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Do klasyków trzeba przystępować z całą bezceremonialno
ścią, na jaką zasługują - zapominając wszystko, czegośmy się 
mogli o nich nauczyć, wszystko, cośmy zdołali na ich temat 
przeczytać. a uzbrajając się tylko w ciekawość. 

Pierre Valde 



MOLIERE 

Trzebaż więc ten spektakl 
zaprezentować przed wami jeszcze raz. 

Jeszcze raz wywiodę 
jakby z jakiegoś dwornego śmiesznie piekła 
tłum dziwaczny 

w światłach dymiącej rampy 
mon Illustre Theatre. 

Nie odwracajcie głów, nie zamykajcie oczu, 
tu każdy z was odnajdzie 
swoją wlasną twarz. 

Wyprowadzam ze sobą chór, 
figury dobrze znane, 
zanim je inna pochlanie ciemna scena 
niechby skłonili się przed wami jeszcze raz 
mój Tartuffe, mój Skąpiec, 
monsieur Jourdain, Alcest czy Orant, 

moja Celimena --\ 

lecz roz:e jr:;y}cie się, proszę 
czy nie ma ich przypadkiem także pośród 

was. 

W dyniiących smugach świec, 
jak życie wasze - wciąż - nie 

objaśnionych, 

w me/łych odblaskach 
chwiejnych jak wszystko, co przemija 
ukaże się wam jeszcze raz 

moja okrutna maska1 

która na zawsze z wami tu została. 

Chociaż się zamknie za mną grób 
więzienia, 

chociaż się trup >m ze sceny zwali 
chory z urojenia, 

nie wiedzieć który ukaże się wam jeszcze 
raz 

a k tor: 
c z l o w i e k, k l ó r y d z i a l a. 

BOGDAN OSTROMĘCKI 

istrz Jan Poguelin, tapicer JKMci Lud
wika XIII niemałe miał kłopoty z najstar
szym synem zwanym po ojcu również Ja

nem. Poduczył go wprawdzie rzemiosła i zapewnił mu następ
stwo na służbie u dworu, ale młodzieniec od zawodu ojoa stro
nił, wymykał się z domu, wieczory spędzał w _teatra~h, p~zy
jaźnił się z powszechnie pogardzanymi komediantami, a Ja~ 
fama głosiła serce oddał jednej z młodych aktorek Magdal~me 
Bejart. Poznanie tej kobiety zadecydowało o ':"'yborze karier? 
życiowej młodego Poguelina. Kiedy to nastąpiło, trudno dzis 
określić. Wiemy tylko, że w 1639 roku młodzieniec ukończył k?
legium, potem przez rok studiował prawo na uniwersytecie 
w Orleanie. 

Przełom nastąpił w 1642 r. Młody Poguelin z polecenia ojca 
towarzyszy jako nadworny sługa orszakowi króla w podróży 
po Langwedocji. Jego biografowie przypuszczają, że po~róż tę 
podjął wiedząc, iż spotka wędrowną grupę aktorsk~,. ktor~ za
powiedziała swe występy w miastach na szlaku podrozy kro~ew~ 
skicj. Tak doszło do zbliżenia między Magdaleną o urzeka~ąceJ 
urodzie i wdzięku, lecz nie grzeszącą wzorową moralnosc1ą, 
a młodszym od niej o lat cztery Janem. W tym właśnie roku 
osiągnął on pełnoletność, kończył lat 21 i czekał c1:yba na_ tę 
chwilę, by ostatecznie sprzeciwić się woli ojca, zerwac ze słuz~ą 
na dworze i związać się z teatrem. Cios dla zacnej mieszczan
skiej rodziny był ogromny. Najstarszy syn i dziedzic dobrze pro
sperującego przedsiębiorstwa wybiera zawód pogardzanego pow
szechnie i wyklc;tego przez kościół komedianta i zmienną jego 
fortun<;. Trupa, do której należała Magdalena i do której przy
l<tczył się młody Poguelin, zwany od tego czasu Molierem, nie 
należała do znanych i sławnych, nie posiadała własnej sali, nie 
cieszyła się poparciem nikogo spośród możnych. Jean Poguelin
Moliere i jego energiczna przyjaciółka postanowili stworzyć 
z tego małego zespołu stały teatr paryski (Illustre Theatre), 
konkurujący skutecznie z dwoma już tutaj istniejącymi. Po
czątki okazały się jednak trudne i usiane klęskami. 



Molier utopił w imprezie cały swój kapitalik, który wy
niósł z domu przy działach rodzinnych i zadłużył się na dalsze 
sumy. Wynajęcie sali, zakup rekwizytów, kostiumów, uposaże
nie aktorów, muzykantów i tancerzy pochłaniało !i>Umy olbrzy
mie, a nieznana trupa nie przyciagała ani sławą nazwisk akto
rów, ani nie błyszczała łaską i reklamą stworzoną przez jakiegoś 
możnego opiekuna. Sztuki nie cieszyły sie frekwencją i schodzi
ły z afisza po kilku zaledwie przedstawieniach. Bankructwo by
ło przesądzone. Natrętni wierzyciele dopominali się o zwrot Po
życzek, niepłatni aktorzy opuszczali zespół. Molier stanął wobec 
groźby więzienia jako niewypłacalny dłużnik. Dzięki interwen
cji rodziny uniknął tej kary, ale wyemigrował z Paryża i posta
nowił szukać szczęścia i fortuny na prc•1incji, gdzie publiczność 
była łaskawsza, spragniona widowisk i rozrywek, a miejscowi 
wielmoże hojniejsi. 

13 lat trwało wedrowne życic aktorskiej trupy Moliera 
i Magdaleny Bejart. W tym czasie po kilka razy przemierzali 
oni Francję. Szczególnie chetnie przebywali na południu, gdzie 
witała ich zawsze żywa reakcja publiczności. Stad też niewąt
pliwie pierwsze sceniczne u twory Moliera wzoru ią się tak wier
nie na komedii dell'arte. Zycie wędrownego teatrn nie było 
łatwe. Upływało przeważnie w podróżnym wozie. w długich we
drówkach po gościńcach, w kurzu, spiekocie lub w jesiennych 
słotach. Noclegi w miasteczkach czy nawet wiekszych miastach 
ofiarowvwałv skrom n~ za jazdy; niejednokrotnie też nrzyszło 
nocować pod budą wozu. Molier i jego koledzy musieli ciężko 
pracować , by zdobywać uznanie i oklaski publiczności. Soektak
le, które przygotowywali, miały zazwyczaj dwoiaki charakter. 
Jedne przeznaczone były dla niewybrednej publiczności, ~ą?a
j;.1ccj rozry·.vki. śmiechu, wulgarności i soczystych dowc1pow. 
Drugie dla widowni wyselekcjonowanej, która zbierała sic na 
przedstawieniach zamknic;tych, w salonach lub zamku _możi:e
go księcia czy mit'szczańskiego bogacza. Repertuar musiał w1r,c 
być rozległy. , 

O życiu trupy w tych latach prowincjonalnych wc;drow k 
nic wi •my jednak wiele. MoliC'r był jej duszq; dyrektorem, rC'
żyserem i głównym aktorem. Aktorstwo, to pierwsze jego po
wołan ic. Od tego zaczął swą scC'niczną karier q. Zdobywał pu
hlicwość przede wszystkim jako odtwórca postaci komicznych. 
Zrywając z domem rodzinnym i ucicka.i<1c z dworu, Molier my
ślał wyłqczni o knricrz0 aktora, o życiu na scC'nic. Po latach 
dopi ro pocz~1ł tworzyć dh wlasnC'go teatru. Skromna, ':"qdrow
na trupa nic mogła sobie bowiem pozwolić na oplacar:1:~ hono
rariów od nabytych tekstów. Molier postanowił go zas1l1c włas
nymi tekstami. Pierwsze jego utwory pisane z myślą o prowin
cionalnym widzu, są jeszcze bardzo wiernym naśladownictwem 
sytuacyjnych komedyjek włoskiego teatru dell'arte. Rubaszny 

dowcip, niemal cyrkowe popisy aktorów, wesołe nieporozumie
nia, wymierzane soczyście policzki i kopniaki (za które poszko
dowani aktorzy otrzymywali odrębne honoraria) stanowiły nie
odmienne akcesoria tego typu komedii. 

Po latach tułaczego życia, trupa, która zdobyła już dużą 
renomę, postanowiła spróbować ponownie szczęścia w Paryżu. 
H.odzina pomogła zlikwidować mu dawne długi; liczył też na po
moc przyjaciót i wyrobione już nieco stosunki w teatralnym 
świecie. 

Powrót do Paryża i pierwszy wystqp zespołu pod protekto
ratem brata królewskiego Filipa Orleańskiego miał miejsce 
w październiku 165!3 r. Na jednym z przedstawień wydanych 
w Palais Royal obecna była młoda para królewska, oklaskując 
życzliwie zespół i jego głównego aktora Jana Baptystq Moliera. 
Odtąd też datuje si<l ciqg sukcesów i rozgłosu tego wspaniałego 
artysty, niebawem też głośnego autora uiubionyeh k?medii_pa
rysl<iej widowni. Ufni w pomoc finansową brata krolewsk1ego 
i być może samego króla, Molier i Magdalena wynaJmUJą ob
szerną sale~ t ca tralnq, do spółki zrcszt<t z trnr<t aktorów włos
kich, grając na zmianq w różne dni tygodnia. Wielkim k(isztem 
wyµusażajq ją w odpowiednie urzqdienia, światła . i dekoracje, 
ale tym razem inwestycja nie poszła na marne. Teatr molie
ruwsld szybko podbija publiczność paryską. Przedstawienia cie
szą się dużą frekwencją. Prawdziwymi sukcesami były prapre
miery nowych sztuk pisanych przez Moliera dla sw0go teatru. 
S\.:rię ich otwierają grane po raz pierwszy 18 listopada 1659 r. 
1>ocieszne wykwintnisie. W lożach znależli się przedstawiciele 
arystokratycznego świata Paryża, m. in. panna de Rambouillet, 
która to wydarzenie opisała w swych pamiętnikach. Sztuka wy
wołała entuzjazm, al' też zgorszenie i obrazę wit>lu, którzy po
starali siq o zakaz jej wystawiania. Tym wi~ksz<-1 ciL·szyla sit; fre
kwencjq, gdy po jakimś czasie zakaz ten udnlo się Molierowi 
C:<1fli<1C:-. 26 kolejnych przedstawid1 os1<.1gnęla nnst~pna sztuka 
Hogacz z iuoj.mia. Cieszyła się olbrzymi4 popularnością osią
gając za życia .lVloiiera 1qL"znie 120 przedstawie1~. Drugie f'.l~ t' jsee 
zaj(:la napisana jeszcze w tym samym ruku .Szkota męzow ze 
lO~J przedstawieniami. 

Rosn4ce powodzenie nowego teatru wzbudziło zawiść obu 
poprzednio już mocno zasiedzialych zespołów paryskich. H.oz
poczęły się intrygi, oszczerstwa i próby utrqcenia konkurencji. 
W walce nie przebierano w środkach. Pewnego dnia np. władze 
miejskie pozbawiły zespół sali, n:lrażając go równocześnie na 
wszystkie koszty związane z przeprowadzk<1. A le Molier miał 
ll:ż swoich protektorów, którzy pomogli mu umiejscowić si~ 
w niegorszym lokalu, bo w samym Palais Royal, i odzyskać 
część poniesionych wydatków ... Ludwik XIV obdarza wspania
łego aktora roczną pensj<1 1000 liwrów (poważna suma na owe 
czasy), którą pobierać będzie dożywotnio. Hojny, lecz wymaga-



jqcy monarcha zamawia często sztuki lub drobniejsze utworv 
sceniczne na organizowane przez siebie festyny i przyjęcia. 
Płaci za wszystko złotem i wyjątkową łaską. U niego też szukał 
nieraz Molier obrony przed oszczercami i ochrony przed wścih
ską cenzurą domorosłych moralizatorów. Związki Moliera 
z dworem stają s ię odtqd bardzo bliskie. Trupa jego raz po raz 
zawiesza przedstawien ia i wędruje do Wersalu lub w ślad za 
królewskim orszakiem do innej jego r ezydencji. Powrót jej do 
Paryża jest zawsze sensacją kulturalną. Paryz czeka na nowe' 
przedstawienia, których prapremiery odgrywane były na dwo
rze. 

W 1664 r. na wielkim wersalskim festynie Molier wystawia 
Księżniczkę Elidy i skandaliczną, głośną, odważną komediq 
Swiętoszek. Obecność króla uchroniła autora od natychmiasto
wych gromów, ale burza rozpętała s i ę, gdy przedstawienie prze
niesione zostało na deski sceny paryskiej. Satyra była ostra, do
myślano się w postaciach sztuk i icn pierwow;:.orów. Swiętosze t<, 
po kilku przedstawieniach musiał ze1ść z atisza, ścigał go suro
wy zakaz i piętno nadane przez kolo ctuchowne. Tym razem cze
kał dłużej Molier na cofnięcie krzywdzącego wyroku. Pomógł 
mu w tym dopiero sam królewski majestat. 

Ten sam los spotkał Don Juana, granego z wielkim sukce
sem nie tylko przez teatr Moliera, ale i na mnych scenach pa
ryskich. 1:-'odstępnie jednak uzyskano od króla zakaz wystawia
nia, za życia Moliera nie został on już cofnięty. 

Tak więc dziela sztuki, w ktorych wypowiadał się najgłę
biej, które stanowiły najpełniejszy wyraz Jego genrnszu pisar
skiego, nie zostały dobrze przyjęl.e. vvptynęw to niewątpllwie 
na dalszy rodzaj twórczości Moliera; od dramatu charakteru 
i dramatu egzystencji, jakim hył Don Juan wrnca on do komedii 
charakterów i sytuacyjnego numoru, z czasem zaprawionego 
goryczą starości, choroby i melancholii. 

Niepowodzenia zawodowe, słabe zdrowie i wreszcie trage
die osobiste przyśpieszyły proces starości i zniechęcenia tego 
genialnego al\:tora i człowieKa pióra„. 

Dzieło jego życia jest olbrzymie, w ci<.)gU 20 niespełna lat 
stworzył 28 sztuk scenicznych od jednoaktowych fars do wiel
kich 5-aktowy.ch komedii prozą lub wierszem. 

Sześć wśród nich wybija się niewątpliwie na pierwsze miej
sce: Swiętoszek, Don Juan, Skąpiec, lVlizantrop, Uczone biało
głowy i Szkoła żon. Molierowi - autorowi wtórował Molier -
aktor, ulubieniec publiczności, odtwórca postaci: Sganarela, Ar
nolfa, Organa, Alcesta, Harpagona i in . 

Nadludzka praca i wysiłek twórczy wyniszczyły przed
wcześnie organizm wielkiego artysty. Zapadł na chorobę płuc 
i daremnie szukał pomocy u lekarzy. Zalecali mu mleczną dietę 
i różnorodne bezskuteczne środki. Mścił się więc na nich nie
miłosiernie, wystawiając w swych komediach pomnik śmiesz-

naści XVII-wiecznym eskulapom. 
Właśnie odbyc się miało czwarte z rzqdu przedstawienie· 

gorąco przez publiczność przyjętej sztuki Chory z urojenia. Te
go dnia Molier czuł się bardzo źle, ale nie chcąc narazić kolegów 
i teatru na straty, nie zgodził się na odwołanie przedstawienia. 
Grał w nim przecież główną rolę. Dotrwał do ostatniego aktu, 
ale nie zszedł sam ze sceny. Padł na niej powalony nagłym 
krwotokiem. W beznadziejnym stanie odwieziony do domu, wie
dział, że pozostało mu tylko kilka godzin życia. Sprowadzeni 
lekarze nie robili już nadziei. Na prózno też do swego śmiertel
nego łoża wzywa! spowiednika. Odmówiono mu tej ostatniej 
posługi. Wyklętym przez kościół aktorom takowa nie przysłu
giwała. Zwierzchnosc kościelna okazała się bezwzględna. Wdo
wie odmówiono pogrzebu na cmentarzu katolickim . Udała się 
więc osobiście do przebywającego w zamku Saint Germain Lud
wika XIV. Dzięki jego wystawiennictwu, paryskie władze koś
cielne zgodziły się na katolicki pogrzeb, z zastrzeżeniem jednak, 
że odbędzie się on nocą, bez rozgłosu, że towarzyszyć mu będzie 
nie więcej niż dwóch księży„. Przy blasku pochodni wielki ar
tysta złożony został na wieczny spoczynek w mogile cmentarnej, 
lecz pomimo wszelkich zarządzeń tłumy publiczności odprowa
dzały go w tej wędrówce. Przyszli przyjaciele, towarzysze 
wspolnej aktorskiej doli, wielbiciele jego talentu, .ciekawscy 
i ubodzy, którym wdowa kazała rozdawać po 5 sous (wydała 
w ten sposób 1200 liwrów). 

. W gazetach i wspomnieniach uczestników zachowały się 
opisy tej spontanicznej manifestacji, którą zgotował .Paryż 

swemu wielkiemu aktorowi, artyście i pisarzowi. 
ZespcM molierowski przetrwał swego założyciela. Niebawem 

też wznowił przedstawienia, ale gdy zabrakło pierwszego akto
ra, dyrektora i reżysera, nie mógł się ostać konkurencji. 

Z czasem więc doszło do fuzji tego teatru z drugim starym 
zespołem tzw. Teatre de Bourgogne i z połączenia ich narodziła 
się w 1680 roku La Comedie Francaise, godna kontynuatorka 
tradycji molierowskiego teatru. 

ZOFIA LIBISZOWA 

'i.. Libiszowa : Trudne ż ycie aktora, „Mówią Wieki", 1967, nr 2, s. 15. 
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roku 1665 Don Juan został ocenzurowany 
nazajutrz po premierze i potem grano go 
już tylko czternaście razy. Wrócił 

na scenę francuską dopiero w połowie XIX wieku.„ NaprawdP 
odkryty został Don Jua n o sto lat później, kiedy Jouvet wysta
wił go w roku 1947. Niemal po trzystu latach. Można sobie dos
konale wyobrazić Moliera, który nie napisał Don Juana . Byłby 
to Molier strawniejszy, tylko o wiele uboższy. Don Juan nie pa
sował ani do Moliera - moralisty, ani do Moliera - klasyka; 
na Don J 1wnie Molierowskim nie poznali się nawet romantycy. 
Nie mieścił się widocznie ani w teatrze XVIII-wiecznym, ani 
nawet XIX-wiecznym. Zachwycił się nim tylko Mczart; w XIX
wiecznym teatrze D on J uan istniał naprawdq tylko jako opera. 

Don Juan jest rzeczywiście niepodobny do wszystkich in
nych sztuk Moliera. Tylko u największych pisarzy można zna
kźć jeden albo dwa ut vary, czasem nawet tylko rozdział albo 
parę wierszy niepodobnych do wszystkiego, co napisali. Taką 
sztuką Szekspira był T ro ilus i Krcsycla, może Cymbelin. Naj
bardzie j niepokojącą sztuką Moliera jest Don Juan, choć i M i 
zantrop, zacz~ty prawdopodobnie wcześniej, skończony rok póź
nie j, pełen jes t zagadek. Molier jest pisarzem jasnym, jasnym 
przynajmniej na powierzchni. Wszystkie jego sztuki majq morał, 
który pozornie nie budzi wcitpliwości . Wyszydzeni zostają skąp
cy, głupcy i nieuk i, pedanci, schobstycy i dogmatycy, świętosz
b i obłudnicy , zazdrośni starcy i nieludzcy ojcowie, dworacy, 
snoby i pochlebcy. Wszystkie sztuki Moliera, oprócz Don Juana 
i Mizan tropa, kończq siq szczęśliwie. Tartuffe zostaje uka rany, 
możemy w to ukaran ie nic uwierzyć , ale nic budzi ono w nas 
W<[tpliwości moralnych. Do n Juan zostaje tokże uka rany, za
pada sit: pod nim ziemia i pochlnnin go ogień pieki elny. Tar
tuIIe'a prowadzą do wiqzicnici, ulrnral go mona rcha. Don Juana 
każe bezpośrednio Pan Bóg. Łatwiej uwierzyć w sprawiedliwość 
królewską niż boską. Don Juan jest od pierwszej do ostatniej 
s,ceny sztuką dwuznacznq. Jak zresztą i Mizantrop. Występują 



w niej duchy i gadają pos;igi. Ale z gadającym posągiem siada 
do wspólnej wieczerzy racjonalista i liberał. Ten pojedynek 
z duchami przegrywa racjonalista . Ledwo jednak zdążył zapaść 
się pod ziemią, już na tym samym miejscu jęczy pobożny Sga
narel, że utracił swoje zasłu gi. Genialnością Moliera było prze
mienienie błazna, który towarzyszył Don Juanowi w obrońc~ 
społecznego porządku, religii i pobożności . Don Juan Molierow
ski odrzuca wszystkie zasady społecznego porządku: rodzinę, 
cześć kobiecą, ład moralny, niebo, piekło i siły nadprzyrodzone. 
Nie chce nawet płacić długów . Don Juan nie uznaje żadnego 
autorytetu i w nic nie wierzy; Sganarel uznaje wszystkie auto
rytety i we wszystko wierzy: w Boga, w diabla i w wilkołaki, 
w pie~iądze . i siłę~je- Op-;t;;:fiość „Tb~ ty~-J e-;t konfo-rmistą 
absolutnym. Sganarel korzy si~ przed społeczeństwem, jest głu
pi i tchórzliwy, ale nie przestaje być ludzki. Don Juan jest nie
podległy i zbuntowany, i dlatego wydaje się nieludzki. Nie ma 
dla niego miejsca na świecie. Jak dla Alcesta, chociaż z innych 
przyczyn. Na placu zostaje ten Molierowski Sancho Pansa 
i sztuka kończy się jego żałosnym lamentem. On także został 
oszukany. Don Juan Molierowski jes t szyderczy, nawet wobec 
zdrowego rozsądku. W tym dialogu Moliera ze światem, Don 
Juana ze swoim sługą, Sganarel reprezentuje publiczność. 

Jeżeli Don Juan naprawdę został ukarany, Bóg istnieje. Ale 
w teatrze Bóg jest tylko teatralny i Don Juan osuwa się w za
padnię. Jest to ze wszystkich sztuk Molierowskich komedia naj
dalsza od wszystkich reguł, jedyna w której biorą udział ma
chiny i która kończy się fajerwerkiem. Fabułę przejął Molier 
od Hiszpanów i Włochów, machiny z barokowego teatru. Jak 
misteria i żywoty świętych, ta szydercza komedia dzieje się mię
dzy niebem i piekłem. I pozostało w niej coś z misteriów, cho
ciaż jest to misterium bluźniercze. Don Juan wyzywa przecież 
nie tylko ludzi, ale i Boga. Nie jest tylko uwodzicielem, miłość 
dla niego musi być świ~tokradztwem. Chce mieć za rywala 
Boga, inaczej, jak markiza de Sade, rozkosz byłaby płaska i ok
rucieństwo nudne. W tym jest wielkość Don Juana, że się do 
końca nie poddał . Dwuznaczność zakończenia jest dla mnie 
jednym z najbardziej zadziwiaj~cych odkryć Moliera. Don Juan 
ukarany został nie przez Boga, w którego nie wierzył; ukarany 
został przez machinę. Pisał Camus: 

„Bo cóż innego oznacza ten Komandor z kamienia: zimny 

posąg, któremu kazano si~ poruszać, aby ukarać krew i odwag~, 
jakie odważyły się myśleć . Wszystkie moce wiecznego Rozumu, 
porządku i uniwersalnej moralności, cała obca wielkość gniew
nego Boga - skupiły się w tym posągu. Ten kamień, gigantycz
ny i bezduszny, symbolizuje wszystkie potęg i, którym Don Juan 
na zawsze zaprzeczył. Ale na tym kończy się misja Komandora. 
Piorun i grzmot mogą wrócić do skłamanego nieba, sk~d je wez
wano. Prawdziwa tragedia rozgrywa si~ poza nimi". 

JAN KOTT 

J . Kott: O współczesnościach Moliera, „Twórczość", HHi6 r„ nr 10, s. 83. 



Molier pod niejednym względem nie tylko pozostaje trudny, 

lecz bywa całkiem nieuchwytny ... po trzystu latach komento

wania go, stary klasyk wymyka się komentatorom z młodzień

czą zwinnością. 

Maciej Zurowski 
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Następna premiera 

V 

IWO BRESAN 

PRZEDSTAWIENIE „HAMLETA" 

WE WSI GŁUCHA DOLNA 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Halina ANGELIDIS 
Organizator widowni 
Krystyna STELMACH 
Biuro Obsługi Widzów czynne od godz. 8.00 do 15 .00 
telefon 258-50 
przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe 
dla zakładów pracy, instytucji i szkół. 
Kasa teatru czynna 
od godz. 10.00 do 12.00 i na dwie godziny przed 
rozpoczęciem spektaklu. 
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