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Państwowy Teatr Ludowy, teatr dramatyczny, wystawiając 
tym razem bajkę dla dzieci, zdaje sobie sprawę, że wkracza na 
teren pomijany dotychczas przez teatry tego typu. I gatunek re
pertuaru i styl inscenizacji, scenografii oraz gry aktorskiej da
leko odbiegają od tego stylu, jaki w realizacji dotychczasowych 
swoich zadań wypracował Państwowy Teatr Ludowy. Jeśli 

mimo to zespół i kierownictwo teatru decydują się na przygoto
wanie widowiska dla dziecięcej widowni, to działa tu głębokie 
przeświadczenie , iż próbą takiego widowiska odpowiadamy na 
wyraźną potrzebę społeczną; potrzeba ta ze szczególną siłą wy
stępuje na robotniczej Pradze, bezpośrednim terenie działalności 
Teatru Ludowego. 

Przystępując do realizacji zadania dla nas nowego, do insce
nizacji bajki dla dzieci , rozumiemy, iż specyfika tego zagadnie
nia w praktyce teatru dramatycznego, nie w całej rozciągłości 

może być wydobyta; tym bardziej, że wyłaniają się tu i do
datkowe trudności : przede wszystkim sprawa właściwego reper
tuaru, nikłe tradycje pisarstwa scenicznego dla dzieci, brak po
zycji , które z uwagi na wartości ideowe i artystyczne byłyby tu 
mocnym oparciem dla inscenizacyjnej i aktorskiej pracy teatru. 

W tych przeto warunkach autor tekstu widowiska Z. Lauren
towski sięgnął po dawne motywy bajek i motywy te przekształ
cił zgodnie z artystycznymi możliwościami naszego teatru i po
trzebami dzisiejszej dziecięcej widowni. Dla inscenizatorów 
tekst ten stał się jedynie scenariuszem kompozycji scenicznej. 
przy czym inscenizatorzy świadomie odeszli tu od dawnych 
wzorów teatru starającego się operować możliwie pełną iluzją , 

poszli drogą inną : skomponowali widowisko odwołujące się raz 
po raz do pewnych środków teatralnie umownych, do nie uda
wania „życia" , ale do wyraźnego porozumienia się z dziecięcą 
widownią, iż rzecz cała dzieje się w teatrze i że różne konwen
cje i sposoby teatralne są tu na miejscu. 

Przedstawienie „Kota w butach", skromna próba, jaką teatr 
dramatyczny w nowej dla siebie sferze działalności , prezen
tuje, - niewątpliwie nie jest wolna od usterek; tłumaczą nas 
w pewnym stopniu pionierskie cechy nowej pracy PT L. 

Kierownictwo P. T. L. 
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ZENON LAURENTOWSKI 
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OSOBY: 

KOT 
{ MIECZYSŁAW GAJDA KRÓL KAZIMIERZ DEMBOWSKI 

. JANINA SEREDYŃSKA 
KRÓLEWNA ALICJA URSYN-SZANTYRóWNA 

JANEK { LEON GÓRECKI MARSZAŁEK JULIUSZ KALINOWSKI 
. JERZY WICIK 

SZAMBELAN ANTONI SZCZEPAŃSKI 

W ALEK ZDZISŁAW MAKLAKIEWICZ 
DAMA DWORU ALICJA BARSKA 

KUBA 
{ CZESŁAW MROCZEK C~RNOKSIĘZNIK J TADEUSZ BOGUCKI 

. TADEUSZ PLUCIŃSKI . l CEZARY JULSKI 

B SIA BARBARA KOŁODZIEJSKA 
PISARZ EDWARD REWERA-REWSKI 

KASIA TERESA GNIEWKOWSKA 

MARCINOWA ALDONA PAWŁOWSKA 
MACIEK JERZY RADWAN 

DOSIA ILONA STAWIŃSKA WOJTEK ZENON REK 

Choreografia: BARBARA FIJEWSKA Inscenizacja i reżyseria: BARBARA FIJEWSKA Scenografia: KONRAD SWINARSKI 

Muzyka: JERZY PROCNER KONRAD SWINARSKI asyst. reżysera: MIECZYSŁAW GAJDA 



Inspicjent: 
GABRYEL IMALSKI 

Sufler: 
IRENA WAWRYKIEWICZ 

Kierownik Techniczny 
MIECZYSŁAW MICHAŁOWSKI 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej: krawieckiej męskiej: 
ELŻBIETA DZIUBIŃSKA JAN MRÓWCZYŃSKI 

modelatorskiej: stolarskiej: 
CZESŁAW ZAGAJEWSKI MIKOŁAJ WIERZBICKI 

Kierownik oświetlenia: perukarskiej: 
CZESŁAW OGONOWSKI p.o. LEOPOLD MICHALSKI 

Kier ownik brygady sceny 
p. o. WITOLD JARKIEWICZ 

rekwizytor: 
HENRYK MANUGIEWICZ 

CZARODZIEJ - Akt III. 



BASIA-PISKLĘ - Akt III. 

Organizacja widowni, ul. Szwedzka 2/4, tel. 923-66 
Przyjmuje zamówienia na bilety ulgowe od 10-tej 

do 18-tej bez przerwy. 

Przedsprzedaż biletów w kasie teatru w godz. od 
10-tej do 18.30 z przerwą od 13.30 do 15.30 oraz 
w „Orbisie" ul. Bracka 16 od godz. 11-tej do 18-tej 

prócz niedziel i świąt. 

Dojazd do teatru tramwajami 4, 32 i autobusem 119. 

Po przedstawieniu autobusy odwożą publiczność 

sprzed teatru do śródmieścia. 

Wydawca: 
PAŃSTWOWY TEATR LUDOWY 

Warszawa, ul. Szwedzka 2/4 

„Dom Słowa Polskiego" - Zam 5903/D B-6-81270 
nakład 3000 egz. Obj. 1/ 2 ark. Papier rotogr. - zrywy. 
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