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GENEZA „BALLADYNY" 

„Baladyna" wstała napisana w Genewie w listopadzie 
1834 ·roku . Poeta miał w tedy 25 la t. W ·liście do matki 
z 18.XII.1834 r. pisał Sfowa·aki: 

„ W przeciq.gu mies iąca up!y•nioneg.- 1u1pisalem nową 
sztukę tewtTOJlną, n i by tragedię, pod tyitulem „Balla
dyna". Ze wszystkich r zeczy , które dotąd moj~ móz
gownica urodziła , ta tragied:ia jest najlepsza, zwiaszcza, 
że otworizyla m i nową drogę, nowy kraj poetyczny, 
nietkmięty ludzką st.opą, lcraj obszerniejszy, niż ba 
ludzka zi.emia, bo idealny. Zobaczysz .kiedyś, Mamo 
Kochana, co to za, dziwna k:raina i czasy. Tragedia ca
la podobna do staJrej baliady, ułożona tak, jakby ją 

gmin układał, przeciwna zupebn ie prawdzie his•torycz
nej, czasem przeciwna podobieństwu do prawdy. Lu
dzie jednak, sta:T'Q!łem się, aby byli prawcbzitvyrni i aby 
w sercu miel i nasze serca. N ie mogę tu ci [dać wyobra
żenia dokładnego r odzaju dramatyczności mojej ttra
gedii. Jeżeti ma ona rodzinne podobieństwo z którą 

znajomą sztuką, to chyba z „Królem Learem" Szek
spira. O, gdyby stanęŁa kiedyś przy ,,Królu Learze" ! 

WYDANIE Z 1839 

M1mo to, Słowaooi ogłooił „Bailladyinę" dopiero 5 'lat póź
niej., w 1839 roiku w Paryżu, po wydrukowanilu dzieł póź
niej napisanych jak ,,Anhelli" , „P.oemat Piotra Dantyszka 
o piekle" i „Trzy [poema•ty". PUJblilkacja nastąpiła wtedy, ·gdy 
poeta snuł iplan napisania wie~kiego cyiklu doramatórw .z IPOl
sk.iej historii. „Balladyna" miała .być ogniwem tego cyiklu. 
P11of. Julian Krzy żanowski pisze w artykule „Juliusz Sło
wacki, twórca p olskiego dra.m a tu narodovle•go" : „Jul1usz 
Sło•waoki, s'yln Euzebius za, h iis.tory<ka liltera.tu.ry i IPO.ety -



dramaturga, odziedziczył 1po oj.c:iu jedno: rpragnienie is t wo
rzenia dramaitn ipolskiiego, "'-IW ł asz<:za idramaitu historyczne
go, trngedią IPOdówczas zwanego. Jak pra1gnienie ito było 

pow&zechne dowodzi jeden z pary-'ildch wykiładów Miclk ie
wicza , jpełen UJbolewań, ile świat 1.Sł01wia ń ki na polu dra 
m atu iwłaśnie !Ila nic naprawdę wielkiego się nie 1roobył. 

Dziw.na J.ronia losu chciała, że w chwihi, gdy poeta - pro
fesor slkargi te głosił z !katedry uiniiwersy.teokiej w !Paryżu, 

na ryinku iksięgarskim tego mia 'ta nabyć moci:na było ieo 
n ajmruLej c?Jtery ttomiki, !które dowodziły, że .w ielki dramat 
polski z dziedziny pragnień !Przeszedł w k>rninę rzeczywi
stości. Słowaoki bowiem ,był 1już 1wówczas arutorem „Min
dowego" i „Marii Stuarit", „Kordiana" i „Mazepy", „Baala 
dyiny" i „Lilli Wenedy". Ni.e itutaj miej.s-ce ldochodzić, dla
czego Miclkiewicz utworów ty<:h nie dostrzegł, czy dostrzec 
nie <:hciał. Faktem jest, że w latach 11834 - 184ł ·zrodziła 

się nowoczesna drama•turgia po.J.&ka, że ,po1wstał 1POl slki dra 
mat narodowy że itwórcą •jego był właśnie Juliusz Sło 

wac<ki. 

Ulkazanie się zaś •ty<:h utiworów nie było \bynajmn iej 
d ziełem 1przy1Padku. Au tor ich bowiem, ipoczyin a.jąc od „Knr
dialila" , realizował konsekwenil1n ie swój program literacki, 
który w 1tyim właśnie utworze 1sformułoiwał <:ał1k i em n ie
dwuzna<:znie: 

Dajci•e mi proch zamknięty w narodowej urnie! 
Z prochu 1lud wskrzeszę, stawiam na mog•U koturnie 
I mam aktorów wyższych o cale mogiły . 

z przebudzonych rycerzy zerwę calun rzgniły, 
Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem, 

Wszystkich oświecę duszy prragnieniem i świtem 
Urodzonych nadziei - a.ż przejdą przed wami 
Pozdrow ieni uśmiechem, pożegnani łzami. 

* * * 

W pierwszym wydaniu zmienił Słowaoki imię bohaterki 
(„BaJ.ladina" na „Balladyina") oraz dodał - jako przedmo
wę - „L ist do poety ruin" (starożytnego R zy mu), <: zyli 
Zygmunta Krasińskiego (z 9.VII.1839). Pisał •tu m.inn. „Wy-
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chodzi na świat Balladyna, z ariostycznym uśmJechem na 
twarzy obdarzoina wnętrziną siłą urągania się z tłumu .ludz
kiego, z 1porządiku i z. ładu, z jakim się wszystko dzieje na 
świecie z nieprzewidzia nych owoców, które ·wydają drz.e
wa ręką ludziką szci:epione. Niech n<11Prawiacz wszelkiego 
be~prawia Kirkor pada ofiarą swoich czystych zamiarów, 
niech Grnbiec miłuje kuchnię Kirikora, niechaj ipowietrzna 
Goplana !kocha się w rumianym chłQPie, a sentymentalny 
Filon szuka umyś1nie męczarni miłosnych i umarłej ko
chank.i niechaj t vs-iące c.nachronizmów prz,erazi śpiących 
w grobie historylkÓw i kron~k.arzy; a jeśli to wszystko ma 
wnętrzną siłę żywo.ta, jeśli stworzyło się w głowie poety 
według praw Boskich, je.śli natchrnienie nie było gorączką, 
ale skutkiem tej dziwnej władzy, która szeipce do ucha 
nigdy wprzód niesłyszane wyrazy, a oczom poikazuje nigdy, 
we śnie nawet, nięwidziane isto·ty; jeżehl insityinlkt ipoetycziny , 
był lepszym od rozsądku, !który nieTaz •tę .lub ową rzecz 
potępił, to Balladyin.a wbrew rozwadze i historii zostani e! 
królową po·1ską, a 1Pioru.n, .który sp.ardł na jej chwilowe 
panowanie, błyśnie i ro2"!tworzy mgłę dziejów .przeszłości". 

SPÓR O ,.DWIE REDAKCJE" 

Czy tekst „Balladyny", wydrukowany w Paryżu w 1839 
roku jest i dentyczny z tym, ~tóry powstał •W Genewie pięć 
lat przed tym? W 1894 roku hiistoiryik literatury, !Prof. Ta- • 
deusz Pini, wysunął przypuszczenie, że w [pierwsze j .re
dakcji „Ba11la<lyna" miała treść wyłącznie fantastyczną, a jej 
głównymi bohaiteraimi lbyli: Goplana, Sikierk.a i ChochHk . 
Natomiast redakcja dru:ga, według prof. PLniego pochcdzi 
z roiku 1838, gdy Sł·owac!ki powziął myśl n<11Pisania cyklu 
tragedii z. historii Polski. Wtedy miał Słowacki nadać „Bal
ladynie" cechy dramaw historycznego przez dodanie · mo

tywów następujących: 

1) legenda o koronie, 
2) sprawa [pustelnika jako ikróla Popiela III, 
3) akcja Kirikora rw obronie legalnego króla polskiego (prze

ciw uzurpatorom, tzn. ,przeciw trzem m·ocarsit.wom za
borczym) 

W 1926 roku do tez Piniego :nawiązał prof. Igna-cy Chrza
nowski, który przypuszczał, że „Balladyina" pierwotna mia
ła charak·ter drama.tu ludowego. Druga redakcja wprowa
dziła motyw k orony, na .podsitawie książkd J.oachima Le
lewela „La couronne de Polo.gide" (B r.uxelles •1837), wyda
nej po 1naipisaniu pievwszego teksitu „Balladyny". Ptrzeciw 
tezom ChrzanowskJego i Piniego wystą1P.ili inni historycy 
literntury {Józef Kallenbach i Aleksander Bruckner), rwedle 
których [poeta już w pierwszej redakcji wprowadził motyiw 
korony królewskiej, a n ie dopiero pod wpływem L~lewela. 

Spór ten trudno rnzstrzY'~nąć. Rękopis „Ballidyiny", po
darowany przez poetę p rzyjacielowi. Józefowi Reitzenhei
mowi, je.st haogół zgodny z wydaniem z 1839 rOlku. Czy ten 
rękopis pochodzi z rdku 1834, czy z okresu późmiediSzego? 
Pismo jest 1kaligrafic7!ne, a tego rodzaju ipismo . mniej się 

zmienia niż •potoczne, szybkile, ibrulionowe: p:irównanie z za
chowanymi częściowo czysto,pisa.mi „Mazei!)y" i „Lilli We
nedy" ikaże uznać wedle prof. Juliusza Klei.nera, że mogły
by one ,pochodzić z tego samego okresu życia, ale fakt , że 
utwór pisany jest w zes;:ycie kupio.n)"m w Genewie :i że 

panuje tu forma „Ba1lladina" (ruie „Balladyina") skłania d0 
przypuszczeń, że mamy 1przed sobą tekst jeszcze si:wajcar
Eki. Ro~trzy~nąć 1wątphwości mógllby tyliko brulion, lk,tó
rego inie posiadamy. P.rof. Kleiner przypuszcza, że Słowack i 

ogłosił w roku 1839 tekst dawny, zmieniając 1ty1ko [pisownię 
imienia i dodając (w ostatniej chwili) „list dedyikacyjny do 
poety ,pum". W itestarrnencie (pOlecił Slowac'ki .by „Balla
dynę" „poprawić wedlle manusikry1pt~ (z roku 1839). 
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DZIEJE „BALLADYNY" , 
Na pięikmości utworu pierwszy zwrócił ·u.wagę Krasiński. 

który w liście z 13.V.1840 do R. Zału!Eikiego pisaił: „Jest to 
najpięknJejszy sen nocy letniej, 1najśliczmiejsza epopea, ale 
nie h omerycz1J1a, j.aik „Pan T ad eusz" tyliko arios.to1wska, sa
ma z siebie żaflturją<ea, 1Prysikająca na wszysitikie .strony, fan
ta!Sl!Ilagoria, lkaipry.śina, •swarwo1na, a zawsze i cią1gle przy 
ciągająica ... aż ci, co patrzy.J.i, a teraz już 111ie widzą nic, 
tę€ikm.ić muszą na ,zaWStze" . .Oddziiaływanie rtego ;utworu Z1I1a 
leźć mo:ilna w dramatach Norw.icd a („W~11nda" i „Krakus"). 
Wyspiańskiego („Legenda"), !Rydla {„Zacza['owane koło"), 
Zegadłowicza („Lam:Pka oliwna"), Kasprowicza i innych. 

,.Ba lladyn a" stała się .też natch n ieniem dla !kompozytorów: 
K azimierza Hoffmana, Hen ryika Jareck iego, Albina K oro
tyńskie.go, Ludomira Różydkiego, H enry ka OIJieńskiego 

i Władysława Żeleńskiego {ojca Tad eusza Boya-Żeleńskie

go), ·k,tóry narpisał operę pt . „Gop1a111a". R yciny i ilustracje 
pod .wpływem „Ba lladyn y" dali m.dn. Andriolli, Vlastim il 
H offman, Miłosz Kota ribińslki, W1told Pruszkorws.ki, F erdy 
nana d Ruszczyc, A. Setkowicz i Wyczólko.wski. K ilku rzeź

biar zy obrało za tem at Gopl anę. 

NA SCENACH 

P ra,premiera „Bal ladyny" odbyŁa się we Lwowie •w roku 
1862. A więc sceniczne d 2'!ieje IUJtworu sięgają już niemal. 

100 l at! Duże znaczen ie miała imscenizacja w rteatrze kra
kowsk im z ll.I.'1868, za dyrekcji Koźmiana. Balladyną była 

Antonina H offmam, K irkorem - Ładnowsiki, Matiką - wy

stępują·ca gościnnie słynna akto·rka warsza1wskich „Roz,mai 
tośoi", Aniela Aszperegerowa, Grabcem - F eliks Benda 
(którego s.ztuce aktorskiej poświęcił [potym Koźmian o.sobne 
studium), Kostrynem - Rapacki, Goplaną - 28- letnia 
wtedy H ellena Modrzejewska. 

W 1909 roku, w stulecie .urodzin Słowackiego - grano 
„Balladynę w 46 miej scowościach p olskich i zagranicznych 
(m.in. w K ijowie, Londynie i Milwaukee). Rola 1tytułowa 

była jednym z najświetlej szych osiągnięć Stanislawy Wy
sock ie j, a także Wandy Siemaszkowej, a w 1938 r ok u -
[reny Eichlerównej. Z okazji tego osta tn iego przedstawie
nia. w warszawskim T eatrze Narodow y m zwrócono uwagę 
na to, że 111iektóre sceny poprzedzające zab ójstwo Alimy lub 
bezpośrednio •po nich następujące mają chara>k·ter psycha
-anali tyczny . 

W Jatach 1945 - 1960. należy „Balladyna" do najpopular
niejszych u tworów po1skiej dramaturgii. W wielu miastach 
pobiła rek-ordy powodzen ia. 
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ZAGRANICĄ 

„Balladynę" przełoży! na język serbo-chorwacki znawca 
polskiej literatury Julian Benesic, na litew ki Vacciuns 
w 1928 roku, na czeski Otokar Mokry w 1893 roku, a w 
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Gabriel Imalski Walentyna Michajlow 

Kierownik techniczny: 

Edward Kopacz 
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tapicerskiej: 

Kazimierz Dzwonkowski 
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Barbara Kamocka 
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) 
1946 wielki poeta , nie<idżałowanej 1pamięci, Franciszek Halas. 
Ostatnio zagrano „Balladynę" na scenie słowackiej w Bra
tysławie. W przekładzie 1rosyjskim, słynnego poety K on
stamtego Balmonta za,g•rał „BaHadynę" radziecki teatr zwa
ny „Pierwsz.ym Studio „Mchat", 16.Il.19·20. (Już w 1908 
myślał o iwystawieniu tego utworu twórca „Mchatu", Sta
nisł.aiwS1ki). Pirz.edsta1wien ie to miało duż·e znaczenie dla 
aktorów, a . na. widza·ch wywarło silme wraże111ie. 18.Il .1 921 
student Instyitwtu Pedagogicznego, Wasyl Orłow napisał do 
Sitanislawskiego; po zcba·czeni1u „Balladyny" błagalny list 
z proś1bą o przyjęcie do Studia, choćby w charakterze ma
szynisty (Został przyjęty i jest dziś wybitnym ak torem). 
Grająca w tym przedstawieniu rnlę Goplany akto.nka Na
dzieźd.a Bromlej , w arntobiografii swej, wydanej w 1928 ra 
klu 1Pisze: „ W moim dorobku są ty lico dwie role, w lctórych 
udato mi się dotlcnąć bLiskich mi problemów: Błazen w .,Kró
lu Leane" i Goplana Słowackiego w ,,Balladynie". O przed
stawieniu .tyrrn obszernie pisała Irena Schi.lle rowa w .,Pa
mię·tn iku Teatra'1nym" z roku 1959 (zeszyt 1-2-3). 

Dwukrotnie przekładano „Baladynę" na język francuski . 
Po •raz pierwszy dotkonał tego Wacław Gasztowtt w 1894, p o 
raz drugi , w roku 1958 i 1959, obecny prof.esor li.tera tury pol
skiej na Sar.bonie, J ean Bourilly. W poświąconym ,.Ballady
nie" studiu.m, zamieszczonym w miesięcznilku 1Paryskim „Eu·
rope" z lipca - sierpnia 1960 pisze pnf. Bourilly: „W ogrom
nej twórczcści dramaitycmej . którą Juliusz Słowack i odn -:: wil 
tea r polski piet'W zej połowy X IX wieku, „Ba lladyna" zaj
muje miejsce specjalne. Jeśli nie ·jest najwslpanialszą . . ani 
najpotężniejszą z tragedii Sła.waokiego, ipodlega dział3.niu 

jednej z najgłębszych 1pos.taci drama1tycznych, jaką jest po
stać tytułowa. 

J est także jedną z naijbogatszyoh dzięki różnorodności 

składających ją elementów i 1napewno jedną z najciekaw
szych w koncepcji, na jsubtelniejszych w umi eję.tnoś:::i kom--



~zycj~ i w nas~roju, który 1pogłębia jej z naczenie. iPrzez >to 
Je".t nie ty lko 'Jednym z najchara>kteryst · · h · . yc~nieJszyc dzieł 

młodego Słowack;ego, ale. i jed111ym z l!lajbardziej reprezen
tatywnych utworow 1polsk1ego romantyzmu". 

PROJEKTY KOSTIUMÓW CHOCHLIKA J: GOPLANY 

NORWID O SŁOWACKIM, Z OKAZJI .. BALLADYNY" 

„Gdyby dramata, czyli tragedie Słowackie.go były pisane 
przed Kochal!lowskim, postawiłyby nas na równi z literaturą 
hi:sZ1Pańską czy a:ngielsiką; dziś są 0111e ekspiacją szczodrą za 
teatr wars(Zawski, karmiony od kolebki winem szampań
Slkim i rto tym jes-Ocze winem, 1którego Szamp ania nie wydaje. 
Juliusz nie 1był architeiktą jak Zygmunt, iani rzeźbiarzem jak 
Mickiewicz, ale ibył to poeta - malarz, choć .mógł bywać 
i tym i owyim - i poetą-muzykiem n.awet. Do :tragedii włas
nej stawił zarazem Juliusz 1teatr jakoiby rprzenośny, w okład
kach, że tak rzekę, tksiąiJki schowany. Są tam dekoracje 
z ~iśómi rosami imok•rych ·u.wite, rzurtami pstrego światł a ozla
caon e, malin wo111i i konwalii pełne". 

SŁOWACKI O PRZYJĘCIU „BALLADYNY'' 
PRZEZ KRYTYKA 

Nie podobało się już w „ Balladynie" 
Że mój maleńki Skierlca w bańce z myclta 
Cicho po p·zece lcrysztaJowej plyrvie; 
że bańka się od gazowego skrzydła 
Babki - lconiloa rozbija i ginie; 
Że w grobie leżqc :Alina nile zbrzydła, 
L ecz piękna z dzbank~em na glowie,,:mar twica 
Jest jak duch z woni malin ri "' księżyca. 

Nie 1podobało się, że Grabiec spity 
Jest wierzbą,, że się B alladyna krwaw i 
Że w całej sztiwe 0ty1lko nie zabity 
Sufle'r i Mlod'a, ,Polska, co się bawi 
Jak każdy głupiec, plwając na sufity 
Lub w studnię .•. która po sobie ,zostawi 
Tyle, co bańka mydlana, ozwalin, 
A pewnie nie woń myrry, ani maiin. 

(„BENIOWSKI" PIEŚŃ PIERWSZA) 



WITOLD FILLER 

Z DZIEJÓW TEATRU NA PRADZE (VI) 

W latach 1930-ych ludin-ość prawobrze:imych dzielnic War
szawy przekroczyła już cyfrę 300 tysięcy. A stałego teatru 
nie było tam nada l. Czyżby rprzyc.zyn tego s tanu szu1kać 

należało w obojętności, w kulturalnym indeferentyźmie śro
dowiska? Nic bardziej błędnego . „Mieszkańcy P ragi od
czuwają rpatrzebę .teatru i znają się na l!lian niegorzej od 
miesZJkańców z lewego brzegu, duży rprocoot P.rażan od
wiedza dość często teatry warszaws kie - notowal tygod
nik „Głos Pragi" {1934, 1r1r 1) - nie wszyscy · ednak mogą 
sobie 111a to pozwolić. Pociąga to bowiem za sobą duże 

klopaty, stratę czasu i poważne w yd atki na ·tramwaje. 
taksówki itp." . A ja1ko alternatywa pozostawał.a tylko re
wiowa irn!Pr€za „Pra<ikie Oko"' na 1Zy1gmu111Jtowskiej. Co 
prawda okraszona wstępami Messa1ki i słowiczogłosoweJ 

gwiazdki Mary Didur, ale mimo ws.zystko stanowiąca je
dynie naimia.stkę poważneg-o teatru i poważnego repertu
aru. 

Sytuacja odmienila się trochę w jesieni 1934 roiku. Z ini
cjatywy grupy praskich teatromanów, skupionych wokół 

„Głosu Pragi", powstała Rada Teatralna, opodatkowano 
-specjalnymi naddatkami bilety do praskich kin, zebrano kwo
tę ok. 2 itysiące złotych , niezibędną na wyposażenie w kotary, 
rampy oś1wietleniowe etc. sali teatralnej przy ul. Za moj
skiego 20. I dll1ia 13 paźdz.iernika 1934 roiku, komedią Ko
rzeniowskiego „Okrężone" zainaugurowano pierwszy sezon 
Teatru DramaiycZll!lego. Zespół Składał się z 1wychowanków 
„Reduty" ~Kaniewska, Syiku!Ska, To.maszewscy, Koech!er 
Blacik , Bernatowicz, Żukowski), opiel~Ul!lem a.r.tystycmym 
była Maria Dulęba , kierownikiem adimi'llistracyijnyim Ed-

-~· 
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ward Zieliński. Teatr Dra matycmy rozpadł się coprawda 
po drugiej premierze („Wierna lwchanka'· Fijałkcwskieg~ 
_ 4.XI.1934), ale już w roku 1935-ym zaj ęło się p otrzebam i 

P ragi - TKKT. 



Towarzysiwo Krzewienia Kultury Teatralnej gosipodaru
jące n.a pięciu czolowych scenach stolicy, potrosze aby 
usprawiedliwić swą szumną naz.wę, powołało bowiem d o 
życia placówikę objazdową, której zadaniem miało być za
pozmanie ludności peryferyjnych dzielnic Warszawy z r o
dzimą literaturą dramatyczną. Pod szyldem „Stolecznego 
Teah'u Powszechnego" w.Y15tawilaITTo 'W s.allach szkO'lnych 
i różmoralkich ogniskach Powiśla, Woli, Mokotowa oraz 
Pragi utwory, przeważnie polskich dramaturgów. Słowac

ki, WyspiańJSlki, Fredro, Korzeniowski, Rittner, Leon Schil
ler („Pastoralka"). Na pierwszy ogień poszła - ,.Balladyna'" 
(premiera 9.XI.1935) w inscenizacji Iwo Galla, który był 
w sezonie 1935/ 6 kierownikiem !Placówki, ustęrpiując na
stępnie miejsca Eugeniuszowi Poredzie. Trzon zespołu 

Teatru Powszechnego stanowili aktorzy młodzi, wnoszący 
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do swej 1pracy, pelnkiinej w warurnkach nieraz ciężikich i inie
wdzięcznych (iniskie ,gaże - ok. 180 z l), wiele ser·ca i entu
zijazrnu. T,rudno tu !kogoś z nich iwyróżnić. Wszyscy z za
pałem tyrali w ciasnych salkach, obi·jali się ,po malutkich 
pseudo - s-cernkach, często źle opalanych, iniewietrzonych. 



Wymieńmy może nazwi•ska te, 1które i dla współczesnego 
widza brzmi.ą znajomo: Zofia Malynicz, Alina Rostkowska. 
Rena Tomaszewska, Jan Koecher, Feliks Z.u:kowski. . 

Na Pradze gry1wali oni w sali sz:ko1nej przy rui. Kowel
skiej 1, róg Strzeleokiej, oraz w szikole przy ul. Otwookiej 

„ 
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3. Bilety były tanie: 30-80 1groszy, wliczając szatnię i prn
gram. •Przyciąga.ło to do iteatru najszersze rz.esze widzów„. 
Właśnie widz; problem w tym teatrze nieZJmiemie istot

ny, bodaj najis1totniejszy. Oto dwie, u.zupełnia1ące się wza
jem wytPorwiedzi na ten temat. Mówiła na Zjeździe ZASP'u 
(rok 1936) delegatka Teatru Powszechnego, Zo<fia Małynicz: 
„Bairdzo ciekaiwe są spo. trz.eżenia , ja1kich dostarczają nasi 
widzowie, na tych o;1po •trzeżeniach moż1na dużo budować. 

Nie można nie doceniać tej tP·uJblliczności i nie moona jej 
lek·ceważyć. W miarę możności starałam się podsłu1chiwać: 

to, co oni mówią w czasie widowiska ·lwb IPO widowisku. 
Nic nie uchodzi ich uwagi, wsz)'5tlko zauważą". 

Sprecy:wwał zaś problem tej widowni jeszcze dobitniej 
Jerzy Zagórski w wej lkores,pomdencji do „Kuriera Wileń
skiego" (l.V.1938): „Ta publiczność ż~da reali=u w .teatrze, 
ale ty1ko wówczas ,gdy ten reali= wyczuwa w zało·żeniu 

autora i teatru. Z.wraca się wówczas 1przeciiwk·o „mariko
waniu", przeci.wrko zastępowaniu i:ealiów przez zdaw1ko•we 
konwencje i symbole. Nie bwntuje się jednak •przeciwko 
gwałceniu prawdy życiowej w imię świadomego założenia 

i;trtys.tycznego. Jesteśmy Zibudowani tym widzem". 

Znamienna to od1Prawa dla tych, ldórzy usiłowadi wów
cms dowodzić, że robotinkza liudtność Pragi {czy innych 
pery.ferii) zadaiwala się w ipeł1ni rewietkami w stylu „Pras
kiego Oka". A zarazem dowód, że w działa1l1ności Teatru 
Pows3echnego (1935-9) szukać trzeba pierwszych ważki0h 
przesłaneik do zagadnienia tworzenia się tDwał1ej kultury tea
tralnej miesZJkańców prawobrzeżnej Warszawy. 



PANSTWOWY TEATR LUDOWY 

Warszawa- Praga, ul. Szwedzka 2/4 

tel. 931-18 tel. 923-58 

Kasa Teatru czynna codziennie od godz. 10 do 

godz. 19,15 a w iponiedziallki od godz. 10 do 17. 

Przedsprzedaż biletów: „Oribis" Bracka 16, kasy 

„SPATIF" Al. Jernzolimskie Nr. 25 oraz w ka

sie Teaitru tel. 923-66. 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Or

ganizacja Widowni (tel. 923-66) na miesiąc z gó

.ry codziennie od godziny 8 do 16 (!Prócz niedziel 

i świąt). 

Dojaz.d tramwajami 4 i 3:2 oraz autobusami 101 

z Placu Trzech Krzy.ży i 119 lub 120 spod cerkwi 

przy Dworcu Wileńskim. 

PO PRZEDSTAWIENIU SPECJALNY AUTO

BUS ODWOZI PUBLICZNOśC DO PLACU 

KONSTYTUCJI. 

Druk. ĘSW „{'rasa', Smolna 10/12. Nak!. i.OQO. z. i374.C-~o. 

W REPERTUARZE TEATRU: 

ADOLF WALEWSKI 

KOPCIUSZEK 

Baśń w 7 Obrazach z muzyką i balet.em 

WLODZIMIERZ PERZYŃS...'G 

USMIECH LOSU 

Komedia w 4 aktach 

W PRZYGOTOWANIU: 

ALEKSY ARBUZOW 

LATA WĘDROWEK 

s~ w 4 aktach (8 obrazów). 

LOPE DE VEGA 

NAUCZYCIEL TAN1CA 

Komedia w 3 aktach 
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