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. ~\. - U GI PIRANDELLO - dramaturg, nowelista i po~ 

L I , 1 wieściopisarz, laureat nagrody 
Nobla w 19:H r. - urodził się 

w 1867 r. w Agrigento na Sycylii. Młodość spędził na rodzinnej wyspie, 
studia uniwersyteckie zaś odbył w Palermo i w Rzymie, a następnie 
w Bonn, słynnym ośrodku filologii romańskiej, gdzie uzyskał tyt~l 
doktora. Mianowany tamże lektorem, rychło z powodu stanu zdrowia 
pU\uócił do Włoch, jednak zetknięcie się z myślą i literaturą niemiecką 
wywario na niego duży wpływ. Osiadł w Rzymie, gdzie zaczął współ
pracować z czasopismami literackimi. Straciwszy w krachu ekonomicz
nym własny niaJątek i posag żony, która przypłaciła to w,ydarzenic 
ciężką chorobą psychiczną, Pirandello obarczony liczną rodziną, przez 
długie lata (1897-1922) był n auczycielem literatury w żeńskiej szkole 
pedagogicznej. Debiutował zbiorami poetyckimi, ogłaszanymi od 1889 r. 
Sławę zyskał Pirandello późno, dzięki poruszeniu, jakie wkrótce po 
l wojnie światowej wywołały jego do dziś najgłośniejsze dramaty: 
SZESC POSTACI SCENICZNYCH W POSZUKIWANIU AU1'0RA, 
(Hl21) i HENRYK IV (1922). Poprzedziła je już w 1917 r. żywo dysku
towana premiera TAK JEST, JAK SIĘ PAŃSTWU ZDAJE. Objęte 
wspólnym tytułem NAGIE MASKI, dramaty te mnożyły si~ szybko 
Uest ich 43), a sukcesy teatrafoe rozsławiły autora w wielu krajach. 
Zwrócono wówczas większą uwagę i na obfitą twórczość Pirandella
-nowelisty, przez niektórych stawianą na równi z dramatami, których 
część podejmuje te same wątki. Z siedmiu powieści największy roz
głos zyskał NIEBOSZCZYK MATEUSZ PASCAL, historia człowieka, 
który, upozorowawszy swą śmierć, oswobodzon y od własnego stanu 
cywilnego, na próżno jednak usiłuje wyrwać sią konwencjom społecz
nym. Sytuacja pisarza ustabilizowała się, gdy w 1924 r. zgłosił akces 
cło partii faszystowskiej. Został dyrektorem teatru, w którym odtąd 
wystawiał i reżyserował swoje sztuki. Jednakże, oprócz kilku dekla
racji „lojalności", większej aktywności politycznej nie przejawiał, 
głosił nawet otwarcie apolityczność, co przysporzyło mu wrogów wśród 
osobistości faszystowskich. Po roku 1926 przez długi czas przebywał 
poza granicami Włoch, najczęściej w ri>żnych podróżach teatralnych. 
Jako artysta nadal tworzył dzieła dalekie od w zorów postulowanych 
przez reżym. Bohaterowie Pirandella nadal umieszczani są w trudnym 
do skonkretyzowania świecie i uwikłani w skomplikowane układy in
dywidualne, wpatrzeni bardziej w własną duszt~ niż w otaczającą ich 
rzec:zywistość. W l!l36 r., podczas kręcenia w Rzymie filmu osnutego 
na powieści NIEBOSZCZYK MATEUSZ PASCAL, Pirandello nabawił 
się zapalenia płuc, które stało się przyczyną jego śmierci. Władze chcia
ły mu urz~1dzić wspaniały pogrzeb, ale pisarz w swoim testamencie 
zażądał, hy jego ciało zostało spalone, a popioły pozostawione wiatrowi 
morskiemu na rodzinnej wyspie, lub też złożone w grobie rodzinnym. 
Nic życzył sobie głośnego pogrzebu i udziału w nim przedstawicieli 
władz. 



JOANNA UGNIEWSKA 



Sztuki teatralne Pirandella, ohjc;te wspiilnym tytułem MAS
LHERE NUDE (Nagie maski), wyrażaj<! pewną jednorodną wizję, czy 
wręcz filozofią określaną zwykle mianem „pirandellizmu". Organicznej 
systematyzacji jego dramaturgii, akceptovvanej poniekąd przez samego 
autora, dokonał znany krytyk okresu dwudziestolecia, Adriano Tilgher, 
który w STUDI SUL TEATRO CONTEMPORANEO, 192:3 (Studia nad 
współczesnym teatrem) stwierdził, że istota teatru Pirandella pol.!ga 
na wyrażeniu antagonizmu Życia i Formy, a zatem tragicznego kon
fliktu między zmiennością i płynnością życia a sztywną i nieruchorrn1 
formą, w którą ów „życiowy pęd" usiłuje się zawrze(·. Ta trafna skąd
in4d formuła sprowadzała dzieło Pirandella do jednej uniwersaincj 
zasady, a także sprawinła, że studia nad teatrem Pirandella stawały 
sic; w coraz wic;kszym stopniu analizami jego myśli filozoficznej. 

A przecież nie należy zapominać, że był Pirandello wielkim 
reformatorem teatru, a nie tylko autorem filozoficznych, czy pseudo
filozoficznych dialog(1w, którym zarzucano ,.intelektualny werbalizm'' 
(Gramsci), czy, gorzej, skłonność do zwykłej gadaniny (Pnsolini). 

Teatralną twórczość Pirandella rozbić można na trzy podsta
wowe grupy o wyraźnych chan1kterystykach tematycznych i forma!
nych: byłby to teatr „humorystyczny" w znaczeniu, w jakim posługuje 
Si<) tym terminem Pirandello, teatr autotematyczny, w którym miej
scem akcji staje się sama scena i ostatni okres twórczości, okrcśl~my 
przez samego autora jako „teatr mitów''. 

Do pierwszej grupy należą m. in . takie sztuki jak TAK JEST. 
JAK SIĘ PAŃSTWU ZDAJE, 1Bl,AZEŃSKA CZAPKA, ROZKOSZ 
UCZCIWOSCI, ROZGRYWKA ROL, ŻEBY WSZYSTKO BYŁO JAK 
NALEŻY, a więc utwory pisane mic;dzy 19Hi a 1920 r. Ich wsp1)h1.J 
cechą jest wykorzystanie struktur tradycyjnego dramatu mieszczańs1d<'
go oraz typowych dlań konfliktów i postaci, przy jednoczesnej negaC'ji 
jego najistotniejszych cech charakterystycznych: zgodności i harmonii 
mic;dzy jednostką a jej środowiskiem. (. .. ) 

Następny cykl utworów inicjuje lata największych sukcesów 
teatralnych Pirandella (lata 1921-1923) i obejmuje następujące sztuki: 
SZEŚC POSTACI W POSZUKIWANIU AUTORA, KAŻDY NA SWÓJ 
SPOSOB, DZIS WIECZÓR IMPROWIZUJEMY, a także, z uwagi na 
teatralizację szaleństwa, HENRYK IV. Łączy je autotematyzm, mo
tyw teatru w teatrze oraz traktow:mie sceny jako metafory ludzkicg:o 
losu. Wbrew magicznym i naturalistyczno-imitacyjn:vm wyobrażeniom 
teatru, Pirandello ujawnia jego konwencjonalny, „sztuczny" charakter, 
odsłania mechanizm fikcji i umowności teatralnego kodu. To już nic' 
rzeczywistość zostaje ukazana na scenic, lecz jedna z wielu możliwości 
przedstawienia rzeczywistości. Teatr j:1wi sic; jako autorefleksja nad 

swą rolę pośredniczącą wobec rzeczywistości, a ostatecznie, nad nil'
możliwością jej wyrażenia. Stąd konflikt mi<;cłzy postaciami scenicz
nymi a aktorami nie potrafiącymi się wcielić w przeżywany przez nic 
dramat, postacie zaś nic rozpoznają siebie w odgrywanych przez akto
rów rolach. Mamy więc do czynienia z dwom;i typami teatru: teatrem 
aktorów, konwencjonalnym i stereotypowym, i z teatrem postaci, nie
możliwym do zrealizowania, będącym przedmiotem cenzury artystyi:z
nej i społecznej. Pierwszy teatr jest fałszywy, lecz możliwy do przed
stawienia, drugi, prawdziwy, lecz niewyrażalny za pomoc<} technit:z
nych środk(,w. ( ... ) 

Do ostatniej grupy teatralnych sztuk Piramlella, pisanych poci 
koniec lat dwudziestych, należą: LA NUOVA COLONIA (Nowa kolo
nia), LAZARO (Łazarz) i niedokończona sztuka zaczl;ta w 1931 r. GI
GANCI Z GÓR (I giganti della montagna). Nasilają si1; w nich anan:hi
zuj<1ce tendencje wyrażone w powieści UNO, NESSUNO, CENTOMlLA 
(Jeden, nikt, sto tysięcy), zarysowuje się utopijna wizja nowej społ<~„z
no~ci. Są to raczej sceniczne baśnie, czy, jak chciał sam autor, mity. 
Terminu tego używał Pirandello na okre'lenie dramatów gwałtownych 
nami<;tności, rozgrywających się w środowiskach ludowych, w aurze 
magicznego populizmu, surrealistycznej atmosfery. Ostatnia sztuka ht;
ch,ca formalnie próbą stworzenia teatru integralnego, syntezy cyr1rn, 
magii, kina, jest też ostateczną diagnozą współczesnego kryzysu świa
ta i jednostki. W alegoryczny sposób opowiada ona o kh~sce szluhi 
we wspóklCsnej cywilizacji nieuchronnie totali tarnej. „Fanatyczni siu
dz} sztuki" giną z ręki „fanatycznych sług życia", gdyż zabrakło syn
tezy obu tych elementów, ich harmonijnej jedno~c i. Ostatnie prze<;łn
nic Pirancłella przepojone jest kafkowskim niepokojem wobec nowej 
rzeczywistości i jej nowych, nieznanyi:h cloh!rl form przymusu. 

.JOANNA UGNIEWSH.A , 
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Po „Nowej kolonii'', „Lazarzu" i „n:1śni" „Giganci z gór'' są 

ostatnim z serii mitów, kt{1rymi Pirandello koi1czy swoją dramatopi
sarską drogę - mitów, a nic komedii czy dramatów. Od 1928 r. bo
wiem, od czasu pisania „Nowej kolonii", Pirandello sceną swego teatru 
pragnie uczynić coś większego niż poczciwy mieszczańgld salonik, a na
wet niż odsłonięta a nieskłamana scc11a tc<łtralna (jak w „Sześciu po
staciach"): tą sceną ma być społeczność, społeczny świat człowieka. 

Nowoczesne możliwości teatralne dla takiej wielkiej scenicznej '' izji 
już były: właśnie od 1928 r. w 'featro Reale dell'Opera w Rzymie 
można było korzystać z całej podów..:zas najnowocześniejszej techniki 
teatralnej, a przede wszystkim z nadzwycz<~jnych urządzeń świetlnych 
(zaprojektowanych przez znanego na całym świecie Peryklesa Ansaldo), 
pozwalających na prawdziwe „cuda teatrah;e" światłem t worzonc na 
scenic. Tekst „Gigantów z gór" świadczy, że Pirandello na takie właś
nie możliwości techniczne liczył, tworząc swoją fantastyczmi i śmi.1łq 
wizjt~ - fantastyczną, ale całkowicie i praktycznie teatraln:i. Tę właś
nie wizję opisuje w didaskaliach, dajqc - podobnie jak w „Sześciu 

postaciach" - nie tylko tekst, nie tylko dialogi, ale i sugestywny obraz 
zmieniającej się scenerii, ruchu scenicznego, kostiumów, wygląd•'nv, 

gestów i zachowali. Opisy te zjawiają sit; w mian~ rozwoju akcji, czyt:i 
się więc tych „Gigantów" nie jak dramat i nie jak egzemplarz reżyser

ski, lecz raczej jak barwną, tajemnicz<J opowieść. („.) 
Część pierwsza - gwałtowna i niespokojna ~ ukazuje prz,yhy

cie zespoł.u aktorów do bliżej nie określonego, lecz na pewno gdzie.~ 

na koiicu świata położonego miejsca w górach , a potem dokonuje si<; 
wyjaśnienie ich sytuacji, w sposób typowy cl ła Pirandella i jego grn
teski: w trybie namiętnej kłótni. Sytuacja ta jest zarazem ideologi<.!: 
przybyli do pałacyku aktorzy to resztka wprawdzie wielkiego zespołu 
teatralnego, ale też jego czt;ść najwierniejsza i sobie, i !'\Ztuce, i wiel
kiej aktorce, która jest ich przewodniczk ~). Ta potrójna wierność sia
nowi siłę mo~alną przenikliwie podpatrzom! - siłę identyfikacji (wier
ność sobie jest tym samym, co wierno.~ć sztuce, i tym samym, co wier
ność szefowi zespołu). W ielka aktorka - przewodniczka ma autorytet 
wieloraki: artystyczny przede wszystkim, ale także i ten, który płynie 
z jej społecznej godności (jest Hrabiną i to ongiś bardzo bogatą), 

wzmocniony jeszcze autorytetem doktryny, którą głosi. Podstawą t€j 
doktryny jest traktowanie sztuki jako misji i jako odkupienia. Właśnie 
dlatego, że sztuka ma odkupicielską moc, że oczyszcza z win i p1 zy
wraca dobro, jej uprawianie jest misją, jc5t istnieniem i pracą wśród 
ludzi i dla ludzi. 

Część druga spektaklu - kontrastowo spokojna i powolna -
przynosi wyjaśnienie (dopiero teraz!), kim sq micszkaiic.v tajemniczego 

pałacyku, tak gościnnie przyjmuj:1cy aktorów. I tu ri'1wnież wy1asme
nie jest równoznaczne z id~ologią: s<1 tym, w co wierz<). A wierz<! w coś 
całkowicie przeciwstawnego doktrynie Aktorów: że moc zbawcza tk\\i 
wewnątrz człowieka, ale wewnątrz każdego z osobna, jest więc nie
komunikowalna, wymaga samotności i radykalnego zerwania z ludźmi, 
ze społecznym ich życiem. Wyzbyć się wszystkiego, nie potrzebo\\aĆ 
niczego, stać się żebrakiem wegetującym z jałmużny - oto stan uprzy
wilejowany prawdziwie, bo tylko wówczas można naprawdę „, .. pić 
niebo, oddychać baśnią i leg ncl<~, tworzyć zjawy i postaci" przez sam;! 
kontemplację wyzwoloną z rozsądku, przez samą potrzeb<; duchow:1. 
I przekraczać granicę życia, wyzwalać „niPskoilczonoś('. tkwi:ic:i w czło
wieku", widzieć niewidzialne - niepochwytn<i prawclt; świata. (Mi;tne 
to, jak zawsze ideologie hippisem·). Oto kim są mieszka11cy pałacyku. 

Proszą Aktorów: zostai1cic z nami, zrezygnujcie z uznania i po
klasku ludzi, uprawiajcie waszą sztukt; dla was s:unych, tylko dla 
.;;iebie, każdy dla siebie, w samotności i ciszy odludzia. Tylko talo 
1si:1gnąć można rzeczywistą wspblnotę ludzk:1: w milczeniu; rzec hy 
się chciało - we wzajcmn,ym milczeniu. Aktorzy odmawiają. 

\Vięc trzecia część mitu - znowu niespokojna i nicsaml)wi t:1, 

pełna ruchu, zaskakujących zmian, widziadeł sennych, zjaw i cud;1w 
- ukazuje tajemnicze bogactwo wcwnc;trzncgo życia człowieka jako 
rzeczywistość zewnętrzną (a może omam, złudę?), jako cudowny spek
l:ikl: materializują się marzenia i sny, ob, csjc i u cl n; ki, wyobrażc11L1 
i fantazje - cudownie piękne mary nocne, nieskłamane, wyzwolone, 
niepodległe! Cudowna poezja podświadomości: czyż warto wychodzić: 
poza swój świat wewnętrzny'? Jeszcze rnz: nicchnj Aktorzy zrezygnują 
z teatru dla ludzi, bo „.„prawdziwy cutł to nie jest przedstawienie lea
fralne, lecz wyobraźnia poety, w której narodziły się i żyją postacie. 
A tak clalece są żywe; tak dalece są rzeczywiste, że można je zohac zyć 

h~z pośrednictwa żywego ciała. Zac!anie teutru polega na tym, aby te 
wyobrażone postacie sprowadzić do fi kry jnej rzeczywistości sceny„. 
wy, aktorzy, użyczacie swego ciała zjawom wyobraźni, aby mogły żyć 
- i żyją naprawdę. My - nasze ciała przemieniamy w zjawy i każemy 
im żyć: zjawy, które wynikają z nas samych, którym każemy wyjśl· 
z naszego wnętrza„." Przejdźcie na naszą stronę, zostańcie - prosz:~. 

Aktorzy odmawiają. 
Zaczyna się próba „Baśni", z kt6rą maj i) udać się clo społeczności 

Gigantów. Ale Giganci właśnie schodzą z gór, słychać odgłos ich 1>0" 
chodu: ziemia drży w posadach. 

Część czwarta mitu, którą znamy już tylko z relacji Stefana 
Pirandella, ukazuje rozgromienie teatru, zabójstwo aktorki i ulgę po
zostałych przy życiu: Giganci zniszczyli teatr, ale ta ulga, że nie molina 



już clalej uprawiać sztuki jako misji społecznej, świadczy, że sztnk.1 
teatru tak poj<;ta - umarła już dawno. 

Marta Abba, aktorka teatru Pirandella, głośna odtwórczyni ról ko
biecych w jego sztukach, napisała, że mit Gigantów pokazuje, iż „prob
lem teatru to problem cywilizacji". Istotnie - Giganci zgnietli poetycki 
teatr Hrabiny jakby niechcl)Qy, jakby przez nieuwagę, tak dalece no
woczesna cywilizacja techniczna, którą tworzą w górach, przerasta 
wymiary starej sztuki i dawnej poezji. Ale ]\farta Abba napisała cyto
wane słowa dopiero w przedmowie do amerykańskiego wydania „Gi
gantl1w", w roku 1958. Nic dziwnego: sprawa, którą Pirandello do
strzegł w roku 1936 i której wielkość i wagę usiłował przedstawić 
w „Gigantach", dopiero po drugiej wojnie światowej, w erze atomowej, 
sfoła się przedmiotem coraz powszechniejszej troski. Z jednej strony 
obserwujemy zagrożenie, jakie cywilizacja techniczna stwarza dla świa
ta kultury humanistycznej, z drugiej - nieprzystosowanie tego świata 
kultury, przekazanej tradycją, do nowoczesnej cywilizacji techniczne i 
i przemysłowej i rodzące się stąd dysproporcje współczesnego świata, 
i narzucający się przez to dylemat ludzki: być w świecie, wyjść mu 
naprzeciw nawet kosztem klęski, czy też uciec odeń, schronić sit; we 
własne wnętrze, bezpiecznie, ale beznadziejnie? 

Czy dawne ideały kultury uratuje kontestacja, bierny opi1r, uciecz
ka od cywilizacji i rezygnacja z twórczości na rzecz kontemplacji'? Czy 
też trzeba tych ideałów bronić do upadłego, wierząc w wartość swego 
dzieła, choć go nikt już nie uznaje - ani w dawnym, staroświet·kin1 
świecie kultury umierającej już powoli, lecz nieuchronnie, ani w no
w:vm, powstającym świecie cywilizacji gigantów? Ale cóż warte je<.~ 
dziclo, jeżeli odpychają je wszyscy z wyjątkiem garstki fanatyków'? 
Czyż nie kończą oni, chcąc nie chcąc, na marginesie społeczności ludz
ldcj, na bezludziu, tam właśnie, gdzie kontestatorzy i uciekinierzy udali 
się już znacznie wcześnej, z własnej woli"? Czy to przypadek, że Akto
rzy w „Gigantach", zniszczeni przez uparte niepowodzenie ich sztuki, 
trafiają wreszcie na kraniec świata, na „granicę baśni i rzeczywisto~d", 
do dziwacznych mieszkańców pałacyku"? 

Jeszcze raz, ostatkiem sił próbują udowodni·ć wartość swojej sztuki, 
próbuj<! dokonać eksperymentu analogicznego jak ten, który stanowi 
treść komedii o Sześciu Postaciach. Ale tym razem nie idzie już o ocl<'
granie naturalistycznie pomyślanego dramatu, lecz o zgodę społeczną nri 
samo istnienie teatru jako sztuki. Nie idzie o sposób uprawiania tej szht
ki, lecz o jej sens: nie o psychologiczne i eestetyczne jej podstawy, 
lecz o ludzki, społeczny jej fundament. Tak więc czwarty dramat l'i
randella o sztuce teatru tworzy nową perspektywę dla jego myśli o tej 
sztuce. I dla naszej dzisiejszej oceny tej myśli. 
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Może wi<;c wypadałoby zweryfikować poglc1d:v na „pirandellizm", 
uparcie powtarzane od lat pic;ćdzicsi<;ciu za Adriano Tilghcrem ( ... J, 
sprnwadzające pirandellizm do wątpliwej wartości paradoksów i anty
nomii życia i formy, do problemu osobowości, do obsesji i fascynacji 
l.ym problemem'? 

A przecież pirandellizm to pewien sposób uprawiania sztuki, a me 
poglądy . To przecie wszystkim sprawa teatru, a nic osobowości. To 
ambicja swor/'llCnia takiej formy utworu dramatopisarskiego, ahy ;1cJ 

sceniczna realizacja zmuszała do poszukiwai1, do odkr,ycia nowej szlul ... i 
aktorskiej. A wic;c nowego teatru. Pirandellizm bowiem to raczej fascy
nacja problemem aktorstwa, to fascynacja problemem sztuki, a nie psy
chologii i filozofii. Albowiem - jak sądzi Pirandello - tylko sztuka 
aktorska może dać osobowości ludzkiej, indywidualnej - nieśmierlcl

ność. ( ... ) 
Na tym polega wedle Pirandella sztuka teatru i jej wielkość; budzi 

ona nadzieję, pozwala na upartą wian;, bez której życic nie ma sensu: 
że przy pomocy tej sztuki, poprzez nią - można będzie w końcu do
trzeć do jakiejś wielkiej prawdy o świecie i człowieku. 

JERZY ADAMSI\:I 

OD REŻYSERA 

W tym m1e,1seu miało być streszczenie ostatniej, nic na
pisanej przez Pirandella, części „Gigantów", sporządzone 
na podstawie relacji syna pisarza. Ostatecznie streszcze
nia nic będzie , nic jest ono potrzebne, sceniczna rzeczy
wistość bowiem wierna jest - wydaje się - myśli Pi
r~rn.deHri, dostatecznie czytelna, zachowuje przebieg fa
bularny sztuki, nieodzowną konkretyzację postaci, ale 
także odległą tajemniczość Gigantów, ich niewidzialność, 
atmosferę wieloznaczności mitu. Przygotowanie tekstu na 
sceną wymagało pewnych zabiegów adaptatorskich, miej
scami daleko posuniątych, jednakże z powodów oczywis
tych, jak zawsze w przypadku dzieł niedokończonych, 
były one konieczne i, mam nadzieję nic wypaczyły idei 
autora. 

~ 

<-

„ 

/ 

/ , 

\. , .. \ \ 
( 

~\ r „ „ 
~ r. r 
~~ ~ i~ .. 

( --
f 

./ 

-~ -4 -

) 

( rl(' 

~ " „ _,. r ... 
r 

.... 

-* 
(/ 

I, I 

I 

( , --
(-

~ 

\. ,,, 
/ 

,- / 
/ 
/ 

/ --



I -
I / -1 

-=-I 
( 

\ 

( t 
' 

J 
~ 

' 

? r '- „ 

r 
r (. .... 

( 
..... ,.. 

( ... -
~ 

,,..-· , /-

< „ 
' "' ,,. . 

~ 

( ·~), ~ r 
r - • ~ 

--t 
„. -• 

• . rl' ~„ 
~ 
~ 
~ I • , 
: ,...... 
/ 

,., 
' 
,. 

I .,,. 

' -
' ... 

A 

f \ 
I -:d „ 

/ ~ " f 

>~~ 
• _, ~ „ r < , -r - ( 

r . -. ,,--

:~~ -. „ 
~ --~ :::----. .._ -

. „ 

~ 

( 

• 

Teatr • 
1m. Wojciecha Boeusławskieeo 

w Kaliszu 
Dyrektor 

MACIEJ GRzyBOWSKI 

Dyrektor administracyjno-techniczny 
JAN GRYGIELSKI 
Kierownik literacki 

RYSZARD BIENIECKI 
Kierownik muzyczny 

FRYDERYK STANKIEWICZ 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: KRYSTYNA RUDA. Biuro Obsługi Widzów: 
EWA KIBLER, TERESA KURZAWA, IWONA PRZYBYŁA. Kierownik techniczny: 
ZYGMUNT GRZESZCZAK. Główny oświetleniowiec: WIESŁAW JEZIERSKI.. 
Główny brygadier sceny: HENRYK WAWRZYNIAK. Brygadierzy sceny: JÓZEF 
KRóTKIEWICZ, MIROSŁAW SNIEGULA. Damska pracownia krawiecka: BAR
BARA HUMELT, ZU.ZANNA SOBCZAK, JADWIGA WASELA. Modystka: GE
NOWEFA PLEWA. Męska pracownia krawiecka: Jó.ZEF PODOGRODZKI. WLO
DZIMIERZ DARDAS, MAR.1AN SZYMAŃSKI. Pracownia tapicerska: JAN NO
WAK. Pracownia malarska: EWA PAWLAK, MARIA ZAJĄC. Pracownia fr)·
zjerska: WIESŁAWA ANTCZAK, MAŁGORZATA PAWŁOWSKA, TERESA 
WIETRZYK. Pracownia stolarska: EUGENIUSZ WAWRZYNIAK, MAREK ARO
NOWSKI, JOZEF S'ZYMAŃSKI, JACEK WELKE. Rekwizytorzy: MACIEJ GOR
NICKt, ZDZISŁAW SZUWAŁA. Akustycy: KAROL KOTLARSKI, RYSZ..\RD 
BARBUSIŃSKI, JERZY GORGOLEWSKI, JACEK MAŃKOWSKI. Swiatla: TA
DEUS'7 RAKIEL, JANUSZ SZYCHTA. Garderobiane: GRAŻYNA CEBULSKA, 
HALINA ROKOSZEWSKA, STANISŁAWA TOMCZAK, DANUTA WELKE. Mon
tażyści: JERZY BOROŃ, WOJCIECH KOSIJQ'SKI, tRENEUSZ MACIEJEWSKI, 
GRZEGORZ SZARY, PIOTR SZURMIŃSKI. 

Kwiaty na premierę dostarcza 
Gospodarstwo Ogrodnicze - Jadwiga i Witold Snlochowie 

Kalisz, ul. Konińska 2 

• 
PR,ZEDSPRZEDAZ BILETOW W KASIE TEATRU. 

Kasa czynna codziennie oprócz poniedziałków 
od godz. 9.00 do 13.00 

i na Jedną. godzinę przed rozpoczęciem przedstawienia; 
w niedziele i święta - na dwie godziny przed spektaklem. 

ZAMOWIENIA NA BILETY ZBIOROWE 
prosimy kierować do Biura Obsługi Widzów 

tel. 730-47, 8, 9 w. 29 
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