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ADAM MICKIEWICZ 
Zamierzam dać dokładny rozbiór najznakomitszego 
dzieła w tym rodzaju, które się ukazało około 1834 
roku i nosi tytuł Nieboska komedia. [ ... ] 
Czas jego, miejsce, postacie, wszystko to jest two
rem poetyckim. Czas ten jeszcze nie nadszedł, ma 
on nadejść: dramat przeniesiony jest w przyszłość. 
Pierwszy to raz jakiś autor spróbował stworzyć dra
mat proroczy, opisać miejsca, wprowadzić postacie 
i opowiedzieć zdarzenia, które mają się dopiero kie
dyś rozegrać. Rzecz jednak dzieje się w Polsce, a 
czasy są niezbyt od nas odległe, bo postacie mówią 
naszym językiem, mają nasze przesądy, nasze oby
czaje i zwyczaje. Czujemy, że należą do naszego 
pokolenia; są one Polakami. A jednak autor nie 
dodał żadnego szczegółu miejscowego; nie znajdzie
my tam tego, co się zwie kolorytem lokalnym, ko
stiumem, co pozwala odróżnić cechy narodowe: spo
łeczność składa się z osób, które moglibyśmy na
zwać Europejczykami; jest to społeczność dobrze 
wychowanych mężczyzn i kobiet, społeczność świa
towców. Że to społeczność przede wszystkim polska . 
można poznać ze straszliwej sprzeczności między 
stanem narodu, jaki odczuwamy raczej, niż widzimy, 
a charakterami osób. Wszystkie postacie dramatu 
w innej epoce, w innym kraju mogłyby złożyć się 
na społeczność uczciwą i znośną, ale wśród narodu 
przywalonego całym ciężarem bolesnej przeszłości, 
narodu, z którego łona ma zabłynąć przyszłość, po
stacie te, skrępowane przesądami, ze swoim ciasnym 
sposobem widzenia i osądzania rzeczy, wyglądają na 
karykatury. 
W śród takiego to społeczeństwa widzimy męża o 
duszy wielkiej, silnej, płomiennej, który pragnie 
przeniknąć tajniki Opatrzności, który nie może już 
dłużej oddychać w atmosferze życia pospolitego i w 
ten sposób rzuca posępne światło na wszystko, co 
go otacza. Obok tego bohatera postacie drugorzędne 
ukazują się jak blade widma. Bohater ów streszcza 
w sobie wszystkie charaktery wystawione przez 
poetów obcych i polskich. Jest to Korsarz Byrona, 
ale Korsarz nawrócony; jest to graf Wacław, ów typ 
stworzony przez Malcze>vskiego, ale V/acław, który 
wrócił do życia powszedniego; jest to bohater Gar
czyńskiego, filozof, ale usiłujący działać. [ ... ] 



Poznajemy go w chwili, kiedy zamierza się ożemc; 
scena rozpoczyna się chórem niewidomych duchów , 
dobrych i złych. 
Aniołowie pragną go wesprzeć i wskazać mu drogę 
ku przyszłości w pełnieniu obowiązków; złe duchy 
kuszą go, by go pociągnąć ku błędom. [„.] Zły duch 
kusić go będzie poetyckim wspomnieniem przeszło~
ci, żądzą i rozkoszami ambicji, sławą doczesną i nie
określoną nadzieją rajskiego szczęścia, które ludzie 
chcieliby przywrócić na ziemi. 
Stają tu w obliczu siebie trzy systematy: poetycki, 
panteistyczny i antropoteistyczny, systemat ubó
stwiający człowieka. Poeta nasz będzie kuszon~' 
wszelkimi sposobami. [„.] 
Poeta poślubia przeszłość; poślubia kobietą dobrą, 
ci~hą_ i pobożną, która nie może go zro zl,mieć. [ ... j 
Miesiące, lata spędza on z żoną wśród życ ia po
wszedniego i pospolitego. [„ .] Ale naraz budzi się. 
Poeta wprowadza tu widmo, ów ideał, ową koch:m-· 
kę młodości, którą on ustroił we wszystkie barwy 
swej wyobraźni, a która od razu budzi go ze snu. [.„] 
Poeta opisuje długą wędrówkę poprzez ska ły, prze
paści, co przedstawia symbol życia nies pokojnego. 
- Już ma runąć w otchłań, kiedy anioł oznajmia 
mu, że jest jeszcze ocalony, bo w tej chwili odbyw;:i 
się chrzest jego dziecka. [„.] 
Aby zrozumieć tę piękną ekspozycję dramatu, trze
ba mieć ciągle przed oczyma typy przeszłości i tę 
postać, która wyobraża przyszłość. Przyszłość wy
stępuje tu w cal:ym chłodzie i w martwocie swych 
form; najpierw ślub, a teraz chrzciny dają nam ży
wy jej obraz. [„.] 
Jednakże Hrabia powraca z błędnej wędrówki i na 
tym kończy się historia jego domowego pożycia. [.„] 
Wybiega i odnajduje żonę w domu obłąkanych. Sce
na ta jest ściśle związana z dramatem. Społeczeń
stwo obecne, monotonne, zimne, na pozór szczęśliwe, 
bliskie jest rozprzężenia. Społeczeństwo przyszłe 
z tym wszystkim, co ma w sobie bezładnego, ohyd
nego, szatańskiego, ukazane jest tutaj jako istnie
jące już w zarodzie wśród obłąkanych. 
Słychać głosy z prawej i z lewej strony, wyobraża
jące partie polityczne, oraz głosy z góry i z dołu, 
wyobrażające partie religijne obecnego społeczeń
stwa. [„.] 
Bohater Nieboskiej ko;11edii, utraciwszy, zniweczyw-

szy to, co go przywiązało do ziemi, rzuca się w wal
kę, idzie na poszukiwanie przyszłości. [„ .] 
Postać człowieka z ludu, który jest wodzem nowego 
społeczeństwa, nowej epoki, ma niektóre rysy wy
bornie uchwycone. P oeta ujął w nim stronę nega
tywną rewolucyjnych dążności społeczeństwa euro
pejsk:ego. Wyobraża wszystkie te dążności skupione 
w jednej osobie. Jednostka ta jest powołana do 
zniszczenia w szystkiego. Posiada tylko x-ozum. [„.] 
Nazywa się Pankracy. Imię to po grecku oznacza 
zespół wszystkich sił br u talnych. Kra tia we wszyst
kich wyrazach poch odnych oznacza zawsze siłą m a
terialną, zev.'nęt :rzną , euergia zaś siłę wewnętrzmi. 
I tak arystokracja, demokracja. [„.] 
Jak głęboko ujął poeta charakter Pankracego, świacl
czy wahanie tego człowieka, który dzi ałając \Ve dług 
zasnd fałszywych, sam nie posiada wiary, jaką prag
nąłby wpoić w innych, i oszc zęda życie młodego to
warzysza, bo widzi w n im ów cenny przedmiot. [„.] 
Zakończenie dram atu jest wspaniałe, nie znam nic 
równego. Zna czy ono, że praw da n ie była ani w obo
zie Hrabiego, ani w o ozie P ankrac ego, byłn ona 
ponad n imi; zja w ia się , aby obu potę i ć . Pan ·racy 
zwyciężywszy wszys tko miesza się i poznaje na ko
niec, że był ty lk o narzędziem zniszczen ia. W tedy to 
dostrzega na chmurach znak jemu tylko widomy; 
a w chwili gdy go r ozpoznaje, pada mart ll' y, wypo
wiadając znane słowa cesarza rzymskiego, który da
remnie usiłował był obali ć chrześcijaństwo i kona
jąc zawołał „Galilejczyku, zwyciężyłeś!" 

Dramat ten jest więc w istocie poswu:;cony zwy
cięstwu Galilejczyka. Z d\.\'Óch stron osk rżon auto
r a : jedni wiclzie l' w jeg u tw orze tylko wyr az gwał
townej n iena viśc i ku ideom pos tępu, przedrzeźnił 
bowiem karyka tura lnie język owoczesnych efor
matorów, wywyższył zaś charakter ich przeciwni
ków; inni gan ili to, co zdaje się tam być bezbożne w 
widok u zł a tr~·umfującego . Ale naprawdę, poemat 
ten jest ty lko jękiem rozpaczy człowieka genialnego, 
który w idzi całą "·ielkość i t ruclność zagadnień spo
łecznych, a niestety nic w;m5ósł się jeszcze na wy
żyny , skąd mó;łby dojrzeć ich rozwiązanie. [„.] 

(Adam Mick iewicz, Dzie ł a , Wa rsza w a 1955, t. XI: 
Literatura s ł o wiaf.ska , Kurs III, wykład VIII, 
IX, XI, prze:o :l.ył : L 0 n P loszewski) 
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ROZMOWA 
Z JERZYM GRZEGORZEWSKIM 
O „NIE-BOSKIEJ KOMEDII" 

-Uzasadnianie na piśmie reżyserskiego wyboru takie
go a nie innego dramatu nie jest praktykowane -
„znajdzie się samo" w przedstawieniu, a jeśli się nie 
znajdzie na cóż się zdadzą komentarze? W przypad
ku „Nie-Boskiej komedii", klasycznej pozycji z naro
dowego repertuaru odpowiedzialność za pełne poro
zumienie z publicznością skłoniło reżysera i teatr 
do wyjaśnienia najważniejszych wątków przedsta
wienia w formie rozmowy. 

Dlaczego Pana wybór padł na „Nie-Boską komedię"? 
.Jak to przedsawienie łączy się z Pana wcześniej
szym doświadczeniem teatralnym? 

Jest parę utworów światowej i polskiej drama
turgii, które żyją w nas. Tego się nie planuje, nawet 
w bliższej nieokreślonej perspektywie, ale wszystko, 
rn się robi istnieje jak gdyby w odniesieniu do tych 
utworów. W pewnym momencie zasób i kierunek do
świadczenia niejako zmuszają do wystawieni '-1 
„Dziadów", „Wesela", „Nie-Boskiej". O tyle „zmu
szają", że niezależnie od pewnej linii, jaka łączy ze 



sobą moje poprzednie przedstawienie i „Nie-Boską" 
- istnieje jeszcze impuls niespodziewany, nie do 
końca jasny dla mnie samego. Coś jak iskra prze
skakująca między odległymi biegunami, moment 
olśnienia, stapiający w jedność całe dotychczasowe 
doświadczenie. Bezpośrednim ogniwem, które „wy
wołało" „Nieboską", bez którego nie byłoby „Nie
-Boskiej" - są „Warjacje" zrealizowane w ub. 
sezonie w warszawskim Teatrze Dramatycznym. 
W innej skali - jakby drobnego utworu lirycznego, 
pozbawionego fabuły, działającego w ,,Warjacjach", 
jak wiersz - ekspresją obrazów, są te same 
w „Nie-Boskiej" tematy: katastrofa pewnego świa
ta, dantejska wędrówka przez piekło, śmierć i „zła 
miłość". A wszystko to dzieje się „tu i teraz" w 
teatrze, nie troszczącym się zbytnio o historyczne 
pochodzenie różnych motywów. 
W „Nie-Boskiej komedii" odnalazłem te same cho
ciaż rozbudowane wątki, tę samą „terażniejszość". 
Jest to być może moją największą wadą, z której 
próbuję robić swoje narzędzie - brak mi zupełnie 
poczucia czasu historycznego. Zresztą - nie jestem 
przekonany czy „czas historyczny" jako uszerego
wana linia skutków i przyczyn istnieje poza okreś
loną - już także historyczną - tradycją myślową, 
uproszczoną koncepcją ... Kto miałby rozstrzygać co 
jest a co nie jest „historyczne"? Przekładając to na 
język wydarzeń „Nie-Boskiej" - czy historyczny 
miałby być „taniec wolnych ludzi" - a nie histo
ryczna - śmierć tkacza? 

Rozumiem stąd, że w swojej inscenizacji odrzuca 
Pan dopisane na marginesie „Nie-Boskiej" egzegezy 
łączące ją z Heglowską filozofią dziejów, dokony
wanie się rewolucji jako koniecznego etapu stawania 
się Rozumu Historii? 

Dotykamy tu kilku złożonych spraw. Po pierwsze -
ani dramat, ani przedstawienie teatralne nie służą 
uzasadnianiu tez filozofii czy historii literatury 
swojego czasu. Nie wątpię o filozoficznej erudycji 
Krasińskiego, ale byłby kiepskim pisarzem, gdyby 
po prostu ilustrował uczone dzieła swojej epoki. 
Po wtóre - gdyby przepowiadanie nadciągających 
czasów było treścią „Nie-Boskiej" - jakaż dzisiaj 
na scenie, wobec spełnionego dramatu dziejów by
łyby dla nas jej wartość? Wydaje mi się, że - za-

równo ze względu na istotną treść dramatu, jak 
i na nasze dzisiejsze doświadczenie - trzeba prze
sunąć akcenty - siłą „Nie-Boskiej" która spr~wia, 
że dzisiaj możemy ją „przeżywać" nie jest trafność 
profecji (Krasiński w ogóle nie mógł jej doświad
czać!), ale ekspresja lęku przed nadchodzącym nie
wiadomym, objętym jakby w jednym rzucie czasu 
psychicznego, snu, koszmaru, kiedy zacierają si~ 
granice i hierarchie racjonalne. Przy takim podejś
ciu - rozumienie i przeżycie historii powraca do 
pojedyńczego człowieka, do każdej jednostki ludz
kiej. 

A więc - „Nie-Boska komedia" w Pana inscenizacji 
jest snem. Ale czyim - Hrabiego Henryka? Pankra
cego? Czy to Hrabia śni Pankracego? 

To byłoby oczywiste uproszczenie i uzurpacja. Pa
miętajmy, że „Nie-Boska" jest dramatem katastro
ficznym. Składa się na to kilka elementów. Zalążek 
tej samej przegranej mają w sobie i Henryk i Pan
kracy: obaj działają w poczuciu nieuchronności, 
a zarazem wewnętrznego sprzeciwu przeciw temu 
działaniu. Henryk, reprezentując. racje arystokrató w 
bliższy jest Pankracemu, reprezentującemu lud ni ż 
własnej klasie. To samo dotyczy Pankracego. Każdy 
na swój sposób jest poetą, i obu towarzyszy lęk, 
świadomość własnej niepełności a co za t y m 
idzie - niemocy twórczej. Są to jakby dwa sny, 
szukające się nawzajem i przeciwnie skierowane. 
Przyciąganie istnieje między nimi, w tym samy m 
stopniu co odpychanie, łączy ich ten rodzaj związku 
w którym role są nieustannie wymien:ie, odn awiają 
się w „zatrutym pięknie''. Pankracy fascynuje Hen
ryka czarną, niską „przeklętą poezją" swoich doko
nań, a sam widzi w Henryku uosobienie naturalnej, 
bezkrwawej, jasnej wyższości poezji jako sztuki. 

Czyim spojrzeniem patrzymy wobec tego na rewo
lację? jakie jest w niej miejsce Leonarda? 

Jeśli „Nie-Boska komedia" _jest dziełem o wyraź
nym wątku autobiogr aficznym, a postać Hrabiego 
Henryka, Poety, zawdzięcza wiele Poecie Zygmun
towi Krasińskiemu - słuszne chyba jest, że będzie
my oglądać rewoluCJę z perspektywy salonu Poety. 
Salonu - snu, w którym nakładają się na siebie 



miejsca i czasy - który jest umierającym miastem 
w czas karnawału (wprowadzam tu jeden motyw 
z I cz„ „Niedokończonego poematu", napisanej póź
niej), umierającą Europą, operą wreszcie. Ta podwój
na perspektywa - koszmaru w salonie, salonu w 
koszmarze daje moment oddalenia a równocześnie 
zwielokrotnia intensywność poczucia zagrożenia, ka
tastrofy. N a katastrofę zagrażającą światu Henryka 
patrzymy jak na operę, przecież to Henryk właśnie 
zgodnie z optyką opery „dramat układu"... „Nie
Boska komedia" jest także utworem autotematycz
nym - o tworzeniu dzieła. Leonard i otaczający go 
młodzi zwolennicy „obrzędów nowej wiary" zostali 
natomiast wykreowani żelazną, z nikim i niczym się 
nie liczącą wolą Pankracego. Używając dalej poetyki 
snu, można by powiedzieć, że znaleźli się w cudzym 
śnie i usiłują się zeń wydostać, rozerwać krępującą 
formę, która skazuje ich na nihilizm i anarchię, na 
spazmatyczne upajanie się złem lub na otępiającą, 
posłuszną wyższej woli apatię. 

W założeniu Krasińskiego ziemskie sprawy Henryka 
i Pankracego rozgrywają się w wyższym misteryj
nym układzie - są ogniwem między niebem i pie
kłem. Jak realizuje się ten plan zdarzeń w Pana 
inscenizacji'? 

Ten układ budują związki między Henrykiem i Or
ciem, Henrykiem i Pankracym. Jeśli Pankracy, fa
scynacja jego „przeklętą poezją" wyznacza ziemski, 
nazv„rijmy go poziomym, biegun dążeń Henryka, 
potrzebę jego całkowitego spełnienia się - to dla
tego, że nie powiodło mu się spełnienie w planie pio
nowym, pozaziemskim, ·że na wyzwanie fatum, re
prezentowane przez czystość i dramat Orcia potrafił 
odpowiedzieć tylko martwą formą swojej sztuki. 
językiem operowej konwrncji. Obok tragedii życia 
rodzinnego i katastrofy historycznej - przekleń
stwem Henryka - Poety jest jego niemoc twórcza. 
Mimo powracającego jak refren głosu: „Dramat 
układasz" właśnie układanie dramatu wymknęło mu 
się z rąk. 
Stąd płynie tęsknota do Pankracego, jako nieświa
dome dążenie ku samorealizacji i zasłużonej karze, 
ku samounicestwieniu. 

ROZMAWIAŁA: ELŻBIETA MORAWIEC 

INSCENIZACJE 
„NIE-BOSKIEJ KOMEDII" Z. KRASIŃSKIEGO 

W POLSCE 

29.XI.1902 Kraków, TEATR MIEJSKI 
inscenizacja: Józef Kotarbiński 
scenografia i kostiumy: 
Jan Stanisławski i Wojciech Kossak 

5.X.1905 Warszawa, 
FILHARMONIA WARSZAWSKA 
inscenizacja Teatru Łódzkiego (fragm.) 
opracowanie: Marian Gawalewicz 

14.11.1906 Łódź, TEATR WIELKI 
opracowanie dramaturgiczne i reżyseria: 
Marian Gawalewicz (fragmenty) 

22.111.1912 Łódź, TEATR POPULARNY 
inscenizacja fragmentu części trzeciej 
przygotowana przez Andrzeja Milew
skiego 

26.1.1913 Wilno, TEATR POLSKI 
(fragment) 
inscenizacja: Ferdynand Ruszczyc 

21.11.1914 Wilno, TEATR POLSKI 
reżyseria: Bronisław Skąpski 

3.V.1916 Warszawa, TEATR PRASKI 
(fragment) 
inscenizacja: Tadeusz Kończyc 
i Władysław Ryszkowski 
deko racje: Zygmunt Kamiński 

18.XII.19 16 Warszawa, TEATR POLSKI 
w w ykonaniu Koła Miłośników Sztuki 
Dramatycznej Studentów Uniwer.-yte t u 
i Politechniki 
reżyseria: Tadeusz Frenkiel 

20.l ll. 191 9 Kraków, TEATR MIEJSKI 
IM. J. SŁOWACKIEGO 
opracowanie dramaturgiczne: 
Tadeusz Sinko 
reżyseria: Józef Sosnowski 
scenografia: Karol Frycz 



30.I.1920 Warszawa, TEATR POLSKI 
reżyseria: Arnold Szyfman 
scenografia: Wincenty Drabik 

19.Xl.1924 Lwów, MIEJSKI TEATR WIELKI 
układ: Tadeusz Sinko 
reżyseria: Józef Sosnowski 
scenografia: Konstanty Mackiewicz 

21.X.19- 5 Łódź, TEATR MIEJSKI 
opracowanie dramaturgiczne: 
Arnold Szyfman 
reżyseria: Jan Kochanowicz 
scenografia: Bolesław Kudewicz 

11.VI.1926 Warszawa, TEATR 
IM. BOGUSŁAWSKIEGO 
opracowanie dramaturgiczne, insceniza
cja i reżyseria : Leon Schiller 
scenografia: Wincenty Drabik 

30.XI.1 926 Poznań, TEATR POLSKI 
układ dramaturgiczny i reżyseria: 
Nuna Młodziejowska-Szczurkiewiczowa 
scenografia: Stanisław Jarocki 

28.IV.1928 Lublin, TEATR MIEJSKI 
inscenizacja i reżyseria: 
Stanisław Dąbrowski 
scenografia: Bronisław Rysiewski 

6.IV.1935 Lwów, TEATR WIELKI 
inscenizacja i reżyseria: 
Wacław Radulski 
scenografia: Andrzej Pronaszko 

1.X.1936 Toruń, TEATR ZIEMI POMORSKIEJ 
inscenizac ja i scenografia: 
Witold Małkowski 

ll.II.1937 Katowice, 
TEATR IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO 
reżyseria: Marian Godlewski 
scenografia : Józef J arnutowski 

12.lll.1938 Łódź, TEATR POLSKI 
opracowanie dramaturgiczne, insceniza
cja i reżyseria : Leon Schiller 
scenografia: Otto Axer 

19.Vl.1959 Łódź, TEATR NOWY 
adaptacja, inscenizacja i reżyseria: 
Bohdan Korzeniewski 
scenografia: Józef Szajna 

Ill.1964 Poznań, TEATR POLSKI 
opracowanie i reżyseria: 
Jerzy Kreczmar 
scenografia: Stanisław Bąkowski 

6.X.1965 Kraków, STARY TEATR 
IM. H. MODRZEJEWSKIEJ 
inscenizacja i reżyseria: 
Konrad Swinarski 
scenografia: Krystyna Zachwatowicz 

20.Ill.1969 Warszawa, TEATR NARODOWY 
inscenizacj a i reżyseria: 
Adam Hanuszkiewicz 
scenografia: Marian Kołodziej 

6.ll.1971 Bydgoszcz, TEATR POLSKI 
adaptacja, inscenizacja, reżyseria: 
Zygmunt Wojdan 
scenografia: Zenobiusz Strzelecki 

8.V.1971 Katowice, 
TEATR IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO 
opracowanie i reżyseria: 
Jerzy Kreczmai· 
scenografia: Jan Kosiński 

16.V.1973 Gdańsk, TEATR WYBRZEŻE 
reżyseria: Marek Okopiński 
scenografia: Antoni Tośta 

25.V.1975 Bi~łystok, TEATR IM. WĘGIERKI 
inscenizacja i reżyseria: 
Mirosław Wawrzyniak 
scenografia: Ryszard Kuzyszyn 

29.1.1976 Warszawa, TEATR POWSZECHNY 
reżyseria: Lidia Zamkow 
scenografia: Andrzej Sadowski 

12.Vl.1976 Łódź, TEATR IM. JARACZA 
reżyseria: Jan Macie jo wski 
scenografia: Marian Bogusz 



w repertuarze Teatru Polskiego: 

W. Gombrowicz - Iwona, księżniczka Burgunda 
T. Różewicz - Śmierć w starych dekoracjach 
P. Shaffer - Equus 
Z. Krasiński - Nie-Boska komedia 

w przygotowaniu: 

T. Łubieński - Koczowisko 
S. Beckett - Czekając na Godota 

w repertuarze Teatru Kameralnego: 

T. Różewicz - Kartoteka 
G. Zapolska - Skiz 
E. Żebrowski, K. Zanussi - Gry kobiece 
L. Schiller - Pastorałka 
A. Strindberg - Panna Julia 

w przygotowaniu: 

Według Thomasa Manna 
S. Mrożek - Emigranci 

KIEROWNIK TECHNICZNY: JERZY TACZALSKI 
ZASTĘPCA: ANDRZEJ BARWIŃSKI 
BRYGADIER SCENY: ANTONI KOŁACZEK 

KIEROWNICY PRACOWNI: 

KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ: WŁADYSŁAW A MASZTALERZ 
KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ: JERZY HELAK 
PERUKARSKIEJ: ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
SZEWSKIEJ: MIKOŁAJ BRATASZ 
MODELATORSKIEJ: SŁAWOMIR KALETA 
STOLARSKIEJ : JAN SZOTA 
MALARSKIEJ: TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 
TAPICERSKIEJ: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
SLUSARSKIEJ: BRONISŁAW' KROWICKI 
ELEKTROAKUSTYCZNEJ: HUBERT BREGULLA 

Reprodukcje : na str. 4 Zygmun,t Krasiński, (rysunek C. K. 
Norwida), nr str. 8 rysunek A. Beardsley'a. 

Zamówienia zbiorowe na bilety dla zakładów pracy i szkół 
przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Biuro Organizacji Wi

downi, ul. Zapolskiej 3, tel. 387 -89 
Przyjmujemy zgłoszenia osobiste i tejefoniczne. 

Wydawca: Teatr Polski we Wrocławiu 
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