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Drodzy widzowie! 

Zaczynamy nowy sezon teatralny. Witamy Was gorąco na 
„Balladynie" i zapraszamy na kolejne spektakle. Chcemy Was 
wzruszać i bawić, chcemy Was intrygować i dawać Wam chwile 
wytchnienia, a przede wszystkim chcemy z Wami rozmawiać. 
Ta rozmowa powinna być dialogiem Przyjaciół, którzy chcą 
i lubią się spotykać. Chcielibyśmy, abyście tworzyli grono naszych 
bliskich, serdecznych gości, którzy w gruncie rzeczy są już 
domownikami. Nasz teatr otwiera przed Wami szeroko drzwi. 

Będziemy się starali rozmawiać z Wami o tym, co 
najważniejsze o naszym ludzkim losie, o kondycji człowieka 
u schyłku XX wieku . Żyjemy w trudnych, ale równocześnie 
niezwykłych czasach. Na naszych oczach dokonują się wielkie 
przemiany, których zasięg i skutki trudno jeszcze przewidzieć, 
tworzy się nowy obraz świata i człowieka. W takich momentach 
teatr ma szczególną powinność. Musi stawiać pytania o to, co 
nowe, ale musi też przypominać o tym, co niezmienne i trwałe. 
Chcemy, by nasz teatr pytając o to, dokąd zmierzamy, stale 
uświadamiał nam wszystkim, skąd przyszliśmy. Dlatego na 
początku właśnie „Balladyna". Ten spektakl pyta o jutro i przy
pomina wczoraj, ma wzruszyć i bawić, zaintrygować i dać 
wytchnienie od problemów codzienności . Chce dotrzeć do 
wszystkich, starszych i młodych, bardziej i mniej wykształconych, 
stałych bywalców teatru i tych, którzy być może przyszli do nas 
pierwszy raz . Mam nadzieję że odtąd będziecie naszymi stałymi 
gośćmi. 

„Oto wychodzi na świat Balladyna„." 

Andrzej Walden 
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Juliusz Słowacki 

ŚNI MI SIĘ JAKAŚ WIELKA POWIEŚĆ ... 

Śni mi się jakaś wielka a przez wieki idąca 
Powieść ... niby na twarzy ogromnego miesiąca 
Ludy wymalowane„. krwią swoją purpurową 
Idące błagać Boga i wiekuiste słowo 
Na niebiosach zjawione„. O pomóż, Zbawicielu, 
Abym te wszystkie rzeczy„. do gwiazdy i do celu 
Doprowadził... a ludzkim się nie zmieszał oklaskiem 
Ani łzami się zalał... ani śćmił twoim blaskiem. 

Ojczyzny nieśmiertelnej serce wielkie niech słyszę 
Ciągle w sobie bijące„. a na wielką się ciszę 
Przygotuję„. że żadnych stąd oklasków nie będzie„. 
Chyba gdzie jakie pary„. białe, wodne łabędzie 
Po stawach ukraińskich„. albo też i nad nami, 
Które są echem kraju„. tych. „ i muzykantami 
Niebios„. Cecylii świętej.„ za życia poślubione„. 
Głos słysząc„. złote palmy„. niewidzialną koronę 
Spuszczą z chmur turkusowych. „ i ze złotego nieba 
Róż ognistych nasypią„. więcej też nie potrzeba 
Kaznodziei poecie„ . 

Prześwięte więc żywoty 

Opiszę „. i tych jasnych duchów słonecznik złoty, 
Ciągle ku przejasnemu słońcu odwracający 
Oblicze. „ więc i wielki ów kraj teraz płaczący 
Wolności... i wierzbami rozwieszony nad grobem 
Zbudzę„. i ojce nasze nad Zbawiciela żłobem 
W gwiaździe wschodniej zjawione„ . ubiorę w dawne ciała, 
Więc i Litwę - co wtenczas nad jeziorrni siedziała. 
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Balladyna 
- mity i szyfry 

„MALINY" 

Wydawać by się mogło, że wiemy ju ż wszystko. Pamiętamy ze szkoły: Aleksander 
Chodźko napisa ł balladę „Maliny". Tomik „Poezyj" z tym utworem przesła ł wraz z 
dedykacją Słowackiemu , którego tak to na tchnęło, że nie mogla nie powstać „Balladyna"
Treść i imię zawdzięcza ła balladzie. 

Na pozór wszystko s ię zgadza. Ballada Chodźki opowiada o panu , który ,,równie 
kocha" dwie siostry, opowiada o zawodach w zbieraniu malin i o zbrodni. Zgadza s ię 

piętno w formie kropli krwi i nawet „dudka osobliwa" - fujarka, która V.'YŚpiewuje tę 
historię . Jedna rzecz tylko musi budzić wątpliwości : Chodźko wydal swe wiersze w roku 
1829 i od razu je przesła ł Słowackiemu, który ... czytając nie zwrócił żadnej uwagi na 
„Maliny". „Balladyna" powstanie przeszło 4 lata później - w listopadzie 1834. Pisząc o nie j 
z Genewy cło matki (18 Xll 1834) Słowacki nie wspomina o Chodźce, lecz mówi: 
„Tragedia ca ła podobna cło starej ballady, ułożona tak, jakby ją gmin układał, przeciwna 
zupełnie prawdzie historycznej (. . .) Jeżeli ma ona rodzinne podobieństwo z którą znajomą 

sztuką , to chyba z „Królem Learem" Szekspira". 
Czy poeta zaciera ł ś lady' Niespecjalnie. Ale i tak to mu s ię nie uda ło: krytyk Antoni 

Matecki u zna ł , i ż „Słowackiemu treści głównie dostarczyła znana owa, bo na całej 

przestrzeni kraju śpiewana powiastka o dwóch siostrach (która potem) s łabiuchno zosta ła 

przelana w kształt ballady przez A. Chodźkę". Biedny, nie dość że okradziony, to jeszcze 
spostponowany Chodźko musiał listami upominać s ię o swoją własność , przypominając, iż 

ballada wcale nie była „znana i śpiewana", ale że została w ca łości wymyślona przez 
niego na .,,;zór pieśni ludowych. 

A jednak pisząc „ Ba lladynę" Słowacki mia ł prawo nie pamiętać o czytanych przed la ty 
wierszach Chodźki , mia ł prawo i obowiązek nie myśleć o tym długo. Musiał bowiem 
myśleć o czym innym. A plagiat? - Plagiat jest dopuszczalny, jeśli przewyższa swój pier
wowzór. Wtedy zresztą przestaje być plagiatem. Ballada Chodźki była pożywieniem 

„Balladyny". Ale ptak jest czymś więcej, niż ziarno, którym s ię żywi. 

POCZĄTEK ARODOWEJ MITOLOGII 

Czym mia ła być „Balladyna" wyjaśnił sam Słowacki w liście dedykującym ten dramat 
Krasińskiemu: mia ła być „epizodem wielkiego poematu (. .. ) który ma s ię uwiązać 

z sześciu tragedii czyli kronik dramatycznych". Wierszyk Chodźki nie byt już ważny. 

Ważny był wielki plan: sześć pseudokronik miało tworzyć baśniowe dzie je Polski, 
baśniowy mit o Początku. Byto 10 wyzwanie ponad sity. Cykl urwa ł się na „Lilli Wenedzie" 
(1839), od biedy można clołiczyć do niego fragmenty „Kraka" (1840). Ale plan 
Słowackiego - jeden z najważnie jszych programów świadomego tworzenia kultu ry - wart 
jest staranniejszego omówienia . 

,J a z Polski dawnej tworzę fantastyczną legendę, z ciszy wiekowej wydobywam chóry 
prorockie" - pisze dumnie poeta o swym dzie le. S łowa te można i trzeba rozszyfrować: 

kryją one dramat narodu pozbawionego państwa . ie przypadkiem S łowacki nazwa ł siebie 
„rycerzem napowietrznej walki , która się o na rodowość naszą toczy" . Polski nie ma na 
mapie ziemi, ale Polska unosi się ponad nią . Ostatkiem s ił . 



OSOBY 

PUSTELNIK, Popiel III wygnany - Andrzej Błaszczyk 

KIRKOR, pan zamku - Piotr Siciński 

MATKA, wdowa - Magdalena Kusińska 

BALLADYNA - Małgorzata Witkowska 

ALINA - Agnieszka Sitek (gościnnie) 

FILON, pasterz - Wiesław Kowalski 

GRABIEC, syn zakrystiana - Roman Gramziński 

FON KOSTRYN, naczelnik straży - Michał Breitenwald 

GRALON, rycerz Kirkora - Waldemar Czyszak 

KANCLERZ - Piotr Milnerowicz 

POSEŁ ZE STOLICY GNEZNA - Wojciech Kalwat 

LEKARZ KORONNY - Andrzej Juszczyk 

SZLACHCIC I, GONIEC II - Robert Kibalski 

PROLOG, GONIEC I - Witold Szulc 

SZLACHCIANKA - Iwona Żelaźnicka 

SZLACHCIC, WOŹNY SĄDOWY - Andrzej Stendel 

RYCERZE, SŁUŻBA ZAMKOWA, MIESZCZANIE 
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OSOBY FANTASTYCZNE 

GOPLANA, NIMFA, królowa Gopła - Magdalena Ostrouch 

CHOCHLIK - Józefina Szałańska 

SKIERKA - Sabina Studzińska 

ELF - Wanda Ostrowska 

Za czasów bajecznych, koło jeziora Gopła. 
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Rolę rycerzy muszą przejąć poeci, rolę po lityki - literatura: ona jedna może oca lić 

tożsamość narodową Polaków. Może i musi zbudzić w nich dumę z przeszłośc i , bo tylko 
w ten sposób budzi s ię godność na dzisiaj i ambicję na jutro. „Balladyna" wpisuje s ię 

w wie lki , tragiczny program Mochnackiego: istnieć poprzez kulturę , i s tnieć poprzez 
mito logię na rodową - wbrew historii . Lite ratu ra ma być skarbnicą wa rtośc i , zbiorem 
wskazówek, s u m i e n i e m. Program ten - jako obowiązek - podję li wszyscy najwięks i : 

Mickiewicz - przede wszystk im w wykładach z lileratu1y s łowia óskiej , któ re byty „prze
wodnikiem po skarbcu", Cieszkowski - tworząc narodową „ filozofię czynu ", ba, ate ista 
Dembowski postulując zbudowa nie religii narodowej. 

Słowacki nie nap isa ł swego cyklu . „Balladyna" jest za ledw ie początkiem mitu , zbiorem 
części wskazówek i równie cząstkowym sumieniem narodu . Ale nawet ta część daje 
wyobrażenie o tym, jak wielka mia ła być ca łość . Tak wie lka , że nie tylko Słowacki , ale 
i Szekspir, nie byłby w stanie jej stworzyć. Takie dz ie ło mógłby stworzyć ty lko Bóg - ale 
On nie mógł układać pogańskich mitów. Planowa ny przez poetę cykl musia ł pozostać nie 
skończony . Popatrzmy zatem na część, którą zrea lizował poeta. 
Zgodnie z regularni mitotwórstwa poeta dzie li świa t na sacrnm i profanum. Miejscem 
świętym (chociaż nie ca łkiem ) jest Gopło, mityczne Cemrnm Polski. Tu mieszka ją bogowie 
i ludzie, tu miesza ją s ię , zderżają ich losy. Gdyby mie jsce to byto ca łk iem święte - z ło nie 
miałoby wstępu i d ramat nie byłby możliwy. Kraj nad Gopłem jest więc miejscem 
pośrednim : leży bliżej Królestwa Cieniów niż Pół Eli zejskich, możliwe są tu cuda 
Puste lnika, ale włóczą s ię też upiory, a umarli łowcy „mglis tymi psami mgliste pędzą tu1y". 

Zjawiają s ię też pierwsi bogowie. ale ci pośledniejs i , związa ni z s iła mi Natury: Goplana 
- to bogini wód, Skierka i Chochlik - to za ledwie ~ylfy - duchy powietrza. Jeden z nich, 
Grabiec, jest wręcz zdegenerowa ny: z l eśnego bóstwa, łużyck iego odpowiednika Sylena, 
zrobił s ię moczymorda i przygłup . ie kojarzy on s ię ju ż z grabami (anal. : Rokita - diabeł 

wierzbowy), ale raczej z grabiami, na do miar z łego jest synem o rga nisty, w czym libe ralna 
krytyka widz i a ła nie tylko pomiesza nie pogaństwa i chrześcija óstwa, ale także z łoś liwość 

poci ad resem chrześcija ń stwa , któ re zniszczy ło czysty świat Natu1y. 
Można w dramacie dopa trzeć s ię podobieństwa do „Kró la Lea ra" (Wdowa) - nie 

można jednak nie spostrzec, i ż swą na jg łębszą strnktu rą „Balladyna" powtarza wzorco~y 

mit nasze j kultu ry: Dzieje Abla i Ka ina. Pierwiastki zła i dobra symboli zu ją początkowo 

Balladyna i Alina, potem - gdy Aliny zabraknie , a poeta zechce ukazać zło i dobro 
w walce - ro lę ich przejmą Kirko r i von Kost1y n. W o bu przypadkach zderzenie z ła 

i do bra kończy s ię klęską tego ostatniego. 
W mil „Balladyny" Słowack i wpisa ł odwieczny problem po lskie j kultu1y: s przeczność 

etyki z polityką. Jest to problem s łabośc i , a racze j bezsilnośc i dobra wobec zła. By 
zwyciężyć zło , trzeba posłu żyć s ię jego metodami - a le wtedy dobro przestaje być 
dobrem. Uosobione przez Alinę i Kirkora dobro musi ponieść klęskę: jest bezs ilne wobec 
oszustwa, zdrady, zbrodni. Tak zresztą - pisze o tym Słowacki wielokroć - było i w naszej 
historii. Podporządkowanie po lityki etyce okaza ło s ię sa mobójcze. A jednak „ 

Zło ta kże nie wygrywa. I tu można dopatrzeć s ię o ptymizmu S łowackiego: zło zostaje 
zniesione przez Naturę. Moralne czy też raczej amymoralne monsm11n - Balladyna -
zostanie u sunię te jak wrzód albo raczej jak różne pokrewne monstra: jaszczury i pte rodak
tyle, których zbyt wybuja ły rozwój zagraża równowadze przyrody. Na tura na pięLnuje 
najpierw Ba lladynę krwawym zna mieniem czyniąc z niego znak ostrzegawczy. Natura 
wyda ją potem głosem wierzbowej fujarki , Na tu ra w końcu zabije j ą piorunem. 

Warto w ty m mie jscu przypomnieć, i ż istnie je spó r wśród krytyków, czy pio run rzuca 
Goplana Cbądż „nadgoplańska Hekate" , o któ re j pisa ł Kotowicz), czy też jest on zemstą 

Natury. Może ta kże być karą Bożą. Wtedy problem, czy na rzędz iem Boga jest Goplana, 
czy też bezpośrednio pia nin jest zgoła cłrngorzędny. Czy jednak sa m S łowacki wie rzył 



w happy end swojej baśn i' Czy wierzy ł w klęskę zła? W dobroć lub choc i aż obojętność 

Natu ry? 

POJEDYNEK Z SZEKSPIREM 

Kolejna zagadka zaszyfrowana zosta ła w jego formie. Padł tu ju ż tytuł „Król Lea r" -
jako klucz szyfru właściwszy byłby „Ma kbet", jeszcze właściwszy „Sen nocy letniej". 
Słowacki nie ukrywał istnienia tego klucza, nie za ciera ł ś l adów Szekspi ra - on s ię poje
dynkowa ł. W przywoływanym już Lu liśc ie do matki pisa ł o „Balladynie": „O gdyby 
sta nę ła kiedy przy kró lu Learze" . 

Nasz poeta w ogóle mia ł charakter spo rtowca . j ego ojciec na pisa ł „Mendoga" - on 
mus ia ł na pisać „Mindowego" ; Malczewski „Ma rię" - on „Bie leckiego"; Mickiewicz 
„Wa llenroda" - on „Hugona", a po tem ca ły dramat „Konrad Wallenrod", tyle że nie dał 

rady, przegra ł'. „Maria Stuart" była pojednkiem z Schillerem, „Balladyna", w jednym ze 
swych wymiarów, pojedynkiem ze „Snem nocy letniej". Hbto ria Goplany i Grabca jest 
odpowiednikiem miło ci Tytanii do Spodka zmienionego w os ła; Chochlik i Skierka mają 

odpowiedniki w Puku i jeszcze w pa ru e lfach; w obu dramatach zetknięcie świa ta bogów 
i świa ta łudz i staje s ię przyczyną tragedii. Ale: wątek Wdowy jest świadomą korektą wątku 

Leara, któ1y Słowacki uważa ł za s łabo umotywowany. Niechęć córek do o jca - dobrego 
i niczym im nie zagraża jącego - jest psychologicznym kiksem. „Ba lladyna" nie popełniła 

tego błędu : tuta j obecność Wdowy zagra ża bezpieczetistwu córki , dekonspiruje pochodze
nie, grozi ujawnieniem jej zbro łni. 

W pojedynku z Szekspi rem Słowacki pomaga sobie ... Szekspirem. 
Począ tek-przepowiednia to chwyt rodem z „Makbeta" , dramat ów przypomina też scena 
uczty, podczas któ rej zjawi s ię duch Aliny, a także scena zabójstwa Grabca. Balladyna ma 
zresztą wiele rysów szekspirowskiej Lady 1\fakbe l. W ten sposób posiłkując s ię dwoma 
na jwiększymi dramatami Szekspira, Słowacki pokonuje dramat trzeci: „Sen nocy le tniej". 

HISTORIA JAKO PODŚ\X![ADOMOŚĆ MITU 

Jak każdy wielki twór „Ba lladyna" jest szyfrem podwójnym: prywatnym i zbiorowym, 
nie jasnym dla samego poety i nie do ko tica jasnym dla ca łego narodu . Mówiliśmy 

o rzeczach zbada nych i ustalonych przez krytykę . Wspomnijmy o rzeczach ciemnych, 
niezbyt pewnych. „Balladyna" w zamiarze Słowackiego mia ła rozgrywać s ię poza historią 
i przeciwko histo rii , w mitycznym, wiecznym Teraz. Ale nieza leżnie od poety, do mitu 
wta rgnęła rzeczywistość . Przesączyła się jak woda podskórna lub jeszcze lepiej: zaczęła 

poprzez mil przeświecać jakby była obrazem stworzonym na zamalowa nym ju ż uprzednio 
płótnie . 

Trochę wbrew intencji poety powsta ła historyczno-polityczna wykładnia „Balladyny" . 
W postaci główne j bohate rki dopatrywano s ię obrazu carycy Katarzyny, któ ra także za biła 
męża i paru kochanków, oczywiście po uprzednim zużyciu . Grabiec jednym koja rzył s ię · 
z Konstantym, innym po prostu z carem Mikoła jem , który wprowadził w Królestwie dość 
zbliżone reformy: podatki , paszporty, rekruci, za kaz myślenia - nie byt to program rodem 
z baśni , ale rodem z naszej historii . 
Wałka Kostryna z Kirkorem wydawa ła s ię symbolicznym skrótem Powstania 

Listopadowego: tu i Lam zwycięża zło i zdrada. Otoczony trupami, Kirkor zg iną ł jak 
genera ł Sowiński - Kostryn awansowa ł jak Paskiewicz, który zosta ł Księc iem 

Warszawskim. Widzana w tym wymiarze Balladyna byłaby symbolem Rosji. Problem tylko 
czy symbo lem Polski mia łaby być Alina, czy też łasząca s ię do stóp zwycięzcy Rada 



Municypalna. Inte rpre tacje te są, rzecz jasna, naciągane, odnotowujemy je raczej 
z obowiązku , na użytek np. błyskotliwych rozmów w antrakcie. Wa rto jednak pamiętać, że 

poeta nie tworzy ex nihilo. 

SZYFR NAJGŁĘBSZY 

Nie bra kowa ło także psychoa nalitycznych inte rpretacji Słowackiego. Idąc tropami 
Bychowskiego i in. można „ Ba ll adynę" potra ktować jako sen albo przynajmnie j jak 
rodzoną s iostrę snu , jak marzenie na jawie. Mielibyśmy wtedy prawo zastosować reguły 

interpretacji zbliżone do tych, według których psychoanaliza bada sny. Pewne sprawy dla 
psychoanalityka będą jasne: cierpienie Wdowy oznacza poczucie winy Słowackiego 

względem opuszczonej matki ; para sióstr symbolizuje ambiwalentny stosunek poety cło 
kobiet: pociąg cło ich s łabości, lecz Strach przed ich demonizmem; s tają s ię one siłą groźną 

i niszczącą, kiedy przejmują kolejne ro le mężczyzn . Ten strach przed kobieta mi nie poz
wolił s ię Słowackiemu ożenić. Kostryn wreszcie może być sennym obrazem ojczyma, 
Augusta Becu, tak jak poczciwy Kirkor - obrazem ojca poety, Euzebiusza. 

Czy interpretacja La nie jest naciągana' Zapewne, jak i ca ła psychoanaliza. Ale i w nie j 
jest ziarno prawdy: jeśli utwór jest snem poety, LO każdy z bohaterów snu-dramatu jest 
częścią jego świadomości, jest symbolem ja kiegoś problemu . Czy Kirkor jest ojcem, czy też 

idealnym autoportretem S łowackiego to problem drugorzędny, w sam raz dla domorosłych 

freudystów. Nie jest jednak s prawą drugorzędną problem całego dramatu : szukanie Ładu , 

borykanie się z Absurdem świata. S łowacki doznał tego Absurdu nie raz. Na jdotkliwiej 
w czasie powstania listopadowego. Od 19 lutego trwa ły bitwy grochowskie: w Warszawie 
zapanowa ł popłoch , likwidowa no urzędy, wyjeżdża li znajomi. Pa nice uległ też Słowacki 

i wyjecha ł 8 marca. 9 marca Rosjanie cofnęli s ię spoci Warszawy. 
Poeta nie przebaczył sobie te j ucieczki cło końca życia. Po latach w „Rozmowie 

z matką Ma kryną Mieczysławską" napisze: „Godności nie mam, przed męką uciekłem". 

Poeta utraci! wia rę w Boga ju ż w 1827 r„ aku ra t kiedy otrzymywa ł chrzest z o le ju; te raz 
utracił wia rę w jakikolwiek ład i sens świa ta. Widziany w te j perspektywie „Kordian" to 
najlepszy dramat XX-wiecznego egzystencjalisty. Ahsurdem jest tu wszystko: miłość (przy
goda z Wiolettą) , religia (scena z papieżem) i zaa ngażowanie społeczne - prowadzące 

wprost do szpi ta la psychiatrycznego. „Balladyna" napisana po „Kordianie" jest d ramaty
czną próbą szukania wyjśc ia z sytuacji. Czy udaną' - Dobro przegrywa, bogowie okazują 
s ię bezsilni, gdy mieszają s ię w sprawy ludzkie, robią więce j szkód ni ż pożytku . 

Przegrywa ją - jak Goplana swą miłość do Grabca - i odchodzą. Baśń okazuje się ju ż 

niemożliwa. Na placu bo ju pozostają tylko ludzkie na miętności , tylko z ło. Balladyna 
zostanie unicestwiona w chwili , gdy chce zerwać ze złem. Czy więc poeta wie rzył choćby 

w obojętność Natury' 
Wyrazem wątpliwości Słowackiego są fragmenty listu dedykacyjnego mówiące 

o „nieprzewidzianych owocach, które wydają drzewa ręk ą ludzi szczepione". Kirkor pacia 
ofiarą swej dobroci, Goplana - zda s i ę stworzona dla Filona - wpada w łapy pijanego 
Grabca, dobra Alina zostanie zabita, zbrodniarka zostanie kró lową. Trudno uwierzyć, że 

w tym świec ie piorun nie padł przypadkiem. Tylko ci, któ rzy nie zaznali Absurdu , mogą 
wierzyć w przyczynowe zw iązki między słowami Balladyny, między za klęciem-wyrokiem 

a wyładowaniem elektrycznym w chmurach. 
Czy pojedynek z Szekspirem był pról ą ucieczki od Absurdu' Czy próba zbudowania 

mito logii narodowej była tylko maskowaniem Absurdu ' Czy kulturowy czyn - „napo
wietrzna" walka o Polskę - to nic więce j jak histeryczne poszukiwanie sensu' jeżeli nawet, 
to przec ież jest on właśnie czynem, właśnie przezwyc iężaniem Absurdu . 

L 



Przedsiębiorstwo Cukiernicze JUTRZENKA SA 
85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 53 

tel. 45-70-7 5 
fax 45-72-80 

cUKIERNJ4 

WIEDEŃSKA 
M. Kameduła Z. Kujawski 

Bydgoszcz• ul. Polanka lb •tel: 42 89 13 

dosładza życie artystów i gości 
Teatru Polskiego 

Hotel i restauracja 
„Pod Orłem„ 

to stuletnia 
traducja, komfort 

i elegancja. 

85-006 Bydgoszcz • ul. Gdańska 14 

tel. +48(52) 22 18 61(69) 
fax 22 89 88 • komertel 39121521 

tlx 562208 

Bydgoszcz CocaCo/a Bott/ers Ltd. 

Wspiera artystów 
i wszelkie poczynania 

Teatru Polskiego 
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Dyrektor - ANDRZEJ WALDEN 

Zastępca - IWONA KRAJKA 

Kierownik muzyczny - PIOTR SALABER 

Koordynator pracy artystycznej - BERNADETA FEDDER 

Kierownik Działu Upowszechniania Teatru - HALINA ARMADA 

Sekretarz literacki - AGNIESZKA OKOŃSKA 

Impresariat - ANDRZEJ LEWlŃSKJ 

Specjalista ds. promocji - MAREK GOLIŃSKJ 

Kierownik techniczny - PIOTR RZEPECKJ 

Brygadzista sceny - MARIUSZ PAWLIKOWSKJ 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej - EWA STRZĘPEK 

krawieckiej męskiej - WlESłAW KOMAJDA 

fryzjersko-perukarskiej - HALINA RZEPECKA 

stolarskiej - DARIUSZ HABERSKJ 

malarskiej - BARBARA GÓRECKA 

reklama - JANUSZ KARSZNIA 

Główny akustyk - RAFAŁ HEINRICH 

akustyk - PIOTR RAKOWlCZ 

Główny elektryk - KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK 

Oświetleniowcy: 

ROBERT ŁOSICKI 

EUGENIUSZ WlŚNIEWSKJ 

Rekwizytorzy: 

EUGENIUSZ BARANOWSKJ 

ARTUR EKWlŃSKJ 

szewc - FERDYNAND ROGUSZKA 

tapicer - BERNARD NOCULAK 

ślusarz - JAROSłAW ANDRYSIAK 

W REPERTUARZE TEATRU 

SCENA DUŻA 
„Stoi na stacji. „ " 

spektakl muzyczny dla dzieci 

SCENA O-BOK 
Pam Gems 

.śnięta Ryba czyli Dusia, Ryba, Wal i Leta" 

Roland Topor 
Joko świętuje rocznicę" 

Miron Białoszewski 
.Pamiętnik z powstania warszawskiego" 

.Aktor" 
monodram Witolda Szulca 

W PRZYGOTOWANIU 

SCENA DUŻA 
Mirosław Łebkowski , Stanisław Werner 

.Złota kaczka" 
baśń muzyczna 

Mikołaj z Wilkowiecka 
.Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" 

niespodzianka - przebój komediowy prosto z Nowego Jorku 

SCENA O-BOK 
Jerzy Łukosz 

„Tomasz Mann" 

spektakl według tekstów 
Krzysztofa Nowickiego 

Opracowanie graficzne programu 

EDMUND KŁOSOWSKI 

Rysunki 

MARIAN FISZER 




