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„Oresteja" 

„Oresteja", jedyna trylogia tragiczna wielkiego poel'~ 
greckiego Aischylosa, która doszła w całości do nas, powstała 
)ltrawdopodobnie w roku 458 przed ChrystusE'm, to jest 
2405 lat temu. Jest to więc jedno z najsędziwszych dzieł. 
jakie można dzisiaj podziwiać na scenie, ale mimo tak od
ległej epoki, w jakiej powstało, do dziś dnia wzrusza ono 
aas nietylko swoją prostą ale mocną poezją, lecz także głę
boką moralnością poruszanych przez tra~edię problemów. 
Zagadnienia jakie stawia przed oczy nasze Aischylos, zwła
szcza w trzeciej cześci swojej trylogii, noszącej tytuł „Eu
menidy", do dziś dnia nie straciły na swej aktualności. Sprawa 
surowego ale miłosiernego, a zarazem sprawiedliwego sądu , 
udział elementu społecznego w sądzeniu winnych - wreszcie 
łaska i uniewinnienie dla tego, kóry pragnie rozpocząć nowe, 
lepsze życie - są to przecie rzeczy, które nas tak samo 
obchodzą i tak samo wzruszają jak przed dwoma i pół tysią
cami bez mała lat. Trzeba tu oddać hołd wielkości kultury 
greckiej, jej humanizmowi. który pozwalał jej na stworzenie 
w zaraniu dziejów tak potężnych dzieł jak „Oresteja'', 

Tragedia grecka urodziła się z uroczystych nabożeństw 
i obchodów urządzanych na cześc boga Dionizosa. Główną 
rolę w tych pobożnych obrzędach grał chór, śpiewający na 
cześć Dionizosa pieśni pełne radości lub smutku, pieśni opo
wiadające o legendarnych bohaterach greckich starożytnych 



P?~a? czyli .m~tów. Z biegiem lat chór śpiewający takie 
p1esn~ pod~1elił się na dwie części, pojawił się też przo
dowmk choru, który opowiadał, streszczał chórowi jakąś 
legen~ę.' W ten sposób zjawiła się rozmowa pomiędzy przo
dowmk1em a chórem, a więc dialog dramatyczny. Za nim 
przyszła akcja. 

. Potem z. chóru wydzielił się jeszcze jeden aktor, potem 
dw?ch aktorow. Pomiędzy tych dwóch aktorów i przodo
\\' n~ka chóru rozdziela Aischylos całkowicie działanie i dia · 
logi ~ztuki. Dopiero jego następcy odważą się wprowadzić 
trzeciego aktora. 

. . Ponie~aż tragedia grecka powstała z chóralnej pieśni, 
~e1 zasadmczy element, chór, pozostał w niej nazawsze 
1 zawsze odgrywa główną rolę. Czasami jest to chór starców 
ia.k wi~zimy w pierwszej części „Orestei" („Agamemnon"): 
czasami c1~ór kobiet jak w drugiej części (.,Ofiarnice'' -
„Choefory l - czasem ·wreszcie chór istot półboskich lul 
fantastycznych, jak w trzeciej części „Orestei" (,,Eumenidy"I 
cb.c'ir Erynij lub w „Prometeuszu skowanym'' chór powie
Lrznych Oceanid. 

. .~ima to rola chóru jest zawsze jednakowa: to co chór 
nowi 1est po części wyrazem myśli i uczuć autora; czasami, 

1o bardzo często, chór wyraża jak gdyby komentarz widza 
Jo tego, co się dzieje na scenie. Często - w czem widac 
' ) raźnie śb.dy pochodzenia tragedii - chór też składa mo
dł y P zed eblicze bogó ,., Zeusa czy Apollina w Oreslei' ' 
Di~nizosa w „Antygonie" Sofoklesa. Ten potrójn;• cbrakte; 
~ho ru: komentatora, tłumacza i kapłana sprawia, że rola je~o 
1e t bard.zo _z~aczna we wszystkich greckich tragediach , 
a . wypow1edz1 1e~o. są bardzo ważne i wysuwają su; na plan 
p1env_szy .. ~a. um1e1<; tnym przystosowaniu roli chóru do wy
magan dz1s1e1szego teatru polega największa trudność insce
nizacyjna dramatu greckiego. 

,,Oresteja" rozpoczyna się w pałacu królewskim w mie
·c1e Argos, pałacu, nad którym ciąży przekleństwo zbrodni 
od kilku już pokoleń. W Argos panuje ród Atrydów. Już 
Atreos popełnił straszne przestępstwo zabiwszy dzieci swego 
wygnanego brata Tyestesa i ugotowawszy z tych ofiar jadło 
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dla zwabionego na slraszną ucztę brata - wygnańca. Syn 
Atreusza Agamemnon idąc na walki pod Troją i na zdobycie 
tego miasta, popełnia nową zbrodnię, o której przebiegu 
i związanych z nią wróżbach kapłana Kalchasa opowiada 
nam obszernie chór starców zaraz na początku „AJ!ememnona" 
Okręty spieszące na wojnę trojańską zebrane w przystani 
Aulidzie nie mogą wyruszyć na skutek przeciwnych wiatrów ' 

by odwrócić gniew bogów, Agamemnon poświęca swą uko
chaną córkę Ifigenię i zabija ją własnoręcznie na ołtarzu 
Artemidy. Wiatry się odmieniają i Agamemnon wraz z in
nymi wojami i rycerzami spieszy pod Troję, której oblężeni 
trwa dziesięć lat. Tymczasem żona Agamemnona Klitaimestra , 
pozostawiona w domu. knuje zemstę przeciw zabójcy włas 
nei córki, do spółki z ostatnim ocalałym synem Tyestesa 
Aigistem. Gdy po dłui:tiej wojnie Agamemnon przybywa d 
domu, Klitaimestra zabija jego i jeJ!o brankę Kasandrę 
a sama wraz z Aigistosem zostaje jedyną panią Argos. 

Ale pozostał jeszcze syn Agamemnona i Klitaimestry, 
Orestes, którego przezorna matka oddała z domu na wycho
wanie do dalekiej Fokidy. Jego dzieje są treścią następnych 
części trylogii, które noszą nazwę ,,Ofiarnice" i „Eumenidy''. 
Orestes z rozkazu Apollona przybywa - jako dorosły już 
łodzieniec - do Argos. Na grobie okrutnie zamordowanege 

• •ica spotyka siostrę swoją Elektrę, którą matka traktuje jak 
aiewolnicę. Pobudzony rozkazem swego opiekuna Apolla, 
opowiadaniem siostry i płaczem kobiet argejskich, młody 
Orestes postanawia zabić matkę i jej kochanka, i zdradą 
przeniknąwszy do wnętrza domu spełnia swój krwawy zamiar. 
Gdy w ten sposób dokonuje pomsty za śmierć ojca, popada 
w grzech matkobójstwa, za co poczynają go prześladowa~ 
straszliwe córy nocy, wyrzuly sumienia, Erynie. Orestes ucieka 
przed nimi z rodzinnego Argos. 

W trzeciej części trylogii widzimy go, jak się chron 
przed okrutnym prześladowaniem Erynji, w Delfach, świątyr.i 
Apollona, a potem udaje się do Aten, pod opiekę wspania
łej bogini Lego miasla Pallas Atene. Ale jego prześlado 
wczynie nie opuszczają go ani na krok Wtedy Atena za· 
rządza sąd nad Orestesem z przedniejszych obywateli swegc 
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miasta1 ci zaś wydają wyrok, porównie potępiając i unie
winniając Orestesa. Litościwa bogini składa biały kamien, 
swój uniewinniający głos1 miłosierdziem swoim wyrywając 
Orestesa z rąk strasznych Erynji. Aby zaś te boginie 
podziemne nie spełniły okropnych zemst jakiemi grożą, Ate
na każe swojemu ludowi otoczyć ie czcią, ubrać w purpurę 
i składać im modlitwy i ofiary pod nazwą „bogiń łaskawych' 
Eumenid. Tym akordem łagodności, sprawiedliwości i zapo
mnienia kończy się to arcydzieło. 

Podziwiać należy jak Aischylos pomimo pewnych kon
wenansowych naiwności (np. zbyt szybkie przybycie Aea
memnona z pod Troi) umie harmonijnie skonstruować całośc 
swego dramatu. Jak potrafi przejąć i zainteresować widza 
losami Orestesa, jak potrafi zbudować sąd nad nim, aby ~o 
oczy'cić sprawiedliwie i łaską bojlini uniewinnić. Wprowa
dzenie elementu ludzkiego sądu, w którego ręce bogowie 
składają ostateczny los człowieka, zadziwia swoją głębia 

mądrością. 

„Oresteja" przez dłu~ie lata swojego istnienia była tema
tem, z którego obficie czerpali pisarze i muzycy w ciągu 
wielu Łuleci, powtarzając legendę o Orestesie i Elektrze 
w tysiącznych wariantach. W ostatnich czasach największym 
powodzeniem cieszyła się 11 Elektra" wiedeńskiego poety Hoff
man thala, z której Ryszard Strauss zrobił wspaniałą oper • 
LI potem dramat francuskiego pisarza Jana Giraudox pod 
tym samym lytulem. 

Jarosław lwaszkił•wicz. 
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Tragedia Orestesa· 

Zródłem niezwyklej mocy, która prawia, że po 2405 
latach „Oreslcia" jschylosa wstrząsa na tak ..:amo glęb~ko, 
j k w trząsała woi h '•idzóv. aleń kich ie l ni tył.ko gemu z 
poety, ale i sam rodzai ztuki, d? klóreg~ nalczy „O re: 

te j a", duch teatru, z którego s1 narodziła. !eatr atensl ~ 
I ży w świętym okręgu bo a Dionizosa; lra~edia - ~ czę 
urocz tości religijnej. Tragik porusza sprav...-y na1. ł_ęb ze 
- j tar ię dotrze do nai~l bszych war:.h psycl11k1 swe-

o widza. . . . 
Materialem, z którego buduje swe mislerv1ne w1do\ ·1s-

ko, jest ojczy ty mit bohaterski; po tacie, ~Lóre w~rowndza 
n cenę, i ich Io y - to nie do olne wymysły . 1cgo fan
tazji, ale ł\\ ory prastarej legendy, wspólna w!a no naro~u: 

lewa \ nie jednak tre swoją, interpretu1e wedle wo1e1 
m ·'li i woiei wiary. 

Prastarą, nie przez Aj chylosa '•ymy '!oną hi lori.ą s~ 
dzieje króla Agamemnona i syna jego Ore le a .. Zwyc1ę k1 
wódz polączonych ił pań tw greckich pod Tro1ą po~raca 
z wojny do oiczy tego Argo u i lam· zo taje P?d Lępn1e za
mordowan przez ' iarolomną żonę w zmowie ~ _k?c~1an~ 
kicm. Syn jego, który dzieckiem był jeszcze w chwili m1erct. 

jca, doró łszy uwalnia tron oicow ki spod wla~zy u~ur.pa 
tora, karząc (miercią oboje zabójców. Ale za~~1czymą ie l 
przecież wla na jego matka: akt prawiedliwo c1 1e l zarnzem 
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zbrodnią - matkobójstwem. Dlatego ·ci gają go stra zne 
bóstwa podziemne, mścicielki krwi matczynej - Erynie. 

Pom zczenie swojej krzywdy domaga się sam ga-
memnon. Dusza wygnana z ciała przemocą - „przed cza-
em", jak ię wyrażano - zbrodniczym gwałlem przepędzona 

do mrocznego pańslwn cieniów, gniewna jest i żąda zadość
uczynienia Wiara '" potęgę du zy zmarłego, kult zmarłych 
- to pra Lar wiara wi clu ludów i wśród nich ludu grec
kiego. Duch zam rdowanego Ai.tamemnona - to niewidzial· 
ny boh ter części drugiej trylogii Aj chylo owej, której 
początkowe sceny rozgrywają ię nad jego mogilą. 

Tym, który stoi na straży praw zamordo, anego, który 
z całq bezwględności.\ nakazuje nieszczęsnemu Ore tesowi 
zem tę, jest pan Wyroczni Delfickiej, świetlisty bó Apollon. 
Dwa lulecia, które poprzedziły narodziny tra!:!;edii greckiej, 
były epoką przemożnego wpływu tego bó ł\, a na całe życie 
duchowe Hellady. Delfy - za pośrednictwem swego mąd
rego i pol żnego kolegium l<apłat1 kiego - prowadziły od 
pocz. Lków VII wieku przed Chry tu em systematyczną pro
i;i andę religijno- moralną, która dokonała wielu za adni
czych zmian w pojęciach ludu. Działały zarówno przez 
Wyroczni , jak i przez dzieła poezji: najznakomitsi poeci 
w. VII i VI bvli wyrazicielami ideologii apolliń kiej. 

Wiara w polę~ę du zy zmarłego podkopana została 
po aż.nie przez utwory poetyckie, od których zaczyna się li
teratura sł! rozylnej Grecji - Iliadę i Ody ·seję. Tam 
kultu zmarłych nie ma, a dusze - to bezsilne, marne cienie, 
bez żadnego wpływu na 'wiat żywych. A skoro Lak, to 
i obowiązel· pom zczenia zabite~o traci wą moc: u Homera 
zahójca może ię ol upi , i przyjęcie okupu przez rodzinę 
zal i lego ie L cz 'nem zalecanym jak dowód łagodna· ci cha· 
rakleru. ~wiat homer cH je t 11 ludzki", może - zb. t ludzki ... 

ie chce znać tragicznych konflil tów bez wyjścia - i nie 
chce znac ciemnej, niepokojącej, „tamtej" trony żywola. 

Temu przeciwstawia ię o tro Apollon auka delficka • 
wytrzebić chce z dusz pojęcia, klore ię w nich zal orzeniłv 
dzięki \ •iell iei popularno ci poematów Homera. a m1e1 ce 
homeryckich ulatwien wprowadza z powrotem dawn u-

r 
I 

row • rygoryzm. Dusza zmarłego nie jest marnym cieniem, 
a prz •jęcie okupu od zabójcy - to zbrodnia! 

tary mit o Agamemnonie i Orestesie nadaje się jak 
najlepiej do demonstracji tej tezy. Syn ma obowiązek pomsz
<:zenia 'mierci niecnie zamordowanego ojca, obowiązek 
bezwz 1Iędny, nie dopuszczający wyjątków: choćby nawet 
morderczynią była matka mściciela. A Erynie? Apollon ma 
<lo · c mocy, by je unieszkodliwić: apollińskie oczy zczenia 
obrzędowe zmywają z człowieka wszelką zmazę, a więc 
i zmazę krwi - nawet krwi matczynej. Ten, który nakazał 
matkobójstwo, oczy zeza matkobójcę ze ~maz1. Nie ly. czło
wiecze, roz trzy~asz, co jest dobre, co zie, ale bóg przez 
woją naukę; nie ty jesteś sędzią swoich czynów, ale on. 

W opracowaniu dziejów Orestesa dokonanym w duchu del· 
fiokim matkobójca otrzymywał od Apollona łuk cudowuy, 

tór •m raz na zaw ze przepędzał ścis!aiące go Er ·nie. 

Tak było w epoce kroczącej pod ztandarem D U. 
naczej - w Atenach wieku V-i.to. Ai eh Io ie~t poet 
glębuko, do samego rdzenia religijuym; ale jest to rełiJ,!ijnoś 
inne fo typu, niż delficka. Punkt ciężko ci przenie iony z~· 
slał do serca c7.ło .... i eka. Fakt, że Ap lion każe, je zcze nie 
roz trzyga sprawy umienia. Aischylosowy Orestes dokony 
wa czynu zemsty pod terrorem stra zn)·ch gróźb Wyroczni, 
nie w poczuciu słuszności, ale JV o tatecznej „rozpacz ". 

rok · krok, nieodstępnie, jal· cie .... , idzie za nim milcz cy 
Pilade , który przybył z nim razem 7. podnóża Parna ·u, 
z bezpo ·re dni ego ąsiedzlwa Wyroczni, jakby wyslany przez 
Apollon , by do;>iln wać wykonania je~o ·oli - i w de 
cyduj cei chwili odzywa się raz jeden, aby przełamać w;,.
hanie matkobójcy. Dokonanie z :.ty nie jest triumfem, ale 
druz cącą kię k< I oczyszczenia apolliń kie okazują się 
bez "ilne: Erynie nie znikają, za ypiają tylko na krótką chwilę 

i. zbudzone przez widmo zabitej matki, puszczają ię na 

no' ·o '' po: cig. 

Po rozwiąz nie ię ~a Aischylos do rodzimej tradycji 
tenskiej. W Atenach opowiadano. że Orestes sądzony był 

na • reopagu, czyli „Wzgórzu Aresa", gdzie i .w cza_ ach hi 
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storycznych zasiadał sąd rozpatrujący 5prawy o zabójstwo. 
Na sąd ten stawia się Apollon, ale już n:e jako najwyższy 
autorytet rozstrzygający, lecz jako jedna ze stron: Erynie 
oskarżają, on broni. I jeżeli zwycięża, to tylko dzięki mądrej 
i dobrotliwej patronce rodzimego miasta poety, bo~ini Ate· 
nie. która od siebie dorzuca ł!łos za oslrnrżonym: głosy bo· 
wiem sędziów dzielą się na dwie równe części. 1 'rz_ba 
jeszcze mądrej i łagodnej perswazji teiże Ateny, aby obra
żone wyrokiem Erynie wyrzekły się swego gniewu i jako 
nie j!roine już, ale dobrotliwe, jako Eumenidy, czyli „pogi· 
nie łaskawe", przyjęły ofiarowaną im siedzibe w grocie po 
Wzgórzem Aresa, J!dzie istotnie czczonl j~ w czasach Ai chy· 
Jo ·a i gdzie oskarżuny, po usprawiedliwieniu przez sąd. 
składa[ im ofiarę. 

Czy jednak sprawa sumienia Orest sa za lała v; ten 
posób roblrzygaięta? Chyba nie... Ilarmonijn wydźwięk 

lrylo ii Ai'chylosa dokonywa się już na ionei płasz.cz)żnie. 
Czy podobna harmonia zapanowała również. w sercu Ore 

le a, o tym możem wątpić. Ale czy wo~óle możliwe jest 
wyjście z lak w sam) m woim rdzeniu tragiczne o konfliktu? 

Trylogia Aisch 1 s~ ko11czy się uroczystym finałem 
obrzędowym. Do jego widzów ale1iskich przemawiał on, 
oczywiście, bardziej bezpośrednio, niż do nas, jako żywa 
CZO\llLra ich własnego życia reli~ijne~o. Ale nie mniej bez
po 'rednio, niż do nich, przemawia do nas promieniujący 
z tego finału duch najpiękniejszego okresu demokracji ateń
slciej, m~dre, łagodne, wyrozumiale spojrzenie błękilnookie' 
Pallady. 

Stefan Srt?brny. 
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I n s c e n 1 z a c a „O r e s t e i" 

Problem wystawienia w dzisiejszvm teatrze oryt!inalnei 
tragedii greckiej jest niezmiernie skomplikowany. Wyma!:!a 
on poszukiwań wyrazu i form, które zbliżyłyby Teatr antycz
ny do nowoczesnego człowieka i dzisiejszej wyobraźni tea
tralnej. 

Architektura starożytnej sceny )';!reckiej, mieszczącej się 
wśród krajobrazu, oświetlonego słońcem, jest tak różna od 
budownictwa sceny współczesnej; kompozycja Aischylos · 
wej ~ragedii lak odmienna od form nowoczesnego dra· 
matu; urządzenia techniczne tego Teatru tak inne, niż nasze 
wreszcie konwencje i popularna mitologia tragedii greckie1 
ą tak obce naszym pojęciom i rłaJizmowi naszemu, najbar

dziej nawet poetyckiemu - że wystawienie traeedii i;treckiej 
szczególnie takiej, jak „Oresteja" w teatrze dzisiejszym, jes 
problemem najtrudniejszym w dziedzinie sztuki insceniza
cyjnej i aktorskiej. 

Q 



* * • 

A jednak podjęliśmy to zadanie - ze względu na nie 
zwykle piękno tej tra!ledii oraz jej wysoki poziom moraln~ 
- z pełną świadomością czekających nas trudów, lecz 
i z pełną odpowiedzialnością, tym większą. że „Oresteia" 
niJ1dy jeszcze nie była grana w Warszawie. Mając do dys· 
pozycji nowy przeHad prof . Stefana Srebrnego i jego dra 
maturgiczny skrót tekstu (który przeszedł już próbę scen 
na rok przed wojną w Teatrze Polskim w Wilnie), 
poddaliśmy egzemplarz teatralny dalszym jeszcze .skrótoa 
i to dość poważnym. Jeżeli jednak mimo wszystkie uczy
nione skreślenia okaże się, że nasze zwyczaje teatralne i wy 
trzymałość nerwowa wymagałyby dalszych skrótów - nie 
mo~łoby się lo stać bez poważnej szkody dla poetyckieJ 
wartości utworu i jego kompozycji. Należy pamiętać, że tr 
loiia grana w ciągu całego dnia została obecnie przys~os~ 
wana do czasu jednego wieczoru teatralnego. Wystaw1e01· 
Orestei" jest tak niezwykłym wydarzeniem, że czas dłu, -
~zego trwania widowiska, niż zazwyczaj, nie powinien n~ko~t 
dziwić. Zresztą będzie ono krócej trwało niż inne w1elk1e 
µrzeditawienia klasyczne~o teatru. 

Praca czteromiesięczna poświęcona „Oreslei" była jeJ
nym z najpiękniejszych okresów Teatru Polskiego, a be~ 
sprzecznie najpiękniejszym po wojnie. Przez miesiąc prac.o
waliśmy nad analizą idei utworu i wyjaśnieniem poszcz~~ol 
nych fragmentów. Polem blisko trzy miesiące pracow~h~my 
na scenie nad realizacją wizji scenicznej i nad slop1emeo 
słowa, muzyki, ruchu, gestu i obrazu. Aktorzy Teatru Pol
skiego w ciągu tych miesięcy ciężkiej i trudnej pracy, a czę · 
. to indywidualnie niewdzięcznej (szczególnie dl~ b1orą~ych 
udział w chórach), złożyli wspaniały dowód do1rzał~śc1 d~ 
pracy kolektywnej, która jest podstawą nowoczesne~ sztuki 
teatralnej. Ten sam dowód złożyli malarze, muzycy t wszy
scy pracownicy techniczni. 
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* • 

Bez odpowiedniej atmosfery artystycznej, bez odpo
wiedniego zespołu aktorskiego (proszę zwrócić uwagę cho
ciażby na ilość wielce odpowiedzialnych i trudnych ról ko· 

iecych !J, bez entuzjazmu i wiary wszystkich pracowników 
Teatru nie można sobie wyobrazić realizacji tego utworu. 
z1~1czenie trzech różnych, niezmiernie trudnych chórów ze 
komplikowaną dynamiką utworu, rozmaitością nastrojów 

1 tonów i wielką ilością problemów aktorskich, muzycznych, 
<lckoracyjnych i oświetleniowych - było zadaniem, które 
trudno porównać z jakąkolwiek inną pracą teatralną. Jeżeli 
ud.1 nam się rozwiązać je pomyślnie i szczęśliwie - będzie 
to jeden z pięknych i wielkich dni Teatru Polskiego - obok 
„Irydion i", „Nie Boskiej", ,,Nocy Listopadowej", „Dziadów". 
,Hamleta", „Samuela Zborowskiego", „Juliusza Cezara'', 
I omea i Julii", „Wesela Figara" •. Jeżeli nie - in magm· 

' 1·0/uisse sat est. 

Arnold Szyfman. 

Najbliższe premiery 

Najbliższą premierą Teatru Polskiego po „Orestei" b 
J.dc komedia pisarza rosyjskiego Aleksandra Nikolaiew!cz. l 
Ostrowskiego p. t. „Wilki i Owce". Ostrowskij dziś już 
kła. yk - pisał swoje sztuki w dru~iej połowie XIX wieku 
malurąc w nich obraz poleczerislwa rosyjskiego, niejednn
i<r tnie w barwach ponurych. Jego arcydzieło dramat .,Burza', 
pokawje nam „kupców" moskiewskiah, ich ciemnotę i kon· 
~erwntyzm. Inne jeszcze sztuki ukazują nam całe spale 
czeil. •wo: chłopów, mieszcza1istwo, kupiectwo, szlachtę . 
Żvw0 malowana galeria postaci Ostrowskiego, podpatrzenie 
umiejętne słabostek i grzechów ludzkich, jego precyzyjny 
rvsunek charakterów stawia go pomiędzy Gogolem a Cze· 
<:howem, w rzędzie najwybitniejszych rosyjskich dramatur~ów. 
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Dziś sztuki jego cieszą się w Rosji sowieckiej największvm 
powodzeniem, a niektóre teatry jak np. Mały Teatr 
w Moskwie specjalizują się w wykonywaniu utworów 
Ostrowskiego. 

Ostrowskij w Polsce jest prawie nieznany, za wyjątkien' 
sztuki „Intratna Posada" żadne z jego dzieł nie było u nas. 
grane. Komedia „Wilki i Owce" będzie więc zupełną no
wością dla naszej publiczności. Komedia ta ukaże się w prze
kładzie polskim Czesława Jastrzębiec - Kozłowskiego. 

Następną pracą Państwowego Teatru Polskiego, przy
gotowaną na konkurs szekspirowski, będzie „Hamlet'', 

~-1257•.1 Dru . „L~~t·11·· W:i.~rn\\„, i\11s1.y t-;owa 33 
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