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Alfred de Musset 

WSPOMNIJ MNIE 

Wspomnij mnie wtedy, gdy jutrzenka drżąca 

Slońcu drzwi swego palacu otwiera, 
Wspomnij mnie wtedy, kiedy noc milcząca 
Jak noc czarnymi oczami spoziera, 
Gdy duszę twą tęsknota w nieznane unosi, 
Gdy do marzeń wieczornych wieczór szeptem prosi 

Wsluchaj się w lasy, gaje, 
Tam glos się echem staje: 
Wspamnij mnie! 

Wspomnij mnie wtedy, kiedy przeznaczenia 

Już mnie nazawsze od ciebie oddalą 
Gdy czas, wygnanie, troski i cierpienia 
Serce me tak jak pustynię wypalą. 

Wspomnij mą mitość smutną, żegnalne westchnienie. 
Cóż znaczy dla milości czas i oddalenie? · 

Póki me serce bije, 
Dla ciebie myśl ma żyje: 

Wspomnij mnie! 

Wspomnij mnie, kiedy w clilodnej ziemi bryle 

Zlamane serce me uśnie na zawsze, 
Wspomnij mnie, kiedy na mojej mogile 
Zakwitnie z kwiatów kwiecie nailaskawsze. 
Nie ujrzę cię, lecz dusza moja nieśmiertelna 
Wróci do ciebie tnk, jak przyjaeiólka wierna 

Wsluchaj się w serce n ocy, 
O, bije z calej mocy: 

Wspomnij mnie! 

Przelożyl Zbigniew Bieńkowski 
I 

KOMEDIOPISARZ I POETA MIŁOSCI 

(1810 - 1857) 

W rolru 1960 obr.hodzimy 150 lecie urodzin jednego z .naj
wybitniejszych poetów i k-omediopisarzy francuskich: Al
freda de Musset. Odegrał on poważną rolę także i w dzie
jach polskiej sceny. 

* 
Musset urodził się w 1810 roku, był więc rówieśnikiem 

Chopina, o tylko rok był młodszy od Juliusza Słowackiego. 
W szkole średniej rojalistycznie .nastawieni koledzy doku
czali synowi bo.napartysty i entuzjasty Napoleona I. 

W 1828 młodziutkiego poetę wprowadzono na zebrania 
francuskich pisarzy i artystów romantycznych, które się 

c dbywały u Karola Nodier (1783 - 1844) dyrektora biblio
teki w gmachu ,,Arsenału" (gdzie później pracował Mickie
w icz). Były to tak zwane ,,Cenacles". Przychodzili tu re
gularnie wodzowie ruchu romantycznego: Victor Hugo, 
Alfred de Vigny, luytyk Saint Beuve, Aleksander Dumas, 
piosenkarz .rewoluc-yjny Boulanger, plastyk d'Angers (twór
ca podobizny Mickiewicza). 

"' 
W 1830 ukazuje się bojowo roma.ntyczny zbiorek wier

szy Musseta: ,,Baśnie hiszpańskie i włoskie" (Contes d'Es
pagne et d'Italie). 'Zwróciły one od razu uwagę na mło
dego poetę. „Mimo .nieuniknionych w takiej pierwsz€~ 

próbie wpływów, Musset jest tu już - sobą" pisze Boy -
„Posunięty do najdalszych granic brak uszanowania dla 



dogmatów literackich, a poniekąd i obyczajowych stawia 
go v-1 obozie , romantyków"; ale jeżeli niesforny chłopak 

zrywa jedne pęta, to nie poto, aby 'nałożyć sobie dTugie„. 
Rasowa francuska werwia wiążąca siEJ z tradycjami XVIII 
wieku, zdolność do swobodnej gawędy mieniącej się na
przemian dowcipe~. sarkazmem, impertynencją artysty, 
to mów czarującej odcieniem marzenia i kobiecej niemal 
zmysłowości - oto bardzo osobiste rysy cechujące muzę 
Musseta w tym pierwszym okresie ... „Słynna była na przy
kład ironiczna metafora Musseta o księżycu jako ,,kropce 
nad [". 

* 

Projekt kostiumu Ulryka 

W„ Baśniach hiszpańskich i włoskich" Żnalazł się dra
mat wierszem „Kasztany z ognia" (Les marrons du feu), 
stanowiący romantyczną transpozycję „Andromaki"' Ra

cine'a .i zdradzający nerw sceniczny. Niebawem napisał 

Musset prozą komedię w trzech obrazach pt. „Rachunek 
diabła". W każdym obrazie znajdowała się jedna scena pi

sana wierszem. Utwór ten, nie pozbawiony oryginalności, 
spodobał się dyrektorowi Theatre des Nouvautes; słynny 

aktor Bouffe miał objąć główną rolę. Wybuch rewolucji 
lipcowej 1830 roku przeszkodził premierze. 

Musset nie dał jednak za wygraną. Spodziewał się, że 

sukces teatralny uwolni go od posady biurowej, która sta
nowiła podstawę egzystencji finansowej niezamożnego poe
ty. Jesienią 1830 roku Harel, dyrektor wielkiego teatru 

„Odeon" (w Dzielnicy Łacińskiej, obecnego „ThM.tre de 
France") zamówił u Musseta sztukę „nową i śmiałą". 

20 letni poeta napisał wtedy miłosną tragedię z dowcip
nym finałem komediowym pt. „Noc wenecka" (czyli „We
sele Laurynki"). Główną :rolę zakochanego i myślącego 
o samobójstwie, ale ostatecznie decydującego się na we
sołą zabawę w gronie przyjaciół libertyna - grał słynny 

aktor Lokroy. Niestety, wykonawczyni roli Laurynki oparła 

się w pewnej scenie o świeżo pomalowane sztachety, tak 
że jej biała sukienka - gdy się obróciła - była pomalo
wana w zielone pasy. Nie podobała się także i ironiczna 
treść utworu (wyglądająca na drwiny z miłości :roman
tycznej), tak że ,,Noc wenecką" WYgwizdano zarówno na 
premierze, jak i na drugim przedstawieniu,. które już by
ło - ostatnim. Jeden z recenzentów Charles Maurice, na
pisał: „„Noc wenecką" grano wśród wycia i gwizdów. 
7.daje mi się jednak, że zabrzmiało wśród tego wszystkie
go nazwisko pana Alfreda Musseta. Myślę, że nazwisko 
to już na zawsze pozostanie w mroku".« 

* 



Historia miała udzielić jaknajgorętszego w.przeczenia tej 
lekkomyślnej a złowrogiej przepowiedni. Wprawdzie mło
dy poeta śmiertelnie obraził się na teatr i postanowił 

żadnego już ze swoich utworów więcej na scenie nie wy
stawiać. Jednakże pisał dalej, ku wielkiej chwale litera
tury francuskiej. Wydaje najpierw tomik poezji, zrywa
jących z „ortodoksyjną" estetyiką romantyków. pt.: „Tajne 
myśli Rafaela". W 1832 roku ulkazuje się słynna książka 

„Widowisko w fotelu" (Un spectade dans un fauteuil), .któ
rego sam tytuł zaznaczył zerwanie z teatrem w idowisko
wym i zastąpienie go - grą wyobraźni. Na tom ten zJ:o

żył się poemat „Namouna", komedia poetycka „O czym 
marzą dziewczęta", oraz poemat dramatyczny: „Puchar 
i usta". W dedykacji do tego ostatniego utworu głosił 

Musset, jako swe credo, wiarę w miłość: 

Wątp, Ofelio, o wszystkim co widzisz w przestworze, 

Czy o zapachu róży, czy o blasku nieba, 

Czy o cnocie, o zmroku, czy o dniu jasności, 

Ale nigdy, Ofelio, nie wątp o miłości. 

Przeklad Boleslawa Londyńskiego 

* 

W następnym roku (1833), poznaje Musset słynną po

wieściopisarkę romantyczną, Georges Sand. Razem wy

jeżdżają do Włoch (grudzień 1833 - kwiecień 1834) zwie
dzają Genuę, Florencję, Bolonię, Wenecję. Musset poznaje 
Stendhala. Krótkobrwała, gwałtovvna, zakończona zerwa
niem, miłość wywiera ogromny W1Pływ na życie i twór
czość Musseta. W latach 1833-36 powstają jego najświet
niejsze utwory: w liryce słynne „Noce", („Majowe", „Gru
dniowe", „Październikowe", „Sierpniowe", 1835), w prozie 
„Spowiedź dziecięcia wieku" (1836), w teatrze „Andre del 
Sarto" ,Kaprysy Marianny" (1833), „Fantazjo" (1834), „Nie 
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igra się z miłością" (1834), „Lorenzaccio" (1834, a więc 
trzy arcydzieła w tym samym roku), „Kaprys", „świecz
nik" i ,.Barberyna" (1835) (znów trzy świetne utwory 
w jednym roku). „Nie trzeba się zarzekać" (1836). Wszyst
kie te utwory ukazały się w miesięczniku literackim wy
chodzącym w Paryżu po dziś, Revue de deux mondes. 
Musset był pisarzem znanym i cenionym w wąskim gro~ 
nie czytelników tego pisma. Jego oryginalność zwracała 
nań jednak uwagę. Mussetowska liryka, wolna od wszel
kiego patosu i koturnów, była - jak słusznie stwierdza 
francuski historyk literatury, prof Gustaw Lanson „dzien
nikiem" notującym całe jego życie. „Tak serio jak Musset 
nikt serca nie traktował" pisze Zbigniew Bieńkowski we 
wstępie do poezji Musseta, wydanych w 1957 roku w P.I.W. 
„Miłość jest dlań jedyną ostateczną sprawą człowieka. 
Ona kształtuje los człowieczy, ona wyznacza proporcję, 
ona wytycza granice świata. Dla Musseta człowiek jest 
przede wszystkim funkcją miłości". 

* 

W 1864 roku pod wpływem lektury jedneJ ze sztuk 
Musseta, wydrukowanych w Revue de deux mondes dy
rektor „Odeonu", Bocage (ten sam, który wydał niezbyt 
przychylną opinię o „Konfederatach barskich" Mickiewi
cza, jako utworze ,,niescenicznym"), chciał wystawić jedną 
z komedii Musseta. Ale poeta odmówił, nie mogąc prze
zwyciężyć bolesnego urazu wobec teatru, w którym przed 
16 laty doznał upokarzającej porażki. Przypadek sprawił , 
iże niebawem komedie Musseta, mimo wszystko, dostały 
się na scenę. 

W 1847 roku aktorka francuska pani Allan-Despreaux, 
występująca wtedy w Petersburgu, zobaczyła w jednym 
z teatrów utwór grany bez nazwiska autora. Utwór ten 
zachwycił ją. Zapragnęła grać główną rolę kobiecą, zwró
ciła się do jednego z przyjaciół, by przełożył utwór na 

\, 

język francuski. Na szczęście znajomy ten znał dobrze 
współczesny paryski ruch literacki - i w odpowiedzi prze
słał pani Allan egzemplarz Revue deux mondes - z „Ka
prysem" Musseta. Owa nieznana sztuka była bowiem iden
tyczna z „Kaprysem". Wkrótce potem pani Allan-Des
preaux powróciła do Paryża i w „Komedii Francuskiej" 
zagrała dwie role: Celimeny w „Mizantropie", oraz pani 
de Lery w „Kaprysie". W ten sposób Musset, niejako bez 
swej woli, triumfalnie powrócił na scenę narodową. 

W krótkim przeciągu czasu wystawiono znaczną część 

z 15 sztuk, które napisał. Jedenaście z nich należy do że
laznego ['epertuaru Komedii Francuskiej. Po Molierze jest 
obecnie Musset najczęściej grywanym autorem klasycz
nym pierwszej sceny Francji. Długie lata uznawano 
wprawdzie , Loren1.accia" za utwór niemożliwy do wysta
wienia. Zadanie to jednak rozwiązała sławna aktorka, 
Sarah Bernhardt. Później zaś Gaston Baty, Gerard Philipe, 
<1 u inas Edmund Wierciński dali piękne 1inscenizacje tego 
utworu. Gerard Philipe reżyserował „Lorenzaccio" i grał 

rolę Lorenza. Musset należał do ukochanych jego utworów. 
Na popis w szkole dramatycznej wybrał Philipe rolę Fan-

' tazia. W ostatnich latach życia dał jeszcze Oktawa w „Ka-
prysach Marianny", a potem Perdicana w „Nie igra się 

z miłością" w przedstawieniu reżyserowanym przez wiel
kiego filmowca, Rene Claira, z Suzanną Flon jako Kamillą. 

* 
Oprócz komedii i wierszy oraz „Spowiedzi dzoiecięcia wie

ku" drukował Musset w „Revue de deux mondes" urocze 
i finezyjne swe opowiadania, jak np. słynną „Mimi Pin
son". Te rzeczy leciuteńkie jak puch i pełne uroku -
były pisane w mękach. Musset musiał wywiązać się z za
ciągniętych zobowiązań finansowych. Pisał dla chleba, aby 
nie zwracać pobranych zaliczek! „Chcą ze mnie zrobić 



automat do pisania, chłopa pańszczyź.nianego „przypisa
nego" do literackiej gleby, galernika skazanego na przy
musowe roboty" - pisał do swego brata. W pewnej chwi
li, - w przystępie rozpaczy - chciał się nawet zastrzelić 
z tego powodu. Niektóre z opowiadań pisał u wielkiej 
aktorki, pani Rachel, w jej wiejsldej willi. „Tylko wier
szem" - powiedział wtedy - ,,może poeta wyrazić praw
dziwe swe uczucia, a nie prozą„ dostępną pierwszemu 
lepszemu". Wywiązawszy się z zobowiązań, z radością na
pisał Musset słowa „Ko.niec prozy"! (Finis prosae). 

Projekt kostiumu Władysława 

. .,. 

. „ 

ALFRED DE MUSSET 

BARBERYNA 
Komedia w 3 aktach 

Przekład: 

TADEUSZA BOY ŻELEŃSKIEGO 

Muzyka: 

WŁADYSŁAWA WALENTYNOWICZA 

Premiera 4 lutego 1960 r . 

Dyrektor i Kier. Art. Teatru 

STANISŁAW KW ASKOWSKI 

Wicedyrektor Tf'- tru 

STANISŁAW TERLECKI 

Kier. Literacki Teatiru 

WOJCIECH NATANSON 



OS OB Y: 

BARBERYNA SYLWIA ZAKRZEWSKA BEATRIX ARAGOŃ-
SKA, królowa . 

ULRYK, jej mąż . . TOMASZ ZALIWSKI 
I DWORZANIN . 

KALEKAIRI, służebna JANINA SEREDYŃSKA II DWORZANIN 

MARSZAŁEK DWO-
ASTOLF von ROSEM- {WALDEMAR JANUSZKIEWICZ 

BERG . . . . ZENON REK 
RU 

WŁADYSŁAW, ry-
cerz-awanturnik . . TADEUSZ BOGUCKI 

lPOLACCO 

OBERŻYSTA 

ł 

DEKORACJE I KOSTIUMY 

JERZY GORAZDOWSKI 

Dama dworu, strażnik, sługa 

Rzecz dzieje się na Węgrzech 

Akt I - w oberży pod „Złotym Kurem" 
Akt II - w ogrodaą':i królowej Beatrix 
Akt III - na zamkJ Barberyny 

Orkiestrą f rygu je 

HALINA MUSIAŁOWf.IA-ANDRZEJEWSKA 

Asystent scenografa 

BARBARA JANKOWSKA 

HANNA BIELSKA 

MARIAN PYSZNIK 

WOJCIECH RADZIEJOWSKI 

LEOPOLD BORKOWSKI 

CZESŁAW MROCZEK 

JERZY WICIK 

INSCENIZACJA I REŻYSERIA 

STANISŁAW KWASKOWSKI 



Przedstawienie prowadzi: 
Suflerka: 

Teresa Dobrowolska 
Walentyna Michajłow 

Kierownik techniczny: 

Edward Kopacz 

Kierownicy pracoW1I1i: 

krawieckiej męskiej: 
krawieckiej damskiej: 

Tadeusz Bolczak 
Helena Orlicka 

malarskiej: 
stolarskiej: 

Eugeniusz Palarczyk 
Mikołaj Wierzbicki 

modelarskiej : 
perukarskiej: 

Czesław Zagajewski 
Leopold Michalski 

tapicerskiej: 

Kazimierz Dzwonkowski 

Kierownik oświetlenia: 

Romuald Kamocki 

Brygadier sceny: 

Witold Jarkiewicz 

W 1849 roku wystawiono w Komedii Francuskiej iro
niczną komedię Musseta „$wiecznik". Odniosła ona duży 
sukces, lecz po czterdziestym przedstawieniu minister 
spraw wewnętrznych, Leon Faucher zdjął ją z afisza, 
Musset zmartwił się tym tak bardzo - że zmienił zakoń

czenie na inne, artystycznie słabe i nielogiczne (podobnie 
później Ibsen, zmienił finał „Nory" dla niektórych scen 
niemieckich}. 

W 1852, jakby dla naprawienia wyrządzonej krzywdy, 
Akademia Francuska wybiera Musseta do swego grona. 

* 

·'! 

P r ojekt l:ostiumu Rosemberga 
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W 1958, Rene Clair, w liście do krytyka teatralnego 
Nouvelles litteraires Gabriela Marcela, twierdził, że „Nle 
igra się z miłością" jest utworem prawie nieznanym po
za granicami FrancjL „Niestety" - napisał wtedy wielki 

reżyser filmowy - ten brylant bez skazy nie świeci po
za granicami Francji. Dzieło jest prawie nieznane w kra

jach angl?s.askich. Nie zna go też i Hiszpania. Być mo
że mają o nim pewne pojęcie Włochy. Nie wiem czy by
ło grane w Niemi:zech, lub w krajach nordyckich". Napi
sano wtedy do Gabriela Marcel list, wyjaśniający, że istnie
je conajmniej jeden kraj, poza Francją, który oddawna 
ceni i zna Musseta.. Kra.iem tym jest Polska. Wiadomo, 
że już w teatrze Fredry, a szczególnie w „Slubach panień
skich" istnieją uderzające zbieżności z Mussetem; Boy 
przypuszczał nawet, że Musset mógł słyszeć o naszej ar
cykomedii i znać ogólnie jej treść. Autor „Wychowanki" 
i „Przyjaciół" w późniejszej fazie swej twórczości na 
pewno czytywał Mussetowskie utwory w „Revue de deux 
mondes", czy w Wydaniach książkowych; mógł je też oglą
dać na scenie Comedie Fran<;aise. Na pewno znał je i Sło

wacki. 
Już za czasów Koźmiana grywano w Krnkowie komedia 

Musseta. W 1874 wystawiono „Nie igra się z miłością" jako 
„Ostrożnie z ogniem", ze sławnymi aktorami: Hoffmano
wa i Ładnowskim. Koźmian napisał wtedy o tej komedii 
obszerne studium. Modrzejewska wspomina w swych ,,Pa

miętnikach", że zbliżenie z przyszłym jej narzeczO'Ilym na
stąpiło na tle rozmów o Mussecie i jego twórczości. Naj 
świetniejsi polscy aktorzy i aktorki grywali role musse
towskie. Musset należał do repertuaru teatru kierowanego 
przez Tadeusza Pawlikowskiego w Krakowie. Tłumaczami 
tych utworów byU Lucjan Rydel i Leon Schiller. W 1890 
roku ukazał się w Warszawie pierwszy duży wybór poezji 
Musseta, w przekładach Bolesława Londyńskiego. 



Projekt kostiumu Barberyny 

W 1920 roku przepiękne tłumaczenia „Nocy" czytał w Kra

kowie, w niewielkiej sali Koliegium Wykładów Nauko

wych, subtelny poeta, Edward Leszczyński. Zapewne nie 

bez oddziaływania Leszczyńskiego Mussetem zaintereso

wał się jego krewny i przyjaciel Boy. W latach 1920 -

1934 przełożył Boy zarówno „Spowiedź dziesięcia w ieku" 

jak i 10 mussetowskich sztuk teatralnych, m.inn. „Nie igra 

się z miłością", ,,Kaprysy Marianny", „Fantazia", ,,Barbe

rynę", „Świecznik", ,Kaprys", ,,Nie trzeba się zarzekać", 

„Karmazynę" i „Bettnę". Boy napisał też gruntowne studium 

o teatrze Musseta. 
W 1933 roku w warszawskim Teatrze Nowym przeszło 

sto razy grana była komedia Musseta „Nie igra się z miłoś

cią" w reżyserii Aleksandra Węgierki. Grali m.inn. tak 

·świetni aktorzy, jak Zofia Czaplińska , Alek~nder Węgier

ko, Stanisław Łapiński, Stanisław Stanisławski. Po wojnie 

stał się Musset ulubionym autorem naszej publiczności. 

Osiem razy w różnych teatrach wystawiano „Nie igra się 

z miłością", (ostatnio w Warszawie, w reżyserii Henryka 

Szletyńskiego) grywano także „Kaprysy Marianny" (słynna 

rola Kurnakowicza), „świecznik", „K aprys", ,,Nie trzeba się 

zarzekać", „Karmazynę". Duże znaczenie miała polska pra

premiera „Lorenzaccio", w inscenizacji Edmunda Wierciń

skiego z Barszczewską, Wołłejką, Adwentowiczem, Krec:z.... 

marem i Hańczą. 

, Barberynę" grano dotychczas na Wybrzeżu (w reżyserii 

Stanisława Kwaskowskiego) i w Opolu (za dyrekcji Krysty

ny Skuszanki). W Warszawie utwór ten nie był jeszcze nigdy 

wystawiony. W 1949 roku, nakładem Państwowego Instytutu 

Wydawniczego ukazało się nowe polskie wydanie komedii 

Musseta, w przekładzie i ze wstępem Boya. Trzy lat;a póź

niej to samo wydawnictwo opublikowało „Poezje" Musseta, 

pod redakcją i ze wstępem Zbigniewa Bieńkowskiego. 

Przekładali m.inn.: Artur Międzyrzecki, Wanda Markowska, 

Jadwiga Dackiewicz, Halszka Dunin, Bogdan Ostromęcki„ 

Włodzimierz Słobodnik, Zbigniew Bieńkowski, Leopold Le

win, Gabriel Karski. 



„Barberyna", skonstruowana bardzo śmiało i swobodnie, 
jest typową dla teatru Musseta syntezą dwóch czynników: 
bal'W!Ilej i dowcipnej poetyckiej gry wrażeń, oraz - apo
teozy miłości. Wiara w miłość, w sens i znaczenie tego uczu
cia jest stałym i niezmiennym punktem mussetowskiego 
świata. Gra i ironia stwarzają w ramach uroczej opowieści 
komediowej popis błyskotliwie :zmiennych sytuacji i ripost. 

Miłość zwycięż.a, to ona jest właściwą triumfatorką .nie
zwykłego zakładu. Ale zanim do tego dojdzie, znajdzie się 
wiele okazji do zainscenizowania jedynej w swoim rodzaju, 
kiip,iącej żywiołem teatru, - zabawy. 

W. N. 
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Witold Filler 

Z DZIEJÓW TEATRU NA PRADZE (I) 1 

Dworzanin króla Władysława IV i autor pouczającego 

„Gościńca albo opisania Warszawy", pa111 Adam Jarzembski, 
wyliczając zabytki i dobytki osiedla podstołecznego, ma pra
wym brzegu Wisły połofonego, a 2lwanego Pragą, wspomi
na, że obok domku żupnikia, kilku browarów, słodowni i skła
du soli, był tam też „kościół Bernardy.nów", porządny, 
z gankami d 1 a mu z y ki". 

W owym okresie, gdy na królewskim Zamku wielką po
pularność 2ldobywały sobie koncerty kapeli włoskiego ma
drygalis.ty, Manka Saachi, słyszeli zapewne mieszkańcy 

Pragi z owych ganków różne motety i arie, a może śpiewał 
tu sławny sopran nadworny, Baltazar Ferri, popularnie 
zw.any Balcarkiem. Może... jedno jest pewne. że rna prze
strzeni dziejów ~zlacheC'k,iej Rzeczypospolitej jedyny to 
ślad kulturalnych zainteresowań obywateli praskich. Upły
wały lata, fuagę nabył karnclerz Zamoyski, przedmieście 
rosło, domostw przybywało, ale o luksusie kultury, o ja
kim na przykład theatrum nikt tu nie słyszał. Nawet, kie
dy król August Mocny kazał robić łapanki na Warszawia
ków, by spędzonymi z ulicy zapełnić wiecznie pusty gmach, 
tzw. Opernhausu, krrólew.>!:y pajucy nie zapędzali s.ię na 
prawy brzeg Wisły uteatra1niając na silę jedynie prze
chodniów śródmiejskich ulic. 

Aż nadszedł wiek XIX. 

Usypano ochronny wał wzdłuż Wisły, w roku 1864 posta
wiono most żelazny, przez który kursował kon.ny tramwaj, 
łącząc Warszawę z prawob!'Zeźmym dworcem kolei Teres
polskiej. Na Pradze rosły nowe domy i ulice, szły w górę 



ceny parcel i placów, pracowała pełną parą fabryka ma
chin Rolbieckiego, powstawała też świeża dzielnica, poza 
hipoteką miejską poołżona, tzw. Nowa Praga. Zamieszki
wała tam „bardzo liczma klasa robotników„ wyrobników, 
służących obojga płci, domagała się koniecznie jakichś 

wpływów stanowczo na jej umoralnienie działać mogących. 
Tu i ówdzie kiełkują wprawdzie dobre instynkta, ale nie 
ujęte wcale w należyte karby, marnują się bezowoonie". 
Owe „kiełki" to właśnie między inny.mi - ludowe tea
trzyki. 

Powstały one w swoistym sojuszu z szynkami, jako tziw. 
ogródki, czyli restauracje wzbo~cone o kilka drzewek 
ogrodu. W pierwszych praskich ogródkach: Glińskiego, 
Kosińskiej i inny<'h przygrywała po prostu gościom przy
padkowo dobierana kapela. Aż w roku 1869 właściciel 
ogródka, położonego na Wale, „Doliny Praskiej" sprawił 
swym byw.alcom prawdziwą niespodziankę: zaangażował 

towarzystwo dramatyczne, złożone z 11 osób, pod dyrekcją 
niejakiego Bukowskiego. Artyści byli chyba dość mier.ni 
i ich nazwiska: Karoliowa, Wilska, Zorski - nic nie mó
wią nawet teatrologom. O jednym tylko - Chrzanowskim 
- wiadomo, iż wsławił się, jako znakomity„. linoskoczek! 
Trupa Bukowskiego grała przez kilkanaście dni czerwco
wych w „Dolinie", potem zaś przeniosła się do sąsiedniej 
„Wenecji Praskiej", tam prezentując jednoaktowe kome
dyjki i wodewile. 

W 1874 rnku zawitał z kolei na Pragę Jan Russanowski, 
założyciel pierwszych stołecznych ogródków, przepędzony 

z centrum miasta przez możniejszych konkurentów, i za
łożył teatrzyk „Nowa Pmga" przy zbiegu ulic Grodzkiej 
i stolarskiej. Ponieważ własny zespół miał nieliczny, zmo
bilizował miejscową inteligencję, i z _jej pomocą wystawił 
m.in. „Odludki i poetę" F'redry, „Łobzowian" Anczyca, 
„Majstra i czeladnika" Korzeniowskiego. Poziom tych ~elk
takli nie musiał być zbyt wysoki, jeś1i zważyć na !IJ)ecy
ficnne warunki pracy: „amatorom" roz.dawano role n.a kilka 
dni przed premierą, w soboty zazwyczaj robiono jedyną 

prób~ „sytuacyjną", a w niedzielę - już grano. Ale publi
czności to się podobało, choć na dzisiejsze warunki, frekwen
cja w „Nowej Pradze" nie była oszałamiająca: 70 - 100 osób 
dziennie. Ale początek był zrobiony. Słusznie też !1ależy 
~ię Russanowskiemy tytuł „ojca praskiego teatru". 1 słu
sznie pisał o 'Ilim , Kurjerek": 

Kolumb jest stawny przez swe odkryr'ie, 
Kopernik wielki za system boski, 
Lecz pędząc w wiecznej niedoH życie, 

Ileż jest większy pan Russancrwski! ! ! 

Projekt kostiumu Kalekairi 



„ 

Z uwagi na częste spóźnianie się Publiczności 
przyipominamy, że przeds tawienia rozpoczynają 
się PUNKTUALNIE. 

Spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na wi
downię aż do najbliilszej przerwy. 

Punktualność jest cechą wyrobienia obywatel
skiego i miarą kultury społeczeństwa. 

Początek przedstawień punktualnie o godz. 19,15. 
Organizacja widowni ul. Szwedzka 2/4, tel. 
9-23-66. Kasa czynna codziennie od godz. 
10 - 19,15, w poniedziałki od 10 - 17. 

Dojazd do Teatru tramwajami 4 i 32 oraz auto
busami 101 z pl. Trzech Krzyży oraz 119 i 120 
z placu koło Dworca Wileńskiego. 

Po przedstawieniu specjalny autobus odwozi 
publicz.ność d o śródmieścia. I 

r 
~ r 

Druk RSW „ Prasa", Sm. Z a m. 10. C-61. 

W REPER T U A RZ E: 

Władysław Krzemiński 

„ROMANS Z WODEWILU" 

Wodewil w 3 aktach 

Klara Feher 

„NIE JESTEŚMY ANIOŁAMI" 

sztuka w 3 aktach 

Aleksander Fredro 

„P R Z Y J A C I E L E„ 

Kom edia w 3 aktach 

W PRZ Y GOTOWANI U : 

Aleksander Suchowo-Kobylin 

„MAŁŻEŃSTWO KRECZYŃSKIEGO" 

Komedia w 3 aktach 

,,KOPCIUSZEK'' 

Baśń wg Grinuna w B obrazach 
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