliwość mężcz yzn, w naj
piękme1szych swych str.ojach, w srebrem wyszy
wanych kurtkach, w złocistych pasach. przy 
bryta.ntami wysa dz anych ka.ral>elach i sz padach, 
krążących jakbu w upojeniu i oślepieniu (ra
czej niż z 1veselem i su;obodą) po lożach i wrza
skl i..wiej prou. adzą.cych rozmowy niż kiedykol
wiek. dowodziła. że czar.!;dziejki z lóż na parter 
u:rok u:ywarly, że osiqgnęly cel i potrafiły od
c1ągnqc uwagę oi sceny i arty.stów. 

Gdy w sz tuce n.~1deszla aluz ja polityczna. 
a jedna z tych uroc zych piękne rączki wysu
ną.wszy z loży, dała :rn a.k do oklasków - pa
triotyczne ~ipojenie . obudzone u:yrzeczonymi 
slowy, stawalo się powszechnym, burz!itciPm . ty
siqce cl!o·ni halaśtiwie bić pocn ;n'.l!o bravo. 
a krzyki bis zmieniały się w clz ikie niema.! ry
czenie . 

Znakomitsze panie ! panowie polscy ma.i(I. 
u;iele zdolności do teatru i szczęśliwie na ama
torskich scenach często się z ni.mi popisują. Gdy 
w innych zau.: odr1ch sztuk pięknych dotąd Pol.acy 
nad zu:ykly stopieii wyksz·talcenia. się ni« pod
nieśli i nie podnoszą, w dramatycznym i w ba-
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lecie powiedzieć tego nie możn a. W tych obu 
widziałem artystów, którzy się do najclosko
·na!szych zbliżali. 

Warszawa ma teatr tylko jeden, co zadziwia, 
gdy się :<waży, jakie tu jest pragnienie zabaw 
i zmnożność tej publicz ności , która ich używa. 
Pr<1. czyną tego być m oi:e oprócz dostatku za
ba.w innych, trudn.ość zalożenia kilku drama
tycznych tou,"O. rzystw, które by tu osiedlić się 
mog/:y , gdyż na. mie j scu nie zbywa. 

Polska trupa, jaka tu grywa , lepsza jest od 
wszystk i ch niemiecki ch, jakie mi są znane. Po
lacy mają od natury damą lekko ść ruchów, zręcz
ność, tcygląd w ogóle piękny i fig ury dobre; 
wymowę łaticiejszą i lepi.ej wyrobio ną niż Ni em
cy. W komedii zb Liża. ją się bardzo do da11.mej 
francusk·iej maniery. n.ie wpadając w prz.esadę 
języka. i ruchóu;; dalecy są także ocl przesa.clnej 
mimiki i gestykulacji Włochów. W u..-yższej ko
medii (dramac ie) i tragedii zbli.żają się więcej 
do Niemców, ale tę nad nimi. mają wyżswśc, że 
w scenach namiętnych i gwałto wnych, które 
tam że z peu;ną surowością odegrywają, zacho
wują powagę ! szlachetność wwazu, która nie 
u:ylq.c?:a ognia i sily , a n i e przechodzi we włos
kie liche kryqi g l ćw, rą.k , nóg, o czów i fra·n
cuską przesadę. 

B og uslcncski był pierwszym dyrektorem sto-
1rnrzyszenia, a. ra zem najiepszym artystą; był to 
slti sz nego 1i;zr.c.sta. dorad.ny nu:~czyz-na, z prz·e
ślicnq}'m organe1n mowy i postau;q naa zu;yczaj 
z ręczną. która w k a żdym stroju su;oboclnie i na
turalnie się wydaw1la. nawet we francuskim, 
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który najpiękniejszym fiuurom Polaków, nawy
kłych do wygcd.niejszego, nadaje coś szty:µ."1!eg.o, 
niezgrabnego i Tiiesmacznego. Widziałem go w 
Trufa dinie w sztuce „Sluga dwóch panów'', 
w „Ojcu'' z dramatu tlumaczonego Diderota, 
w „Kazimierzu Wielkim" narodowej sztuce 
Niemc!?u,'icza. trzech rola.eh cale ::Imiennych, we 
wszystkich w swym rodzaju doskonałym_ W roli 
Posla w sztuce pod tytułem „ Powrót posła" 
grał wybornie. 

Inni artyści byli, każdy w swych rolach , bar
dzo dobrzy. Akt.orki nie były wcale niższe od 
mężczyzn w swej sztuce. Główne role grywały 
pa.nie bardzo piękne i zręczne, które sztukę sma
kownego ubraniri i przyzwoit.ego znajdowania 
się doskonale po~iadly. 

Sztuki, które grywano, były p<J cz·ęści orygi
nalne polskie lub z franc11skiego , włoskiego 
i niemie'ck iego tiumaczone; pierwszych stosun
kotoo mało. Te, które grywano w czasie sejmu 
komtytucyfneg.o, nii'.rly qłóu; nie cel po!ityczny. 
Do sztuk tego rod~1ju. które się najwięcej po
dobały, nriteżaly „Powr6t posła" i „Król Kaz i
mierz". Prze 2naczcn J; m! cne były star.e polskie 
pr:tesq.dy i przywi.ą:::1ni'.l do wolnej el.ekcji, da 
panowania szlachty, d J poniżania średniego sta
nu. do ogr:iniczania u:!.a.d.zy królewskiej, jednym 
słowem - ws.zystko :rnstarzale wyśmiać. co no
wa kcn8tytucj 1 .: ~a,lić mi:ila. Król i gl.ówni par
ti,•wnci nc we go systemu pra wi2 zawsze bywali 
przedstawieniem przytomni; miejsca. które się 
do u:zmiarkc1rnnycli przedm w•tów ściągały, go
rąco były prz·ez nich pr::yjmowane. 

Friedrich Schulz 
„Podróże Inflantczyka z Rygi 
do Warszawy i po Polsce 

w latach 1791-1793" 
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DRAMATURGIA STANISŁAWOWSKA 

Czasy Oświecenia propagowały idee, których 
przyjęcie uznał Stanisław August za pierwszy 
warunek uzdrowienia sarmackiej Polski. Inicja
tywa Króla napotykała zasadnicze trudności. 
Językiem warstw wyższych był język francuski 
- pisma Woltera, Dide rota, Monteskiusza nie
liczni czytali w oryginale, dla wybranych grano 
po francusku dramaty i komedie. Kulturotwór
cze ambicje Króla były większe - w propago
waniu nowych idei nie ograniczał się do arysto
kracji, chciał nimi oświecić szlachecki ogół 
i przynajmniej część mieszcziaństwa. Stąd ko
nieczność wyrażenia nowych treści w języku pol
skim i znalezienia dla ich popularyzacji atrak
cyjnej formy. Za formę taką uznano teatr (po
sługiwano się nim w celach popularyzatorskich 
i we Francji), ale języka zdolnego przekazać in
teligentne i subtelnie rozgadane myśli Oświe
cenia, języka, w którym można by napisać 
oświeceniowy dramat polski, wtedy jeszcze nie 
było. 

Początek nie był imponujący. Zaczęto od 
przekładów. Nie imano się tragedi·i a.ni ówczes
nych sentymentalnych dramatów, zaczęto od re
pertuaru lżejszego, przekładano zagraniczne ko
medie - francuskie, rzadziej niemieckie i włos
kie. W większości nie były to tłumaczenia 
w dziisiejszym rozumieniu, już prędzej adaptacje. 
Zachowywan<i intrygę, zasadniczy zrąb akcji, 
lecz samą akcję przenoszono do Polski, pokazy
wano w polskich realiach, co zmieniało ją nie-· 
kiedy tak bardzo, że zagraniczny pierwowzór 
utworu był niełatwy do rozpoznania. Granica 
miqdzy tłumacz.eniamli. z jQ.zyków obcych. 3 twór
czością rodzimą jest w tym czasie płynna. Nie 
da się jej oznaczyć żadną datą . Przykładem ta
kiej płynnej granicy może być komedia „Natrę
ci", swobodnia przeróbka farsetki Moliera pod 
tym samym tytułem, albo komedie Franciszka 
Bohomolca. 

Inicjatorem większości poczynań był KróI. Za 
jego namową, na jego prośby, niekiedy natrętne 
i wielokrotnie ponawiane, powstawały przekła
dy i rodzime komedie. Z relacji Heinego możemy 
się domyślać, jakich presji użył St•anisław August 
w stosunku do autora „Natrętów", Józefa Bie
lawskiego. Dowiadujemy s ię również, że wy
mawiającemu się od pisania komedii nieznajo
mością ról kobiecych lrniędzu Bohomolcowi Król 
wyszukał kompetentnego doradcę w osob!e bis
kupa Kra,ickiego. Domyślamy się, że te nam:iwy 
i pert.iiaktacje były głównym przedmiotem :-oz
mów na obiadach czwartkowych. Nie był to 
pierwszy i nie był z pewnością ostatni wypadek 
odgórnego kierowania sztuką, ale, dzięki kultu-
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rze towarzyskiej i artystycznej Króla, był to 
jeden z nielicznych wypa.dków odgórnego kie. 
rowania, który dał wyniki artystycznie ciekawe. 
P~erwsze komedie miały charakter sztuk oby

cza3owych. „Te komedie - mówi wspomniany 
już Heine - nie są niczym innym, jak przykła
dami nauki obyczajó\v podanymi nieraz pod po
stacią ironii i satyry, przez co p3sje i namjętno
ści bywają przenicowane i pewne charaktery 
odmalow1ane. Można to jednak łatwo odczytać 
.iako paszkwil na wszystkie tutejsze w·ządzenia 
kraj?we i ybyczaje szlachty", To była _pierwsza 
częśc lekCJI wychowawczej Stanisława Augusta 
- nauka obyczajów, w duchu ówczesnych po
stępowych haseł europejskich. 

Wkr?tce teat: znalazł swojego dramaturga. 
Był . mn: Franciszek Zabłocki, satyryk i poeta 
P1;Jbl!kuJący swe utwc~y na łamach pisma H-terac_ 
kiego „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" . W Ia
!a~h 1779-1784 napisał o!c 60 komedii. Ten po
spiech urzędowego poety teatru zaciążył nieco 
na artystycznym kształcie sztuk. Jednak duży 
zmysł sceniczny, świetnie prowadzone dialogi 
i ~akomite wyczucie stylist:v cz>;e j ęzyka (np. 
„FIT_cyk w_ zalotach", zgodnie z treścią utworu , 
napisany Jest wytwornym j<;z.v k iem salonow~·m, 
„Sarmatyzm" zaś jędrnym. ruba sznym jqzykiem 
staropolskim) sprawiły. że wiele z jego utwo
rów. zachowało się w repertuarze do naszych 
czasc:iw. Są to m. in. „Król w kraju rozkoszy", 
„Balik gospodarski", ,.Zabobo:inik", „Fircyk w 
~alotach", „Sarmatyzm". Treścią tych utworów 
Jest sat_Yra obyczajowa bijąca nie tylko w sta
ropi;>lsk1 sarmatyzm, w szlache cką ciemnot<; ale 
takze :----- rzec~ godna uwagi - w płytko i ~ew
nętrzme przyJmowaną oświeceniową modę fran
cuską. 

Prapremiera „Fircyka w zalotach" odbyła -sie 
16. VI. l 7~J. Uczeni nie mogą się pogodzić, cz:i; 
s~tuka ta Jest komedią oryginalną, czy też prze
robką utworu zagranicznego. Dla niefachowców 
dys~usja pozbawiona jest większego znaczenia, 
bow1_em oczywisty jest polski charakter sztuki, 
oryginalne treści i ówczesna aktualność poru
szanych problemów. 

Po roku 1785 Zabłocki przestaje pisać dla te
~tru, ~ierze udział .iako J;>ublicysta w walce 
1deoweJ Sejmu Czteroletniego. W teatrze Stani
sławo~ysk_im pojawiają się nowe utwory. Są to 
trageme 1 dramaty o treściach dorażnie publi
cystycznych, mające charakter politycznych agi
tek. _To była druga część lekcji wychowawczej 
Star:1sława Augusta - nauka politycznego my
ślenia w duchu oświeceniowym i europejskim. 
Reprezentatywnym dramaturgiem tego okresu 
jest Julian Ursyn Niemcewicz, autor „Powrotu 
posła". Jego słabe w konstrukcji sztuki i jego 
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bladzi i konwe.ncjonalni pozytywni bohaterowie, 
po krótkim żywocie scenicznym, spełniwszy swe 
zadanie, doczekali siq zasłużonej emerytury w 
podręcznikach literackich i uczonych rozpra
wach. Dalszy ciąg napisała his.toria. 

W widzeniu sztuki Stanisławowskiej, jak i sa
mej postaci Króla, przeplatają się dwie odmien_ 
ne interpretacje. Pierwsza chce widzieć Króla 
jako człowieka mało interesującego się spra
wami państwa, jako lekkoducha, który po
siadł dar kulturalnej rozrywki i na ten cel trwo
nił samolubnie skromne fundusze pal1stwowe. 
Druga chce widzieć w Królu dalekowzrocznego 
wychowawcę, który postawił przed sztuką po
ważne zadania polityczne, a spomiędzy wszyst
kich dziedzin sztuki szczególnie w tym względzie 
uprzywilejował teatr. Na dobrą sprawę oba te 
widzenia są prawdziwe, oba zasługują na wiarę, 
a cechą wspólną obom jest niekłamana pasja 
Króla do teatru. Są prawdziwe, lecz należy je 
ustawić chronologicznie, wpisać w ówczesną, 
coraz gt·ożniejszą sytuację Polski. Zadania s·złu
ki w czasach Stanisł-awowskich z roku na rok 
wydawały się poważniejsze, poważniały wraz 
z sytuacją kraju. Zabawa, rozpoczęta beztrosko, 
zakończyła się nadspodziewanie serio, by nie po
wiedzieć - drastycznie. 

Franciszek Zabłocki wziął czynny udział w 
Insurekcji Kościuszkowskiej, był żołnierzem, na
stępnie sekretarzem wydziału Instrukcji Naro
dowej. Czynny udział w Insurekcji wzięli rów
nież akto.rzy Stanisławowscy, Andrzej Rutkow
ski i Jan Ryłło. Wszyscy ci ludzie wyszli daleko 
poza poglądy polityczne i oświeceniowe postu
laty Króla. Najjaśniejszym przykładem tej ewo
lucji jest postać Wojciecha Bogusławskiego, naj
wybitniejszego obok Króla człowieka teatru tej 
epoki - od eleganckiego i schlebiającego monar
sze „Henryka VI na łowach" po „,Krakowiaków 
i Górali", sztul>ę, która prowadzi w czasy ro
mantyzmu. 

A. F. 
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NI EST ANISŁAWOW SKI EPILóC 

W samej Warszawie polożenie zacz'ęło stawać 

się nader groŹ?ie, Wciąż tu i tam wykryu;ano 

niebe.zpieczne spiski i próby na wiązania łącz

ności z województwami, w kilku zaś pirnktach 

przygotowali mieszczanie amunicję i brm'i. 

Wystawienie w stolicy sztllki teatralnej pod 

tytułem „Krakou.'iacy i Górale" wyv.;'Olalo nie

słychany entuz·jazm. Autor, pan Bogusławski. 

igrający ludzkimi ·n'.lm~ętno5ciami jak piłką. 

równie dobry patriota jak aktc.r, dal dowód 

swego mistrzosttrn w samej sztuce i jej wysta

wieniu. Kilku z czołowych aktorów najpraw::lo

podobniej weszło w porozumienie, uzupełniali 

bc,u,-iem arie u;stawk:imi, które wnet u:yparły 

właściwy tekst, powtarzane z nieukryw:iną ra

dością. Wstau:ki te prz~niosly się szybko z teatru 

na ulicę, międz:y lud. Rosyjski generał dowie

dziawszy się o t1,:m, ce za.szlo. zabronił dalszych 
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przedstawie1'i; lf?CZ utwór trzykrotnie już ode

grany cdniósł skutek. Głuchy szmer niezado

v.:o!enia rozszedł się wśród ludności. 

Kiedy w sobotę po południu prz·ybyłem do 

Zamku, pTZed bramą za.mkou;ą zarąbano kilk.u 

Rc,sjan, których straż nie zdol.afa u.rafować. Te

raz clopier.::; rozpascrnie, bezprawie rozpanoszyły 

się na dobre. Wszyscy mieli broń, a tylko nie

wielu ori!!nto1.oało się, jak dalej pOltoczq się 

sp.ra.1ci'. Z j:iki.ch.§ bŁahych powc.ctów w pierw

szym dniu Stdąt Wie!.kanocnych wycięta w pieii 

o~iemd2iesięciu jeńców rosyjskich. Nie da się 

wprost or-isać, jak odrażający tcidok przedsta

wiały 1x1ćw!ar,towane ciała , rozrzuccne na nie

wielkiej prz.estrzeni ti!icy Mi.odowej. Grożono 

u .>ymordowaniem wszystkich jeńców, przebywa

jqq;ch w więzieniach. Przeżyliśmy okropne 

chtcile. 

Po czterna.stu dn.iach pobytu w u,ięzi.eniu 

przcni'!siono chorych do szpitala, a poz.intalych 

wśród nich i mnie, do siedziby R<Ldy. Nowo

wybrana Ra;la formalnie rozpoczęła u.rzędowa-
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nie i u,'Zięła nas pod ściślejszy dozór, skutkiem 

czego z dnia na dzień coraz bardziej przypomi

naliśmy kry1ninalistów. Ni.e mieliśmy nic prócz 

słomy do spania; nie dawano nam noży ani 

u:idelców; podczas każdego posilkll staly pod

wójne straże z obnażonymi pałas zami i 0dwie

dziomymi kurkami. Nie poz u;alcrno nam mieć 

książek, a tym bardziej materiał.ów do pisania., 

tak że nawet peu,'ien lekarz musiał ukrywać cu

dem uratou;a.ny podręcmik anatomii. Pan Za

błocki z Ra.dy okazał się jednak na tyle dobry, 

że do·starczyl mi znaczniejszego zapasu papieru, 

ponieważ u:ied ?ial, że jestem u:ierszokletą. 

Mieszczanie zaczęli wlvrótce formować od

działy zgodnie z przepisami i nosić mnndt1ry 

mnnicypalne. Można było oczekiu:'.lć, że oby

u;'.J..tel w mundurze municypalnym będzie się 

r·c;czuu;al do większej grzeczności i rozsqdlcu 

w sto·sunku do nas ani:eli jego ziomek w pol

skiej si.ermięd.ze. Straż nasza była złożono z l tl

cl2·i pochod zących z różnych klas spolec.roych. 

Komediant .,. trupy Boguslauski.ego byl jej do

wódcą. 

Johann Gottfried Sellme 
„Ki.tka wiadomo.~ci o u:·ypaclkach 

w Pol.sce w rolw 1794" 
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OD TEATRU 

W dwusetną rocznicę powstania Teatru Naro

dcwc-go Bałtycki Teatr Dramatyczny przygoto

wał „Natrętów" i .„Fircyka w zalotach" - utwór , 

Bielawskiego zapamniany, niemal wcale w cią

gu tych dwustu lat nie gf'aITTy i komedię Zabłoc

kiego, która uchodzi za najznakomitszy utwór 

dramatyczny Oświecenia i jest jedną z żelaznych 

pozycji repertuaru teatrów w Polsce. 

Pokazując dwie pierwotnie pełnospektaklowe 

komedie w ramach jednego wieczoru, pokazuje

my je w wersji skróconej. 

Z „Nat.rętów" usunięte zostały: cały niemal 

akt d·rugi, dedykacja, prolog i epilog; usunięto 

trzy postacie (Sapienczykowicz - Paryżanin, 

Scrdecki - obywatel świata, Asmodelski -

Marszałek), wielkiej kondensacji uległy niektóre 
k \Yestie, zwła ~.zcza przemowy Hrabiego i sceny 

Lucyndy z Guwernantką oraz Guwernantki z 
Pcdc·zaszym. W sUJffiie skreślonio około połowy 

tekstu. 

Skreślenia w „Fircyku" mają charakter śród

tekst.01wy - dotyczą głó·wmie długich tyrad w 
scenach Podstoliny i Fircyka; w sumie nie prze

kr aczają jednej piątej tekstu. 
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W repertuarze 

S. ŻEROMSKI - GRZECH 

-SCHONTHAN•TUWIM -

P ORWANIE SABINEK 

J. B ROSZKIEWICZ -

SKANDAL W HELLBERG U 

L. KRUCZKOWSKI -

ODWETY 

W przygotowaniu 

J. G IRAUDOUX - SODOMA 

I GOMORA 

E URYPIDES - IFIGENIA 

W AULIDZIE 



t\ierowniik techniczny 
Kier. prac. perukarskiej 
Kier. prac. krawieckiej 
Kier. prac. stolarskiej 
śLusarz 
Ma1arz 
Modelator 
Tapicer 
Farbia['ka 
Główny el ek tryk 
Akustyk 
Brygadtier sceny 

J ózef K arbowiak 
Halina Wus ielewska 
Stefan Rogala 
Ignacy Walendowski 
J erzy Meszyński 

Franciszek Piątek 

Tadeusz Gościniak 
Władys !a -.•.1 '1'eodor Cl'\ •icz 
Apolonia Kuźmicka 

Stanisław Jeziorski 
J an Lasko wski 
Stan is ław K aw alec 

STAŁE DNI GRANIA W KOSZALINIE 
I SŁUPSKU 

pi:-ite k, sobota . niec!ziela 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETOW 

Ka sa teatru (z wyj. n iedziel i ponJedziałków) 
godz. 11 - 13, 

w dniach przed staiwień ponadto 
god z. 18.30 - 19.30 

Orbis (z wy j . n iedziel) 10--17 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 

Kos zalin telefon 20-58 
Słupsk t : lefo n 2.J. -11 

Program wydaje Dyrekcja 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 

im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie. 
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