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wystaw sob i e chłopka bogatego z rod.ziną już czytać umieją

cą - za sto lat - w cichym gdzid domku pod Krakowem. Odpo
czywa po wojnie - szczęśliwy - ogieii pa.l i się w izbie, a przy ka
lendarzu już niektóre książki znajdują się na S>tole. Wystawże go 
sobie, że czyta „Balladynę" - ten utwór bawi go jak baśń, a zara 
zem uczy j(!. kiejś harmon ii i drama tycznej formy. Bierze „Lillę" -
to samo. „Mazepa" trochę mu się już w vda je nadto deklamator
skim. Lecz zajrzał w „Godzinę rny.§li" albo w „Lambra" -
i rzucił ze 1.czgardą te melancholi czne skargi dziecka niedorosłe
go, Otó:ż dla chłopka jest „Sally"*, „Ks. Marek" i „Książę 

Niezłomny". 

Juliusz Słowacki. Z nie wysłanego 
listu do matki. Paryż, w lutym 1845 

* Tal< poeta nazywa „Sen s r ebrny Sa lomei". 



Semenko 

ROZMOWA O SŁOWACKIM 

Równo dziesięć lat temu obchodziliśmy Rok Słowackiego, 
w 1959 r. przypadała przecież stopięćd:Ziies·iąta rocznica urodzin 
poety. Okoliczności te: zainspirowały redakcję miesięcznika „Dialog'' 
do sprowokowania dyskusji na temat twórczości autora „Snu 
srebrnego Salomei". Udział w niej wzięli m. !in.: Jan Błoński, 
.E:dward Csato, Stefan Treugutt i Kazimierz Wyka. Mimo upływu 
dziesięciu lat, mimo nowych i cennych odczytań dramatyki Sło
wackiego, mimo kilku znaczących Jnscenizacji, wiele spostrzeżeń, 
sugestii i konstatacji tej dyskusji nie straciło na celności i aktu
alności. Dlatego miast konwencjonalnego „wstępu do przedstawie
nia" publikujemy wybrane fragmenty wypow:iedz:i uczestników 
tamtej rozmowy o Słowackim . Korzystamy ze stenogramu, jaki 
zamieścił „Dialog" (1959 nr 12 s. 103-112). Tytuł pochodzi od re
dakcji niniejszego programu. 

BŁOŃSKI: Wielu ludzi pióra skreśliło już od dawna ze swoich 
za-interesowań Słowackiego - dramaturqa, „wi.c.Sizcza'', myślicie
la. W ielu przestało czytać dzieła Słowackiego, wyszukuje poszcze
góLne linijki Słowackiego, obrazy, zwroty, prze7Wśnie itp„. Takie 
podejście stanowi 'już dowód, że Słowacki martwieje - przynaj
mniej dla niektórych. Skoro ludzie w sile wieku przebierają 

w Słowackim, zajmują się cząstkowymi pięknościami - młodzi 

musieli zakwestionować całego poetę„. 

WYKA: Marksi.stowska teor i.'.L, maTksistowska interpretacja 
Slowackieao podciw1ala go przede w szystkim na wyżyny „drogi 
do realizmu". Przedmis•tyczny jego okres, ówczesna czę.ść jego 
dramatów spełnia warunki realizmu. Uważano, że to był naj
większy Słowacki. Potem 7taS>tąpił „rozkład". Słowacki z czasem 
.~ę poderwał - po kłótni z Krasiit skim. Tymczasem praktyka 
teatralna wi;kazujc, że ten Słowacki dramaturg, uznawany za 
szczytowego twó-rcę - jest melodramatycznie niezno.śny. Takiego 
np. „Mazepy" w ogóle słuchać nie można, brać na serio nic można. 
BŁOŃSKI: Teatry marnują szansę Slowacki ego. Piłując nie

ustannnie „Mazepę" i „Marię Stuart", dają przedstau,ienia nie 
mające za grosz poezji i urody, podkreślają - miast tusizować 

i oddalać nieprawdopodobieństwa melodramaty~mu. Tysiąc 

razy mówiono o nieudolności, z jaką na~ze teatry zabierc;ją się 

do repertuaru romantyc.znego. Dziwi mnie tylko, dlaczego nikt 
z „nowato'1"ów", gotowych grać Czechowa jako abstrakcyjny mo
ra lil ct., nic ma odwagi zmierzyć się ze Słowackim. W Słowackim 
- a ,3właszcza w tzw. mistycznych dramatach - dostrzegam 
mnóstwo inscenizacyjnych możliwości, i to bardzo „nowoczes
nych". z elementami nadrealistycznymi włącznie. Nieslety, te-
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atralna odwaąa polega w wielu wypadkach raczej na odkrywaniu 
moż1iwości tekstu. 

TREUGU'IT: Myślę, ze mówiąc o d..zi ieJ8Zej rea k cji na Sło

wackiego, zwłaszc= młodych, możemy, ja ko histor ycy l i t eratury, 
wskazać na ważną przyczynę tej clzisiej s-ze j reakcji: to reakcja 
pr z eciw dotąd prze.ważającej, okr ślon e j interpr etacji Słowackie
go. I interpretacji uni wer syteck ie j i s_ko ln ej, i t ej krążą cej w po
wietrzu, która tkwi gdzie ,~ w głę b i świadomośc i . Słowack i ego czy
tamo 1ako dydaktyka i „krzep icie la" na rodow ego. Uczył polsko 
ści, budził, przypominał... Wielki poeta narodu podbi.t ego. !\ le ta
k ie rozumienie, pat riotyczno -dydakt yczne, ciągnęło S1ię da l ej, tr w a 
z różnymi m odyfi k ac ja m i do dzi.L o i pam iętajmy, że w czasie 
ckupacJi ta narodowa i patriotyczna f un kc j a znowtt byla czymś 
autentycznym. 

TREUGUTT: W czasi e wojn y , od poet ów po ch lopcuw z kon
spiracji, każd y miał naturalne prawo odwo ł ywać się do Słowac
kiego jako do dydak tyka. A po wojn i e? „. Słowacki inaczej, a1e 
znów 'jest dydak t ykiem. nosici elem p rawd„. Słowackiego - wiel
kiego po etę - t rze ba jecl71ak µokazywać i rozumieć n a materiale 
jego wla.~-n·ie, „narodowej ret or yk i " . I w tej r eto;-yce moic my od 
naleźć fr agment y „ czyst ej poezji" - slU5\onie - i dzie przeciez 
o coś innego, niż o sztu c- ne pr::eciwsl aw ianie Slowackiego ideolo 
ga i patr ioty misitrzowi. formy, p oecie bez k cmip leksn narodowego„. 

Cudzoziemcy często reagują żywiej od nas na czystą poezję 

Słowc1 ckiego , nie majq świadomości jej skonwenc jcma lizowanw. 
Oni czują, że tam jest coś bardzo ładnego na tle europejskim. 
BŁOŃSKI; Mn ie sii ę zdaje, że prawdziwy powód odwrócenia 

się od Słowackiego - to stosunek Słowackiego do histerii. A s1to
sunek do historii to u Słowack i ego główny, decydujący problem. 

TREUGUTT; J ako pa t r i ota - w tamtej syt u acji - musiał być 
historiozofem, rewolucjon.is,tą, mv,siał wierzyć w sens historii, 
w prawidłowo,~ć przebiegu d ziejów, bo z teQo miała wyjść wolna 
Polska. Nie mógt inacze j. 
BŁOŃSKI: Słowacki usilow al nadać znaczenie polskiej odręb

ności narodowej, ocalić siens polskiej h i tor ii , i to na teren.ie czysto 
polityczr..ym , prz11najmniej - do ok resu mistyczneqo. Później -
jak mi si ę zdaje - poszedt dalej. Otóż podobna po.~tawa j est dla 
dzisi~jszej mlodzie~y nieznośna· i nieznośna takie dla nas, jc.śli 
będziemy szc zer zi1. P o prostu dlate{!o, że poi.ska hist oria nie ma 
ju? dziś dla młod~ i eż y żadnego odrębnego znaczc>n ia. Tym lepiej, 
i bynajm niej n ie wyk lucza to p aJ:riotyzmu, przeciwni e. Od dzie
siątków lat po lscy pi sar z modlili się o li te ra t urę uwolnio7lą od 
n arodowych obłędów, a kie dy przy szlo pokolenie„. które owe na-
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rodowe mity odrzuca, bo ich nie rozumie nie zna z doświadczenia 
- to krzywimy się i rozpaczamy. Inaczej mówiąc, poczucie świę
tości hisrtorii, a zwłaszcza tej narodowej, które nie opuszczało 

Słowackiego, wydaje się wielu niepojęte, jeśli nie wręcz śmiesz

ne. H istoria została zdesakraiizowana: rozważamy ją w pojęciach 

całkowicie różnych; naukowych albo plotkarskich, nigdy takich 
jak Słowacki. 
Słowacki był jednak nie tylko „wieszczem". Czym innym j est 

zamykanie się w narodowej odrębności, czym innym - wyciąga

nie bardziej uniwer~lnych wniosków z niezwykłości losu naro
dowego. Szanse Słowackiego istnieją i dzisiaj , tyle, że są nowe 
i na pewno trudniejsze. 

BŁOŃSKI: .. . od „Księdza Marka" - Słowacki jak gdyby sobie 
uświadam ia, że musti pójść dalej: k omentarz losu narodowego sta
je się niby odskocznią: ideologia :nabiera cech uniwersalnych, 
wykracza poza narodowe nieszczęścia, choć oczywiście czerpie 
z nich pożywkę . 

WYKA: ... jesteśmy w środku problematyki - Slowacki mi
styk, Słowacki polityk ... usiłujemy odtworzyć rzekomo istniejący, 
dający się uporządkować srystem mistyczny tego twórcy ... Wiara 
w istnienie takiego· systemu była pierwszym <nieporozumieniem 
zasadniczym. I stnie je tylko zespół podniet myśl(}wych, argumen
tów fabularnych ... Pewne dramaty Słowackiego, jak „Sen .sirebrny 
Salomei '', chociaż są skończone, są bez wniosku. Występuje nie 
niedowład wyobraźni czy niedowład myśli twórczej, tylko niemoż
ność doprowadzenia do końca zgodnośei apriorycznego zało.żenia 

z argumentem, fabułą, akcją ... 

B'LOŃSKI: ... Kilka „mistycznych dramatów" Słowacki S'koń

czył, innym niewiele brakuje. Postawa Słowackiego nie wyklucza 
fabularności. Raz dlatego , że była to fabularność swo i.stego rodza 
ju, nie logiczna i historyczna, ale wewnętrzna i mitologiczna ... 
Po drugie, mistyczne dramaty Słowackiego nic tylko odtwarzają 
wewnętrzne doświadczenia mistyka, ile wyrażafją przeciwstawie
nie codzienności - tej polskiej codzienności, którą tak Słowacki 

kochał - i mistycznego dążenia, które rozwija się w codzienności 

i tę codzicnno.§ć przełamuje. Takie „przeciwstaw·ienie" - Pułaski 

i ksliądz Marek - widać w „Księdzu Marku"; podobnie będzie 

w „Śnie srebrnym Salomei", choć „Sen" bardziej zas<kakuje, 
trudniej go interpretować . 

TREUGUTT: ... w „Śnie" żadna z postawionych kwestii ideo
wych, historiozoficznych, nie jest rozstrzygnięta? 
Jakaż tam jest ostatnia scena? Zakończenie likwiduje wszelką 

możliwość „dokończenia", jakiegoś rozstrzygnięcia: tu my - tam 
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oni. Oni mieli rację - my mieliśmy. Tak ich atternat.yw, a nawet 
takich pyta·ń o sens nie ma w „Snie srebrnym". 

To demonstracja, pokaz .. . szaleństwa historiozofi cznego. Operu
jąc jakimś wspólnym - od Sofokle sa do D ii rrenmatta - pojęciem 

celu w dramaci e, punk tem dojścia konfliktów, perspektywą roz
wiązania - trzeba sobie powiedzieć, że liryczna drama Słowackie
go tego celu, tego punktu dojścia, w ogóle nie ma. 

BŁOŃSKI: Co w „śnie" ndjbardziej raziło czytelników czy na
wet historyków literatury? Zdumiewająca nieprzystawalność obu 
wątków dramatu ... z j ednej strony krwawy spór narodowości 

i klas, z drugiej - milosmy romans trochę sentymentalny, trochę 

dziecinny... Codzienność upolityczniona snami Salomei i historia, 
uwznioślona mist ycznym męczeństwem Gruszczyńskiego. Zapew
ne, w tradycyjnych pojqc iach dram nt-urgi cznych nie można podob
·nych sprzec.zno-'ci i~zoodnić. Al.e my dz isiiaj mamy całkiem r&.ż ne 

pojęcie j ednolitości niż za czasów Słowackiego, albo nawet przed 
pół wiekiem. Nie tylko, że nie żądamy obowiązkowego zamknięcia 
problemów, 7lie czekamy na „morał'', ale ~ądzimy ;nawet że już 
sprzeczność, przeciwstawienie - byle konsekwentne! - może sta
nowić „uch wyt jednolitośC'i" utworu ... Proponuję więc, aby za „jed
nolitość" „Snu srebrnego Salomei" uznać właśnie - tragiczną, nie
rozwiązywalną sprzeczność obu wątkuw. Czy nie jest to - zoba
czon e w genialnym błysku wyobraźni - arcypofakie? Ten spokoj
ny dwor ek, gdzie sekretne romanse paniene'k tyle zawiklały kło
potów - i te nagłe okropne rzezie, to wtargnięcie historii, które 
rozwala jakby cały teatr„. Przecież to przeciwstawienie - to cala 
polska historia! A ambicje mistyczne? Rysują się w „Snie srre
brnym" o wiele słabiej nir,ż w „Księdzu Marku" czy zwłaszcza „Za
wiszy" lub „Zborowskim". Zawsze będzie jednak podobnie: zba
wienie przez męczeństwo. Prorocze sny Salomei - zanurzonej 
w dobrotliwej oormackości domu Regimentarza - odpowiadają 

cierpieniom Gruszczyńskiego; ten zaś cierpi przecie także po to, 
by z chłopskiego trudu wyorać „perełeczkę dla Salusi" .. . 

CSATO: Na razie ta problematyka jeszcze się nie ujawnia, jesz
cze „nie wychodzi" w obecnych przedstawieniach. Tak samo zresz
tą, jak i w tym, co się dzisiaj najczęściej pisze o Słowackim. Jakże 
więc młodzież ma dostr.zec te nowe rysy? Jaik się przybliżyć do tej 
zaledwie przeczuwanej atmosfery? 

WYKA: ... Sło•wacki jako całość oczekuje nowego podjęcia ... pod
jęcia przez teatr, podjęcia przez naukę, pod.jęcia przez spontanicz
ny sąd i głos pisarzy. Taki jest chyba wspólny wniosek naszej dys
kusji. 
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„SEN SREBRNY SALOMEI" NA SCENIE 

„Sen srebrny Salomei", który zaliczał Słowacki do najlepszych 
swoich dzieł, nie zdobył uznania historyków literatury. Długi re
jestr zarzutów jako główne wady utworu wyliczał: niekonsekwen
cję wywodu filozoficznego, dwuznaczność wymowy politycznej 
oraz brak jednolitej poetyki. Przemle s ~ ;mie elementów groteski, 
Grand Guignolu, poetyckiej metafory i realizmu, a przede wszyst 
kim zaskakujący finał - zdaniem krytyki - po prostu dyskwali
fikowały dramat. Równocześnie opatrzono utwór etykietą: „nie
sceniczny". Nadmiar monologów, liczących przeciętnie ok. 100 
wierszy, niezrozumiała dla widza - nie zaznajomionego z syste
mem Towiańskiego - ideologia utworu, mało przekonywająca 

akcja przemawiać miały za tym, iż „Snu" w teatrze zrealizować. 
niepodobna. 

W tej sytuacji decyzja Józefa Kotarbińskiego, który 24. III. 1900 r . 
wystawił dramat na scenie krakowskiej, świadczyła niewątpliwie 
o odwadze dyrektora. Sam sposób realizacji wykazał jednak, !ż 

większość sądów krytyki literackiej o „śnie" uznał Kotarbiński za 
słuszne. Świadczy o tym sposób opracowania tekstu, który starano 
się w możliwie dokładny sposób „oczyścić" z wszelkich niekon
sekwencji. Wykreślono więc m. in. większą część monologów i re
lacji, starano Się wyeliminować makabryzmy i przede wszystkim 
usunięto końcowy toast. Wyrzucono - tam gdzie było można -
wszystkie prawie terminy przyjęte z bwia.nizmu. Pro.ukraińską 

wymowę dzieła starał się reżyser osłabić zarówno popr zez opraco
wanie tekstu, jak i interpretację roli Regimentarza. Całemu dra
matowi narzucono konwencję naturalistyczną, grano go po prostu 
jako sztukę historyczną „z dziejów buntu hajdamaków na Ukrai
nie", z troską o „autentyczne" kostiumy i „realistyczne" dekoracje . 

Mimo wszystko udowodnił jednak Kotarbiński, że „Sen srebrny•· 
grać można. Entuzjastyczne przyjęcie, jakie zgotowali premierze 
recenzenci, nie wpłynęło co prawda na zweryfikowan·ic opinii hi
storyków literatury o utworze, zdecydowało jednak o tym, że 

wszedł „Sen" do repertuaru wszystkich prawie większych ośrodków 
teatralnych. Do roku 1939 grany był 14 razy i kilka razy wznawia
ny. Ja.k na utwór tak dla inscenizatorów trudny, jest to liczna 
wysoka. Nie znaczy to, niestety, by znaleziono dla utworu odpo
wiedni kształt teatralny. Odwrotnie. Wszystkie prawie premiery 
„Snu" w latach dwudziestych były w zasadzie kopią prapremiery. 
Dramat zamknięty w ramy kolejno następujących po sobie, dobie
ranych z magazynu dekoracji, wyobrażających mieszczańskie wnę
trze lub „nastrojową" altanę w ogrodzie, tracił resztę swej 
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poetyczności poprzez określenie tekstu - nie oszczędzając najpięk
niejszych fragmentów monologów. Scenę finałową z toastem na 
cześć Salomei - z reguły skreślono. 

Pewną próbą przełamania tej konwencji były dwie inscenizacje: 
krakowska za dyrekcji Solskiego w roku 1909 i warszawska 
w 1926 za dyrekcji Lorentowicza. Obie odległe w czas ie realizacji 
!ączył fakt, iż próbę przełamania szablon u scenicznego podjt:l i 
w n'ich nie reżyserzy, ale scenografowie. W Krakowie dokonał tego, 
i.a pr oszooy przez dyrektora do współpracy, Franciszek Sied lecki. 
Zerwał on stanowczo z drobiazgową realistyczną dekoracją. Sce
nografia jego podkreślała atmosferę snu i wizji, najbardziej - jego 
zdaniem - charakterystyczną dla utworu. Jednolite w wyrazie 
clekoracje Siedleckiego, żądającego dla Słowackiego „symbolu na 
s en!e", mimo iż wzbudziły zachwyt r ecenzentów, na dalszych losach 
scenicznych „Sou" nie zaważyły. W Warszawie scenografię pr ojek
tował Drabik. Ekspresjonistyczne w kolorze i formie dekoracje 
plenerów stanowił y w dziejach wystawień dramatu rewelację, 

zlekceważoną niestety przez współczesnych. 

Obie próby musiały być zresztą połowiczne, skoro nie zostały 

poparte odpowiadającą im myślą reżyserską. Inscenizatorzy w dal
szym ciągu stali wobec utworu bezradni. Jest zresztą rzeczą zna
mienną, że nie szukali inspiracji w często odważnych sugestiach 
krytyki teatralnej, traktującej „Sen" jako niezwykle śmhly utwór 
polityczny. 

Pierwszym i jedynym w dwudziestoleciu międzywojennym sce
nicznym opracowaniem „Snu srebrnego'', którem u przyświecała 

wyrażna myśl reżyserska, była lwowska premiera dramat u 
w 1932 r. w reżyserii Leona Schillera i scenografii Andrzeja P ro
naszki. Schiller wyeksponował w dramacie znaczenie przeczuć, wi
dzeń i wróżb, zarówno poprzez odpowiedn ie skreślenie teks tu, jak 
i środki inscenizacyjne, podkreślanie odpowiednich partii muzyką 
etc. Proroctwo Wernyhory rozbito na dwie części. Fragment na
stępujący po pytaniu Regimentarza „Gdzież idziecie?" umieścił 

Schiller dopiero po scenie z Popad'iankami. Przedstawienie koń
cz3· ło się słowami Wernyhory „Pany! Wasz dom purpurowy niech 
śpi". P zesunięcie słów lirnika na koniec stwarzało sugestię, iż 

szyst ko, co się wydarzyło, było jedynie jego wizją. Całość roz
grywała się w syntetycznych dekoracjach Pronaszki. Scenę po
dzielono na trzy częśc'i; główne momenty akcji toczyły się na pla
nie cc.ntrałnym. Dużą rolę nadano muzyce i światłu. 

Niezwykle konsekwentna w swym kształcie inscenizacja Schil
lerowska, (w której, jak i w poprzednich, nie było miejsca na fi-

10 

nał) ukazała całą os t ro ·· ć w ym owy utworu. Reżyser został zaa tako
wan y za sympatie p oukraińskie i fałszowanie dzieła. Zarz uty od
parła zwołana specjałn'ie J{om isja Teatralna, nagon i na Schillera 
j ednak nie zakończy ła . 

Pr micra lwowsk a była ostatnią premierą dramatu przed wojną. 
P onownie zjawił się „Sen srebrny Salomei" na scenie dopiero po 
27 latach. Jego krótkie losy teatralne po II ' ojn ie obejmują trzy 
inscen izacje, przy czym jedną powtórzono w nieco zm ienion ej for
mie. Każda z n ich r eprezentuje całkowicie różne tendencje. 

Pierwszą zaprezentowano w październiku 1959 r. w Nowej Hucie 
i powtórzono w trochę innej postaci w 1963 r. w Warszawie. Insce
nizator ka Krystyna Skuszanka odeszła w obu przedstawieniach 
całkowicie od dawnej tradycji teatralnej. 

Zauważyć się to dało już w samym opracowaniu tekstu. Ko
nieczne skreślenia przeprowadzono tak, by nie naruszyć atmosfe 
ry dramat u. Przede wszystkim zaś zachowała Skuszanka finał. Co 
więcej właśnie w jego beztrosce, tak kontrastującej z powagą scen 
bezpośredn io go poprzedzających, znalazła klucz do utworu. Po raz 
pierwszy naiwność zakończenia uznano za naiwność pozorną. Po
służy ło ono inscen izatorowi nie tylko do skompromitowania, naj
bard Z"ie j bezpośredn io i drastycznie, szlacheckiego świata (tak in 
terpretował je Boy), lecz spełniło też zadanie ważniejsze : uk azało 

drama t jako syntezę Polski, wreszcie jako utwór o historii w ogóle. 
Przekon anie inscenizatora o tym, iż „Sen srebrny Salomei" jest 
dr amatem o n iszczycielskim działaniu mechan'izmu historii na los 
jednostek, k tóre nie rozumieją swej odpowiedzialności za jej cha
r a k ter, wpływa na specjalne ujęcie bohaterów. Traktu je ich Sku
szanka jak marion etki, wplątane w sprawy i wydarzenia. które je 
przerosł y, żyjące na granicy snu i rzeczyWistości. Swiadczy o tym 
in terpretacja ról (na pół obłąkani Leon i Semenko, zdezorien towa
ny Sa a, Salomea jako kukiełka etc) i środk i inscenizacyjne. 

Zupe łnie odm iennie traktuje dramat Słowackiego w swej insce
nizacj i gdańskiej w 1962 r. J erzy Goliński, chociaż podobnie ja k 
Skuszanka p ozostawia fi nał dramatu nienaruszony. Spełn ia on 
tu j ednak inną rolę: obnaża po prostu świętoszkostwo szlach t y. 
W gdańskim „Snie" nie ma m iejsca na dywagacje o h istor ii przez 
duże Il, są natom ia l krwawe dzk je walk Polski i Ukrainy 
w tr ag icznym r oku 1768. Owo uściślen ie podkreślają pr ojek to
wane wedłu historycznych źródeł kostiumy i w dużą ilość 

rekwizytów obfitt jące dekora cje Bunscha„ Kon fli t u karnny na 
scenie jest okrutny 'i bezwzględny. W scenografii przeważa fiolet, 
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Wernyhora 

Ju iusz Słow-acki 

ROMANS DRAMATYCZNY 
W PU~CIU AKTACH 

Opracowanie tekstu i reżyseria: 

ROMAN KORDZINSKI 
Scenografia : 

ZOFIA WIERCHOWICZ 

Sto czterdziesta czwarta premiera 
Bałtyckiego Teatru Dram atycznego 
Czwarta premiera sezonu 1969170 
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REGIMENTARZ 

LEON, syn Regimentarza 

SEMENKO, kozak dworski 

SALOMEA GRUSZCZYŃSKA 

KSIĘŻNICZKA WIŚNIOWIECKA 

GRUSZCZYNSIH, ojciec Salomei 

PAFNUCY 

SAWA 

\VERNYHORA 

ANUSIA, służąca Ks iężniczki 

l POP ADIANKA 

li POPADIANK A 

SZLACHTA I CHŁOPI 

OBSADA 

- GRZEGORZ GALIŃSKI 

- JACEK POLACZEK 

- AN DRZE J ZIĘBIŃSKI 

. 'ł- KRYSTYNA KOŁODZIEJCZYK 

lJ- T EOFILA ZAGŁOBIANKA 

- JAN ~IIŁOWSKI 

- MARCIN A. IDZIŃSKI 

- STANISŁAW FRĄCKOWIAK 

- JERZY FITIO 

- K RYSTYNA ZGUD-BIKART 

- WELA LAM 

- ALFREDA BA YLL 

STEF BIJ CZEK 

ALEKSANDER GAWROŃSKI 

EDWARD l'dĄCZEWSKI 

Asystenci reżysera 

WELA LAM - JAN MIŁOWSKI 

Inspicjent Sufler 

Edward Mączewski Krysityna Zgud-Blkart 

Pr zerwa po drugim i trzecim akcie. 



Regimentarz 

czerw1en 1 czerń. Walka toczy się między ludźmi świadomymi 

swoich dążeń i racje są wyraźnie po jednej ze stron. Mimo że 

przy opracowaniu tekstu nie uczyniono nic, by wyidealizowac 
obóz ukraiński. Odwrotnie. Opis rzezi Gruszczyńskiego jest pra
wie nienaruszony. Lecz w świadomości widza pozostają głównie, 
powtarzane w przedstawieniu jak refren, słowa Pafnucego 
c. Ukrainie. 

W tak pojętym dramacie nie ma oczywiście m1eJsca na cały 

świat widzeń, przeczuć i znaków Bożych. Goliński konsekwentnie 
je skreśla. Pozostają właściwie tylko proroctwa Wernyhory, który 
wyobraża tu historyczną sprawiedliwość. Jego „pryde" brzmią 

nic jak nadzieja czyniona Polakom, lecz jak zapowiedź zemsty. 

Obie te różne inscenizacje, Golińskiego i Skuszanki, łączy dąż

ność do ukazania syntez: czy to dotyczących historii w ogóle, czy 

po prostu polskiego sarmatyzmu. Trzeci inscenizator „Snu sre_ 

brnego Salomei", Tadeusz Minc, ambicji tych wyraźnie nie daje 

poznać. Idzie mu głównie o pokazanie poetyki dramatu, tak jak 

został on - zdaniem reżysera - napisany. Za najwłaściwszy 

styl uznaje baro<k. Do baroku nawiązywać ma i gra aktorska, 

i elementy scenograficzne (glorie, anioły itp.). Starając się pozo

stać wiernym tekstowi, pozostawia Minc, skreślone na ogół przez 

wszystkich, także przez Skuszankę i Golińskiego, makabryzmy. Po

zostawia ięc wszystkie odpowiednie fragmenty tekstu, podkreśla

jąc je środkami inscenizacyjnymi: trup Gn1szczyńskiego zjawia 

się na scenie, Semenkę istotnie okręca się słomą, potem widać 

w tle płonącą sylwetkę „rezunia". 

Trzy inscenizacje powojenne i o wiele wcześniejsza premiera 

lwowska, cztery poważne propozycje teatru wobec „Snu", nie 

wyczerpują z pewnością wszystkich możliwości inscenizacyjnych. 

Najciekawszy bodaj utwór Słowackiego w każdej interpretacji 

ukazuje zresztą nowe oblicze. Stanowi to zapewne o jego war

tości. 

MARTA FIK 

(P;rzedruk z pDogramu „Snu srebrnego Salomei" w Państwowych 

Teatrach Dramatycznych we Wrocławiu. Wrzesień 1967). 
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Wyżej zamieszczony szk.ie o dziej ach inscenizacji „S nu srebrne·
go Salomei" nie obejmuje trzecie j z kolei insce ni zac ji Krystyny 
Skuszanki, zrealizowanej na scenie wrocławskiego T eat r u Pol
skiego we wrześniu 1967 r. Jest to zarazem ostatnia , poprzedza
jąca naszą dzisiejszą premierę, prezentacja „Snu". Pragnąc, by 
informacja o dotychczasowych dzie jach scenicznych dra m atu Sło
wackiego była pełna, publikujemy fragmenty recenzji z wrocław
skiego przedstawienia. 

SEN SREBRNY „POD MOGIŁAMI" 

,,Prawdziwie „.odkrywczą - pisał J ózef Kelera (Odra 1967 nr 11) 
- teatralną interpretację „Snu srebr nego Salome'i" dała Krysty
na Skuszanka„. w Nowej Hucie. Pozosta ła je j też wierna w ogól
nych założeniach: w tym nade w szystko odczytaniu „tragicznej 
ironii" poety i „tragicznej szopki, gatunku dramatu objawionego 
prekursorsko" (z „Notatek do in scenizacji" K. Sk usza.nki). Teraz 
wszakże, podejmując pracę nad tym dramatem już po r az trzeci, 
postąpiła niewątpliwie o krok dalej w zrównoważeniu elementów 
stylu: w nadrzędnej - to z pozoru t ylko paradoks - harmonii 
tego spektaklu, w którym wszystkie zamierzone i znaczące w tym 
ujęciu kontrasty wybuchają ze zdwojoną siłą. I kojarzą się w jed„ 
ną całość ... 

Interpretacja Skuszanki, doskonalona w trzech inscenizacjach 
i coraz czystsza w scenicznym wyrazie, pozostanie na pewno 
trwale w dziejach polskiego teatru jako jedn a z najbardziej waż
kich teatralnie, śmiałych, trafnych I samodzielnych wypowiedzi 
o polskim dramacie romantycznym". 

KRWAWY I S REBRNY SEN SALOMEI 

„Skuszanka w trzeciej kolejnej realizacji „romansu" - zauwa
żał Jan Paweł Gawlik (Życie Literackie 1967, nr 48) - dostrzegła 

w krwawym i srebrnym śnie Salome! okrutną szopkę , n ie dość 

wyrażnie zarysowaną w poprzedniej „. r ealizacji... Szopkę pełną 

sarkazmu nie tylko wobec pana tadeuszowych wizji Mick iewicza, 
ale wobec całej obyczajowości i mentalności polskiej szlachty„. 
Zasługa Skuszanki jest wyłuskanie tego, co „śni się p od mo

giłami'', „Sen srebrny Salomei" w takim ujęciu okazał si ę pra
wym antenatem „Wesela" - szyderczym panopticum Polski 
i;rzygniatanej rekwizytami guseł i pozorów, zaśmieconej zawoła

niami pełnymi wzniosłości i powagi, które przy bliższym wej rze
niu okazują się pustą mistyfikacją. Teatr wydobywa ją i poka
zuje czyniąc, zwłaszcza przez kontrast z przekornym zakończe
niem, najważniejszą sprawą sz tuki". 

18 

\ 
\ 
\ 

\ 

Żołnierz 



JULIUSZ SŁOWACKI 
na scenie 

Bałtyckiego Teatru Dra matycznego 
im. J. Słowack iego 

Dyrekcja Tadeusza Aleksandrowicza 

I. FANTAZY Reżyseria: Tadeusz Aleksandrowicz. Scenografia: 
Zofia Wierchowicz. Premiera: 12. IV. 1958 r. 

PrzedstaJWień : 32 widzów: 9.536 

2. BALLADYNA Reżyseria: Tadeusz Aleksandrowicz. Scenogra
fia: Zofia Wierchowicz. Premiera: 10. XII. 1959 r. 

Przed:sfawień: 94 widzów: 37.379 

Spektakl prezentowany był na II Festiwalu Teatrów Polski Pół
nocnej w Toruniu. J a n Ibel uzyskał wyróżnienie aktorskie za rolę 
Kostryna. 

3. MARIA STUART Reżyseria i scenografia: Andrzej Sadowski. 
Premiera: 8. II. 1961 r. 

Przedstawień : 7·1 widzów: 23 .021 

4. MAZEP A Reżyseria: Tadeusz Aleksandrowicz. Scenografia: 
Adam Miriam. Premiera: 29. IX. 1961 r. 

Pr2'edstawiień: 74 .widzów: 27.703 

Dyrekcja Jana Maciejowskiego 

5. KORDIAN Reżyseria: Jan Maciejowski. Scenografia: Marian 
Bogusz. Premiera: 2. V. 1963 r. 

Przeds tawi e11: 25 widzów: 10.465 

Spek ta!cl był pokazany na III Kalisk ich Spotkaniach Teatralnych, 
uzyskując nagrody: za „twórcze opracowanie sztuki i reżyserię" 
dla J ana Maciejowskiego , za scenografię dla Mariana Bogusza, tu
dzież dwa wyróżnienia aktorskie : Borys Borkowski (Prezes) i Ja
nusz Marzec (Car); inscenizację tę prezentowano również (poza 
konkursem) na V Fes tiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu 

Dyrekcja Lecha Komarnickiego 

6. LILLA WENEDA Reżyseria: Lech K omarnicki. Scenografia: 
Krystyna Husarska. Premiera: 7. II. 1964 r. 

Przed stawień : 61 widzów: 21.414 
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ZE SPOŁ ARTYSTYCZNY 
BAŁTYCKIEGO TEATRU DRAMATYCZNEGO 

IM. J. SŁOWACIOEGO 
W SEZONIE 1969/70 

DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 
ANDRZEJ ZIĘBIŃSKI 
KIEROWNIK LITERACKI 

Sławomir Kowalewski 

KIBROWNIK MUZYCZNY 
Kazimierz Rozbicki 

REŻYSERZY: 

Wojciech Boratyński, Roman Kordziński, Maciej Prus, Krzysztof 
Rościszewski, Andrzej Ziębiński 

SCENOGRAFOWIB: 

Krystyna Husarska, Liliana Jankowska 

AKTORZY: 

Scena Koszalińska 

Alfreda Bayll 
Irena Hajdel 
Urszula Jursa 

Scena Słupska 

F.wa Maria Hesse 
Kaja Kijowska 
Ewa Nawrocka 

Krystyna Kołodziejczyk 
V\lela Lam 
Teofila Zagłoblanka 
Stefan Buczek 
Jerzy Fitio 

K azimiera Starzycka-Kubalska 
Magda Szkopówna-Bartoszek 
Zbigniew Bartoszek 

Stanisław Frąckowiak 
Grzegorz Galiński 
Aleksander Gawroński 
Marcin Arkadiusz Idziński 
Jan Milowski 
Audrzej Nowiński 
Jacek Polaczek 
Mieczysław .Wiśniewski 
Andrzej Ziębiński 

Mieczysław Błochowiak 
Kazimierz Jarocki 
Włodzimierz Kłopocki 
K rzysztof Kursa 
Stanisław Masłowski 

Tadeusz Mroczek 
Eugeniusz Nowakowski 

SEKRETARZ LITERACKI 
Elżbieta Kisielewska 

KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 
Jan Miłowski 

INSPICJENCI I SUFLERZY: 

Scena Koszalińska 

Jadwiga Bogusz 
Wanda Miłowska 
K rystyna Zgud-B ikart 
Edward Mączewski 

Scena Słupska 

Janina Jarocka 
A ndrzej Pstrąg 
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ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY 

DYREKTOR ADMINISTRACYNY 
EDWARD CZYŻNIEWSKI 

GŁOWNY KSIĘGOWY 

Ma.rek Borowicz 

KIEROWNIK SCENY SŁUPSKIEJ 

Tadeusz Mroczek 

Dział o g ó I ny : Wanda Romaszkan - kierownik, Zofia Nowak 
- maszynistka, Barbara Moc:mlska - pomoc biurowa. 

Dział ks i ę go w ości: Józefa Solecka - zastępca głównego 

księgowego, Waforia Bilińska, Stefania ·Walendowska - starsze 
księgowe, Teresa Kąkol - księgowa-kasjerka, Danuta Karaśkie

wicz - księgowa. 

Adm i n is tra c ja : Leokadia Nawracalowa - kierownik admi
nistracyjno-gospodarczy, Helena Litarowicz - kierownik zaopa
trzenia, Zhi.gniew Drewnowicz - magazynier. 

Organizacja wid o w n i: Ditta Łokuciewska - kierownik; 
Jadwiga Subocz, Jan Jalkimowicz, Henryk Koska, Henryk Rule

wic.z; f- 0Tganwt-01'1'EY. 1 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Brygadierzy 
Schwarz. 

KIEROWNIK TECHNICZNY 

Józef Karbowiak 

s ce n y: Stanisław Kawalec, Stanisław 

Ma s z y n .i ś ci : Bronisław Kupisz, Waldemar Ołatkiewicz -
sta.rsi maszyniści; Piotr iKuł"łowicz, Jerzy Niciejewski, Józef Sło
wikowski, Ja.n 1Stankiewic:z., iKarO<l Szairy. 

P r ac o w n ia m a I a r s k a : Franciszek Piątek - mistrz ma
lairski; Halina Wiśniewska - pomoc malarska. 

Prac o wn i a kr a.wiec ka: Jan Marciniak - kierownik; Ha
lina Bana.eh, Teresa Grz;ywińska, ~Wanda Ka.rolonek - krawcowe; 
Zenon Lemisz, Stanisław Szopiński - krawcy. 

P rac o w n i a pe .r u ka r ska : Barbara Brzechwa, Halina 
Czernia.k - frya;jerki. 
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Gard er ob i a n e: Stanisława Deeg, Marta Kwapich, Stanisła

wa Mędrzycka. 

M o d e I a t or : Tadeusz Gościniak. 

Farbiarka: Apolonia Kuźmicka. 

T a p i c e r : Władysław Teodorowicz. 

Re kw i z y t or z y : Krystyna Jarota, Ka.zimierz Zbytniewski. 

P r a c o w n ia s t o I ars ka : Jan Swiderski. 

EI e k try cy: Stanisław Jeziorski - główny elektryk; Jerzy Bok, 

Stanisław Indrusyna, iWacław Tracz, Włodzimierz ZimerskL 

E I e k t ro a k us ty k : Jan Laskowski. 

Tr a n s Port: Stefan Walocha - kierownik; .sta.nisław Doma

galski, Edmund Jasfoniecki, Michał Kowyk, Władysław Polechoń

ski, Tadeusz Rola, Stanisław Wiśniewski - kierowcy. 

OBSŁUGA: 

Bi l eter k i i szat n i ark i : Janina Banach, Irena Brongoszew
ska, Waleria Filocha, Emilia Gągalska, Helena GUewska, Amelia 
Kawalec, Stanisława Klatka, Teresa Kowli'k, Marianna Kozicka, 
Helena Łoś, Tadeusza Sobajtis. 

Porządkowe: Genowefa Gradus, Helena Kuczewska, Krysty
na Łubniewicz, Alicja Rozwadowska. Sta.nisława Tumczyk, Zofia 
Szczykutowicz. 

Port i c r ki: Regina Czuj, Elżbieta L ubiewska, Leokadia Miąs
kiewiez, Helena Ostrowska, Czesława Pieszalska, Wanda Sawicka. 

r al ac ze : Feliks Falkowski (konserwator-palacz), Jan Kania, 
.Jan Patryarcha. 

Obsług a pralni: Agnieszka Zukiel. 

NIEPEŁNOZATRUDNIENI 

Ewa Bońkowska - radca prawny, Bożena Radziszewska - sufler 
.Janina Konieczna - kasjerka biletowa, Kazimiera .Wiercińska ~ 
sekretarka - kasjerka, Jadwiga Talarczyk - fryzjerka; Mar.~a 

Chorążak, Antonina Kobierska - bufetowe Aleksander Mańko 
Henryk Mrówczyński, Antoni Podlewski, Sta~islaw Sotnik - stra~ 
żacy. 
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Przedstawiamy 
nowych aktorów 
Bałtyckiego Teatru 
Dramatycznego 

Teofila Zagłobianka 

• 
" / 

• • 

-
• 

• 

Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej 
w Lodzi, którą ukończyła w 1953 r. Od debiutu w roli Maliczewskiej 
(„Panna Maliczews !<:a'' Z a polskiej) na scenie Teatru Polskiego w BieJsku
-Uiałej pracowała w teatrach Torunia, Białegostoku, Rzeszowa i, do chwili 
zaangażowania si ę do naszego teatru, Jeleniej Góry. W swojej artystycznej 
biografii pos iada takie role , j a k Aniela („Sluby panieńskie"), Lui1.a („ In
tryga i milosć" F. Schillera), Amelia („Mazepa"), Inga („Pierwszy dzień 

wolności"), Masza („Trzy siostry" Czechowa), Elżbieta („Don Carlos" 
F. Sch illera) , Berta („Swierszcz z.a. kominem" Dickensa; przedstawienie 
reżyserowa ł Iwo Gall), Wanda (opera „Zamek na Czorsztyni e" Kurpiń

skieg o), Helena („Wojny trojańskiej nie będzie" Giraudoux), Cecylia („Nie 
trzeba się zarzekać" Musseta), żona („Nieoceniony Ernest" Labiche'a ), 
Cnotliwa Zuzanna („Niech no tylko zakwitną jabłonie" Osieckiej), Zośka 
(„Ktoś nowy'' Domańskiego), Dianna (,,Fantazy") i wiele innych. 

Od września 1969 r. pracuje w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym, na 
którego s cenie zadebiutowała w roli Anieli Majorkowej, „tego wstrętnego 
sołtysa" ze sztuki „Oj te baby" Jerzego Janickiego. 
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Stanisław Frąckowiak 
Na scenie występuje od 1965 r„ kiedy bo uzyskał dyplom ukończenia 

Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie i_ za
angażował się do kierowanego przez I<rystynę Skuszankę Teatru Polsk1~go 
we Wrocławiu. Grał tan1 m. in. role Imaginacji („Kordian''), Obnosk1na 
(„Wies Stiepanczykowto i jej mieszkańcy" Dostojewskiego)~ Herau~t~ 
(.Sprawa Dantona" Przybyszewskiej), Zbiluta („Stamsław I Bogum1ł 
n'ąbrowskiej), Młodego Dogsborough („Kariera Artura Ui" Brechta), ~oz.aka 
( Sen srebrny Salomei"). w 1967 r. przeszedł dlo Teatru im. A. M1ck1ew1cza 
" Częstochowie grając Franka w „Stu dniach małżeństwa" M. Gergely 
~ Tesmana w '.,Heddzie Gabler" Ibsena. Występował również w filmie, 

m. in. w „Sąsiadach". . 
zaprezentował się publiczności koszalińskiej jako Stach z „Krakowiaków 

i górali" oraz Leonek w przedstawieniu „Mojegio biednego Marata" Arbu-

zowa. 
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Grzegorz Galiński 
W latach 1948-49 studiował w warszawskiej Państwowej Szkole Aktor

skiej. Po zdaniu eksternistycznego egzaminu w 1951 r. uzyskał uprawnienia 
aktorskie; cztery Iata wcześniej wszakże debiutował na scenie Teatru 
„Wybrzeże" w Gdańsku. Następne se211>ny spędził w teatrach Gniezna, 
Bielska-Białej, Torunia, Białegostoku, Rzeszowa i Jeleniej Góry. W swoim 
dorobku artystycznym ma takie role, jak: Albin („$luby panieńskie"), 
Posa („Don Carlos" F. Schillera), Dziennikarz („ Wesele" Wyspiańskiego), 

Tranio („Poskromnienie złośnicy" Szekspira), Rizzio („Maria Stuart" Sło
wackiego), Ciarka („Wiele hałasu o nic" Szekspira). '.I11>ni i Zanetto „Bliź

niaki z Wenecji" Goldoniego), Fryderyk i Horacy („zaproszenie do zam
ku" Anouilha), Parys („Wojny trojańskiej nie będzie" Girau<loux), For
tunio („Swiecznik" Musseta), Doktor, Szatan („Kordian"), Truffaldino 
(„Księżniczka Turandot" Gozziego), Newton („Fizycy" Diirrenmatta), 
Britt („Smierć komiwojażera" Millera), Anzelm, Michał („Pierwszy dzień 
wiolności" Kruczkowskiego), Wituś („Skiz" Zapolskiej), Poeta („Indyk" 
Mrożka), Fotograf („Noena opowieść" Choińskiego). 

Grzegorz Galiński plOdejmowal się też reżyserii, wystawiając: w Teatrze 
im. Węgierki w Białymstoku „Garść piasku" Przeździeckiego, w Teatrze 
im. Siemaszkowej w Rzeszowie sztukę K. Brandysa „Bard210o starzy obo
je"; ten sam utwór zrealizował też w Teatrze Dolnośląskim w Jeleniej Gó
rze, w którym wyreżyserował nadto: „Trzy siostry" Czechowa„ „Indyka" 
i „Zabawę" Mrc>żka. 

Rola Regimentarza w „Snie srebrnym Salomei" jest debiutem G. Galiń
skiego na scenie Baltyckieg~ Teatru Dramatycznego. 
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Jacek Polaczek 
Jest najmłodszym aktore m n aszego teatru. Studiował w Pai1stwowej 

Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, a potem w Państwowej \Vyższej 
Szkole Tea t ralnej i Filmowej w Lodzi, którą ukończył w 1968 r. w przed
stawieniu dyplomowym „Na dnie" Gorkiego, reżyserowanym przez Lidię 
Zamkow, grai rotę Czapnika (Bubn:owa). Swój pierwszy sezon spędził 
w Teatrze Ziemi Krakowskiej w Tarnowie, grając tytułowe postaci w „Don 
Juanie" Moliera (również w reżyserii Lidi Zamkow) i „Mazepie" Słowac
kiego, a nadto Rastigniaca w adaptacji scenicznej „Ojca Gori!Ot" Balzaca. 
Występował też w fiimacb: ,.Westerpłal.te", „Zejście do piekła", „Katastro
fa". 

Sezon w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym rozpoczął Jacek Polaczek ro
lami Morgała w „Krakowiakach i góralach" i Jego w „Apetycie na cze
reśnie" Osieckiej. 
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Kierownik techniczny 

Glówny elektryk 

ElektroakustY..k 

Brygadier sceny 

K ier . prac. krawieckie · 

Kier. prac. stolar iej 

K ier . prac. m alarskiej 

P eru ki 

Modelator 

Tapicer 

F arbiarka 

Józef Karbowiak 

Stanisław Jeziorski 

Jan Laskowski 

tanislaw Kawal 

Jan Marciniak 

Jan świderski 

Franciszek Piątek 

Zofia Heine 

Tadeusz Gościniak 

Władys ł w T eodoro\vicz 

Apolonia Kuźmicka 

STAŁE DNI GRA W KOSZALlr IE I SŁUPSKU 
PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA 

godz. 19 

PRZEDSPRZEDAŻ BILET W 

KOSZALIN: Dział Organizacji Wido':'Jni codziennie (z wy
jątkiem niedziel i poniedziałków) w .godz. 13-14, kasa te
atru w dniach przedstawień na godzinę przed spektaklem 

oraz kasy „Orbisu" w godz. 10-17, tel. 37-57, 24-64 

SŁ.U SK: Kasa Tea lru codzienn.ie z wyjątk.iem n iedzi~l i po
niedziałl··ów godz. I -18 oraz w dniach przedsta\v1eń na 

godzinę przed spektaklem 

Z MÓWIENIA NA BILET 

KOSZALIN : Dział Organizacji Widowni tel. 20-58 
KierO\\ nik dz.ialu - Ditta Łokuciewska 
Organizator wido\\.rni - Henryk Koska 

SŁ TPSK . Kasa teatru tel. 52-85 
Organizator widowni - Jadwiga Subocz 

Druk programu Koszalińskie Zakłady Graiiczne 

K~lclad 2.0GO . Formtll 12,5 20 nrk. druk. l.~5 . Zam. 0-804 R-38 



Cena 3 zł 

BALTYCKI TEATR DRAMATYCZNY PROPOHDJE 
OBEJRZEĆ HASTF;PUJĄCE : PRZEDSTAWIEHIA : 

Jan de Hartog 
CAŁE ŻYCIE 

z Krystyną Kołodziejczyk i Andrzejem Ziębińskim. 

Wojciech Bogusławski 
KRAKOWIACY I GÓRALE 

spektakl nagrodzony na XI Festiwalu Teatr~w Polski Północnej 
w Toruniu. 

Kornel Makuszyński 
PRZYJACIEL WESOŁEGO DIABŁA 

bajka dla dzieci. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
JAN MACIEJ KAROL WŚCIEKLICA 

„dramat w t rzecti aktach bez trUJPóW", również n a Festiwa-Iu 
To·ruńskim nagrodzony. 

Aleksy Arbuzow 
MÓJ BIEDNY MARAT 

w reżyserii Romana Kordzińskiego i scenografii Zofii Wiercho
wicz. 

Jerzy Janicki 
O J. T E B A B Y ! 

(TEN WSTRĘTNY SOŁTYS). 
współczesna polska komedia obyczajowa. 

Aleksander Fredro 
GWAŁTU. CO SIĘ DZIEJE! 

w reżyserii Macieja Prusa. 

Agnieszka Osiecka 
APETYT NA CZEREŚNIE 

współczesny musical. 

ZAPRASZAMY HA PRZYGOTOWYWAHE OBECHIE 
PRZEDSTAWIEllE 
Bertolt Brecht 

• PAN PUNTILA 
.: I JEGO S Ł UG A MAT T I 

w reżyserii Macieja Prusa i scerlografii Łukasza Burnata, 

I 


