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OSCAR WILDE 

OSCAR WILDE żył tak, jak gdyby życie było jeszcze jednym utwo
rem do napisania. Budował je jak utwór, poddawał je całe tej samej 
idei, która przenikała jego eseje, dialogi, bajki czy komedie. Był równie 
dobrym mówcą, jak i pisarzem. Czarował świetnym dowcipem, para
doksem, drwiną, śmiałością zachowania się, gestem. Wszystko mia!o 
swój określony sens - i sztuka, i życie. Akcentowany ciągle ku.lt 
estetyzmu - i w sztuce, i w życiu - dziwnie łączył się z głęboką 
dobrocią i rozumieniem ludzkiego cierpienia. Z calym swym este
tyzmem i pozorną zabawą w paradoksy był Oscar Wilde w grundc 
rzeczy nieustępliwym moralistą. „Ludzie nie zdają sobie sprawy -
pisał o nim Andre Gide - ile prawdy, mądrości i powagi kryje si~ 
pod tą maską żartownisia". 

Twórczość literacka Oscara Wilde'a obejmuje zarówno utwory poe
tyckie, jak i utwory prozą. Ale był przede wszystkim poetą - całd 

jego proza nosi na sobie wyraźne ślady poetyckiego pióra, chociaż 

wierszy napisał właściwie niewiele, nie więcej jak setkę. Grupują si1~ 

one w kilku tomikach: Eleutheria, Rosa Mistica (Mistyczna róża), Win'.! 
Flowers (Anemony), Flowers of Gold (Złote kwiaty), Impressions de 
Theatre (Wrażenia teatralne), The Fourth Movement (Finale). I jeszcze 
jako cddzielna pozycja The Ballad of Reading Gaol (Ballada o więzie
niu w Reading) - najgłośniejszy może utwór Oscara Wilde'a, nie tyle ' 
ze względu na swą artystyczną wartość, co ze względu na gorzkie oso
tiste dzieje poety. 

Utwory napisane prozą podzielić się dadzą na grupy bardzo wyraźne. 
Jedn~ grupa to krótkie kontemplacyjne przypowieści filozoficzne, które 
nazwał- poemat~mi prozą: The Artist (Artysta), The Doer of Good (Ten, 
który czynił dobrze), The Disciple (Uczeń), 'The Ma;;ter (Mistrz), The 
House of Judgment (Dom sądu), The Teacher of Wisdom (Nauczycid 

· mądrości). 
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Druga grupa to jego słynne i czarujące bajki : T he Young K ing (Mło 

dy Król), The Birthday of the Infanta (Narodziny infant ki), The F i sh

erman and His Soul (Rybak i jego dusza), The Star-Child (Gwiazdu~), 

The Happy Prince (SŻczęśliwy książę), The Nightingale and t he Rose 

(Słowik i róża), The Selfish Giant (Olbrzym-Samolub), The Devotecl 

Friend (Prawdziwy przyjaciel), The Remarkable Rocket (Nadzwyczajna 

rakieta). 

Do trzeciej grupy utworów zaliczyć trzeba jego jedyną powieść Thą 

Picture of Dorian Gray (Portret Doriana Graya) i cztery opowiadania: 

Lord Arthur Savile's Crime (Zbrodnia lorda Artura Savile'a), The Car. 

terville Ghost (Upiór z Canterville), The Sphinx without the Secret 

(Sfinks bez tajemnic), .The Model Mfflionaire (Wzór milionera). 

Czwarta grupa to eseje: De Profundis (esej będący właściwie listem 

napisanym z więzienia) , The Critic as Artist (Krytyk jako artysta), T he 

Truth of Masks (Prawda masek), The Decay of Lying (Zmierzch kłam

stwa), Pen, Pencil and Poison (Pióro, ołówek i trucizna), The Soul of 

Man under Socialism (Dusza człowieka w socjaliźmie), The Rise of 

Historical Criticism (Powstanie krytyki historycznej), i wreszcie T he 

Portrait of Mr. W. H. (Portret pana W. H.), esej bardzo szczególny z.e 

względu na swą formę op!>wiadania (tak jak niektóre inne mają znów 

formę dialogu). 

Osobną grupę stanowią utwory sceniczne. Dwa z nich: The Duchess 

of Padua (Księżna Padwy) i A Florentine Tragedy (Tragedia florencka.), 

napisane są wierszem, a pozostałe błyskotliwą prozą: The Importanc ~ 

of Being Earnest (w dotychczasowym przekładzie Brat marnot rawnyl, 

Lady Windermere's Fan (Wachlarz lady Windermere), A Woman of 

No Importance (Kobieta bez znaczenia), An Ideal Husband (Mąż i deal

ny), Salome, Vera, or the Nihilists (Wera, czyli Nihiliści), i kilkustro

nicowy fragment La Sainte Courtisane (Swięta kurtyzana) ( ... ) 

W roku 1956 obchodzono w Anglii setną rocznicę urodzin Oscara 

Wilde'a. Pisma codzienne i tygodniowe zapełniły się rozprawami i ar

tykułami ( ... ) Wypowiedzi te - pełne dziś najwyższego uznania i hołdu, 

zaliczają go do plejady największych pisarzy w historii literatury an

gielskiej. 
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Wstęp do O. Wilde, Eseje, opowiadania, 

bajki, Warszawa 1957. 

CHŁOPIEC z GWIAZD 
fragmenty 

DRWAL I: Kiedy wreszcie znajdziemy się w domu? Zgubiłem ślad„. 

gdzie ta ścieżka„. nie widzę jej ... 

Widziałeś? Cuda się dzieją! Zdawało mi si~, że to gwiazda spadła. 

gdzieś bardzo blisko! 

Dziecko!!! Dziecina maleńka!!! 

CÓRKA DRWALA : Z kim on tak rozmawia? 

SYN DRWALA: A ~to go tam wie„. 

CÓRKA DRWALA: Znowu coś wymyślił.„ Czekaj, sama go spytam. 

Chłopczyku z Gwiazd, z kim tak rozmawiasz? 

CHŁOPIEC Z GWIAZD: Z kim rozmawiam? Ze swoim jedynym przy

jacielem! 

S YN DRWALA : A kto jest twoim przyjacielem? Twoim jedynym 

przyjacielem? 

CHŁOPIEC Z GWIAZD: Ten, kto mi się nigdy nie znudzi! Kto pojawia 

się tylko wtedy, kiedy ja tego zapragnę! Kto jest tak piękny jak ja! 
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CHŁOPIEC ·Z GWIAZD: Co to za wstrętna baba! Jak ona śmie wyle

giwać · się tutaj pod moją piękną brzozą? Przegonimy ją stąd! Taka 

obrzydliwa starucha! Jesteś taka wstrętna, że patrzeć na ciebie nie 

mogę! 

ŻEBRACZKA: Jestem twoją· rodzoną m'.łtką! 

CHŁOPIEC Z GWIAZD: Nie jestem twoim synem! Jesteś ~~wykłą że

braczką, która chodzi ·w łachmanach i straszy ludzi! 

LARYSSA: Cha, cha, cha! O, ty, najpiękniejszy ze ·wszystkich na świe

cie!· Racz przyjąć tę skromną różę od księżniczki, niegod!lej twojego 

spojrzenia! 

' 

łf 

CHŁOPIEC Z GWIAZD: Zrobiłem na niej piorunujące wrażenie. Spo

dobałem się jej - widziałem to! Zresztą, czy to takie dziwne? Jester.-1 

przecież najpiękniejszym chłopcem w całym królestwie. 

Ale co to? Kto to jeszcze przyszedł? Kto tu jes,t razem ze mną? 

To jakiś ohydny potwór! Potworze! Pokrako! Żabo! Ropucho! - To ja 

jestem! To moja twarz! To ja jestem żabą! To ja jestem ropuchą! Więc 

to dlatego księżniczka śmiała się ze mnie! O; Boże, jestem zgubiony! 

. °\ 

CÓRKA DRWALA: Chłopczyku z Gwiazd! ·Braciszku nasz kochany! Co 

się z tobą dzieje? Czemu tak leżysz na ziemi? Dlaczego milczysz? śpi? 

KAMERDYNER: Jego serce pękło! 

' 
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HALABARDNICY: Wejście do miasta wzbronione! Ani kroku dalej! 

CHŁOPIEC Z GWIAZD: Szukam swojej matki. Proszę was, przepuśćcie 

mnie. Widziałem, jak szła w tym kierunku. Na pewno mieszka w tym 

mieście. 

HALABARDNICY: Do stolicy Wielkiego Maga ma pr-awo wejść tyl}rn 

ten, kto wpłaci talara. 

IJIJ1J1J7-
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ŻEBRAK: Chłopczyku, dobry chłopczyku! Daj mi tę monetę! Cały dzieó 

prawie chodzę bez jedzenia, a od miesiąca jestem bez grosza przy du

szy! Od trzech dni nie jadłem nic porządnego! 

CHŁOPIEC Z GWIAZD: Ale ja mam tylko jednego talara! Jeśli ci go 

oddam, nie wpuszczą mnie do miasta„. a jeśli nie V{Puszczą mnie do 

miasta, nie odnajdę swojej mamy. 

ŻEBRAK: Ale ja umrę z głodu„. 
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HALABARDNIK: O panie nasz i władco, zrób nam zaszczyt i wejdź do 

naszego grodu i rządź nim sercem dobrym i rozumem prawym! 

CHŁOPIEC Z GWIAZD: Nie jestem godzien tego zaszczytu, ponieważ 

wyrzekłem się swojej matki i pogardziłem nią. Nie znajdę spokojt., 

póki nie odnajdę jej i nie przebłagam. 

)"'~ 
hf ))g~ 

::::::.. ~ 

(Z Bramy Grodzkiej wychodzi Żebraczka i Żebrak) 

CHŁOPIEC Z GWIAZD: Mamo, wybacz mi! Powiedz, że mi przeba

czasz! 

ŻEBRACZKA: Wstań. To ojciec twój, którego nie opuściłeś w chwiJi 

nieszczęścia. 

ŻEBRAK: A to matka twoja, która przelała morze łez z twojego po

wodu. 
CHŁOPIEC Z GWIAZD: A to mój przyjaciel wierny i niezastąpiony. 

Byliśmy w szczęściu i nieszczęściu ... 

ŻEBRACZKA: Jeśli on ci jest bratem, będzie naszym synem„. 
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Z BAJEK OSCARA WILDE'A 

SZCZĘŚLIWY l{SIĄŻĘ 

Na wysokim cokole, górując nad miastem, wznosił się pomnik Szczq

śliwego Księcia. Pokryty był cały delikatnymi listkami prawdziweg') 

złota, oczy miał z błyszczących szafirów, a na pochwie ·jego miecz':l 

świecił' olbrzymi rubin. Ogromnie go też podziwiano - ogromnie. 

Pewnej nocy przelatywała nad miastem jaskółeczka ... 

Wtem zobaczyła pomnik na wysokim cokole: - Tu pozostanę! - za

wołała radośnie. - Doskonały będę miała nocleg na świeżym po

wietrzu. - To rzekłszy, wygodnie usiadła w zagłębieniu u stóp księcia. 

~~ Mam złocistą sypialnię - mówiła do siebie z zadowoleniem, roz·

glądając się dokoła. W chwili jednak gdy, ukrywszy główkę pod skrz:r

dełkiem, zabierała się do snu, spadła na nią duża kropla deszczu. 

. -· Dziwµe! - zawołała jaskółka otrząsając się. - Na niebie nie ma 

najlżejszej chmurki, gwiazdy świecą i migocą, a jednak deszcz pada. 

Wtem padła na nią druga kropla deszczu. 

- Do czego właściwie służy taki pomnik, skoro nie może nawet dać 

schronienia przed aeszczem? Obejrzę się raczej za jakim dobrym komi

nem - szepnęła do siebie zabierając się do lotu. 
Ale zanim jeszcze rozwinęła skrzydełka, uczuła na sobie trzecią kro

plę deszczu. Podniosła wi~c wzrok i zobaczyła ... Co zobaczyła? 

Oczy Szczęśliwego Księcia były napełnione łzami i łzy spływały mu 

po złotych policzkach. Twarz jego w świetle księżyca była tak piękna, 

że serce jaskółeczki zadrżało współczuciem. 

Kto jesteś? - spytała. 

Jestem Szczęśliwym Księciem. 
Więc czemu płaczesz? 

SŁOWIK I RÓŻA 

Powiedziała, że będzie ze mną tańczyła, jeśli jej przyniosę czerwonfi 

różę -- mówił młody student - a tu w całym ogrodzie nie ma ani 

jednej czerwonej róży. 
Z gniazdka swego na dębie słowik usłyszał te słowa i wyjrzał sp0?.8 

listków zdumiony. 
- Ale w całym ogrodzie nie ma czerwonej róży, więc będę siedzi«ł 

sam, i ona nie zwróci na mnie uwagi. Przejdzie mimo mnie obojętnie 

i serce mi pęknie z żalu. 
Oto istotnie prawdziwy kochanek - rzekł do siebie słowik. - Cier-

pieniem czuje to; co ja śpiewam. 
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W pośrodku zielonego gazonu rósł piękny krzew różany, a gdy sło

wik go ujrzał, przyfrunął ku niemu i usiadł na jednej z gałązek. 

- Daj mi czerwoną różę - prosił - a zaśpiewam ci najpiękniejszą 

moją pieśń. 

Ale krzew przecząco potrząsnął głową. 
. -- Moje róże są b·iałe - odparł. 
-- Jednej tylko róży czerwonej potrzebuję - prosił słowik. - Tylko 

jednej czerwonej róży! Czy w żaden sposób nie mógłbym jej dostać? 

- Jest jeden sposób - odparł krzew - ale sposób tak straszny, że 

nie śmiem ci powiedzieć. 

- Powiedz - prosił słowik - ja się nie przerażę. 

- Jeśli potrzebujesz czerwonej róży - rzekł krzew - musisz ją 

wyczarować pieśnią przy świetle księżyca i zabarwić własną krwią 

serdeczną. Musisz mi śpiewać, piersią wbity na cierń. Całą noc musisz 

mi śpiewać, a cierń musi się wdzierać w twoją pierś, a krew twoja 

musi wpłynąć w me żyły i stać się moją. 

Gdy księżyc zaświecił na niebie, słowik przyfrunął do krzewu róża

nego i pierś przycisnął do ciernia. Przez całą noc śpiewał z piersią 

opartą o cierń, a · zimny kryształowy księżyc spłynął na skraj hory

zontu i słuchał. 

- Mocniej się przytul, słowiczku - wołał krzew - inaczej dzief1 

nastanie, zanim róża się rozwinie. 
Więc słowik mocniej przytulił się do ciernia, aż cierń dotarł do serca 

przeszywając je ostrym bólem. Gorzki, gorzki był ból słowika i coraz 

narriiętniejszy był jego śpiew; śpiewał bowiem o Miłości udoskonalonej 

przez śmierć, o Miłości sięgającej poza grób. 
I cudowna róża stała się szkarłatna jak purpura wschodzącego słoń

ca. 

URODZINY INFANTl{I 

Ze wszystkich, które widział, komnata ta była najwspanialsza i naj

piękniejsza. Nie był tu jednak sam. Ukryty w cieniu drzwi dostrzegł 

na 9-rugim końcu komnaty drobną postać, która mu się przyglądała. 

O, to był potwór, najdziwaczniejsza poczwara, jaką kiedykolwiek wi

dział na oczy! Całkiem inaczej zbudowany od reszty ludzi, zgarbiony, 

o krzywych nogach, potwór ów miał olbrzymią, na dół zwieszoną gło

wę okrytą grzywą czarnych włosów. Karzeł zmarszczył brwi, a potwór 

również zmarszczył brwi. Zaśmiał się, a tamten natychmiast mu za

wtórował, tak samo jak on ujmując się pod boki. Rozbawiony, wydał 

okrzyk radości i biegł naprzód wyciągnąwszy przed siebie rękę. Wtem 

ręka poczwary dotknęła jego ręki, a zimna była jak lód. Cofnął · się 

więc, a potwór także się oddalił. Co to jest? Czyż podobna, aby.„ 

Drgnął. Zerwał z piersi cudną białą różę i przycisnął ją do ust. 
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Potwór także miał różę, listek w listek taką samiuteńką jak jego. Tak 

samo ją całował i przyciskał do piersi.. 

Gdy prawda rozświetliła mu mózg, wydał głośny okrzyk rozpaczy 

i z łkaniem padł na podłogę. Więc to on sam był ułomny i garbaty, 

wstrętny i śmieszny. On sam był potworem i z niego śmiały się dzieci 

i mała księżniczka, od której oczekiwał miłości. 

W tejże chwili infantka z towarzyszami i towarzyszkami zabawy 

weszła do komnaty przez otwarte drzwi balkonu. U jrzawszy na ziemi 

małego karła , z przesadną gestykulacją wymachującego zaciśniętymi 

pięściami , wszyscy wybuchnęli głośnym, szczęśliwym śmiechem i oto

czywszy go kołem poczęli mu się przyglądać. 

- Taniec jego był zabawny - rzekła infantka - ale ta jegQ gra 

jest jeszcze bardziej zajmująca. Gra niemal tak dobrze jak marionetki, 

tylko nie tak naturalnie. - I chłodząc się dużym wachlarzem poczęła 

mu bić brawo. 

- świetnie - rzekła po chwili infantka - ale teraz musisz już dla 

mnie tańczyć. 

Ale mały karzeł nie dawał odpowiedzi. 

- Twój śmieszny karzeł nigdy już nie będzie tańczył. 

- Ale czemuż nie będzie już tańczył? - zaśmiała się infantka. 

- Bo serce mu pękło - odparł kanclerz. 

Infantka zmarszczyła brew, a jej delikatne różowe usteczka wydęły 

się powabnym grymasem wzgardy. 

-:- Na przyszłość rozporządźcie, by ci, co ze mną się bawią, nie mieli 

serc! - zawołała wybiegając z ogrodu. 

Fragmenty ba jek przedrukowane ze zbioru O . W ilde , 

Nadzwyczajna rakieta, W arszawa 1950. 
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Mamy zawsze wybaczają swoim dzieciom, 

Bo kochają je - czy dobre są , czy złe. 

Spójrz na . gwiazdy, które zimnym blaskiem świecą, 

Twoja mama także widzi gwiazdy te. 

Jak zły sen zmartwienia wszystkie hen odlecą. 

Znajdziesz mamę, kiedyś przyj dzie .taki czas. 

Mamy zawsze wybaczają swoim dzieciom, 

Wi~c ruszajm y w drogę , Chłopcze z Gwiazd! 

Chłopiec z Gwiazd : 

Wszystko oddałbym za jed no jej spojrzenie, -

Za jej uśmiech , za sndecznych kilka słów. 

Przez wąwozy, śnieżQe pola, bory ciemne 

Znów r uszajm y, leśny Chłopcze , w drogę znów ! 

.PtltSZCZ WYSZYWANY GWIAlOAM I 
łt!ua . %. IC°"'~tOl.Mki'. 
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FIOSENKA CHŁOPCA Z GWIAZD 

Płaszcz wyszywany gwiazdami, 

Wspaniały płaszcz ! 

Jakby uszyty był dla mnie, 

Dla Chłopca z Gwiazd! 

Srebrem się mieni jak fala , 

Rozsiewa blask . 
Nikt by lepszego nie znalazł , 

Dla Chłopca z Gwiazd! 

Wszyscy zamilkną z podziwu, 

Gdy przyj dzie czas. 
Pot~m krzyk wzniesie się: Wiwat ! 

To Chłopiec z Gwiazd ! 

Płaszcz wyszywany gwiazdami. 

Wspaniały płaszcz , 

Ale.. . za długi jest dla mnie 

O siedem gwiazd„. 
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PIOSENKA DR.W ALA 
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Trzeba kochać, 
Trzeba kochać ludzi i ptaki, 
Trzeba kochać, 
Trzeba kochać rośliny i drzewa, 
W leśnym cieniu zwierzęta wszelakie 
I ten wiatr, co za oknem nam śpiewa! 

Famiętajcie, kochane me dzieci, 
Bez miłości świat traci swój urok, 
Wtedy gwiazdka na niebie nie świeci 
I słoneczko się kryje za chmurą. 

Nigdy krzywdy, 
Nigdy krzywdy nie róbcie nikomu, 
Bowiem krzywda, 
Bowiem krzywda nie ginie, lecz wraca. 
Słabszym trzeba dać rękę i pomóc, 
To są wasze siostrzyczki i bracia. 

Trzeba kochać ludzi i ptaki, 
Trzeba kochać rośliny i drzewa, 
W leśnym cieniu zwierzęta wszelakie 
1 ten wiatr, co za oknem nam śpiewa ... 
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PIOSENKA HALABARDNIKÓW 

Czy bohater, czy też gapa, 
Każdy bierze nogi za pas, 
Gdy zobaczy to, ta-ra-ra, 
Gdy zobaczy to! 

Choćby nie wiem jak iJył hardy, 
To się zlęknie halabardy! 
Wnet mu nogi drżą, ta-ra-ra, 
Wnet mu nogi drżą. 

Takich clwóch jak ja z kolegą , 

Nie ma już ani jednego! 
Niech zaprzeczy ktoś, ta-ra-ra, 
Niech zaprzeczy ktoś! 

Każdy z nas ma siłę byka, 
Nieprzyjaciel nas unika, 
Gdy wpadamy w złość, ta-ra-ra, 
Gdy wpadamy w złość! 

Wtedy, kto chce, niech posłucha - · 
Choćby stu, to dla nas mucha! 
Wszystkich w pył i proch, ta-ra-ra, 
Rozbijamy w proch! 
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FINAŁ 
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Gdy na drodze swej spctkasz zło , 

Obojętnie nie mijaj go, 

Ale walcz z nim, walcz póki czas ! 

Spójrz niebezpieczeństwom w twarz! A teraz 

Wszyscy chórem powtórzcie to : 

Dobro zawsze zwycięża zło! 

Niech te słowa jak ptaki mkną, 

Dobro zawsze zwycięża zło! 

Choć Magowi ten fakt nie w smak, 

Nie poradzi nic Wielki Mag! 

Słabszym podaj braterską dłoń , 

Miłość to potężna br011. ! A teraz 

Wszyscy chórem powtórzcie to: 

Dobro- zawsze zwycięża zło! 

Niech te słowa jak ptaki 'mkną, 

Dobro zawsze zwycięża zło! 

REPERTUAR SCENY MŁODZIEŻOWEJ 

TEATRU WSPÓŁCZESNEGO 

w I a. t a c h 1966 - 1971 

Carlo Goldoni 
MĄ'DRA ŻONA 

reż. Halina Dzieduszycka 
scen. Janusz Tartyłło 

prem. 28. 10. 1966 

wg powieści H. Sienkiewicza 

OGNIEM I MIECZEM 

reż. Aleksander Strok owski 
scen. Lidia Minticz 

Jerzy Skarżyński 

prem. 15. 1. 1967 

Molier 
LEKARZ MIMO WOLI 

reż. Andrzej Witkowski 
scen. Marian Garlicki 
prem. 7. 4. 1967 

wg powieści H. Sienkiewicza 

MAŁY RYCERZ I PANNY 

reż. Halina Dzieduszycka 
scen. Janusz Tartyłło 

prem. 25. 4. 1968 

Jan Drda 
lGRASZKI Z DIABŁEM 

reż. Jitka Stokalska 
scen. Kazimierz Wiśniak 
prem. 14. 5. 1968 

Leon Schiller 
PASTORAŁKA 

reż. Jitka Stokalska 
scen. Zenobiusz Strzelecki 
prem. 23. 1. 1969 

Wiliam Szekspir 

KOMEDIA OMYŁEK 

inscen. i reż. 
Kazimierz Mikulski 
Halina Dzieduszycka 

scen. i kostiumy 
Kazimierz Mikulski 
Lidia Min ti cz 

prem. 22. 3. 1969 

Molier 
MĄŻ POGN.ĘBIONY 

reż. Halina Dzieduszycka 
scen. Janusz Tartyłło 

prem. 26. 6. 1969 

Brian Way 
TRZEJ MUSZKIETEROWIE 

reż. Andrzej Witkowski 
scen. Kazimierz Wiśniak 
prem. 27. 6. 1969 

Janusz Odrowąż 
NIEZWYKŁA PRZYGODA 

reż. Halina Dzieduszycka 
scen. Barbara Gutekunst 
prem. 27. 2. 1970 

L. M. Montgomery 

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 
(wznowienie) 
reż. Halina Dzieduszycka 
scen. Janusz Tartyłło 
prem. 24. 11. 1970 

Oscar Wilde 

CHŁOPIEC Z GWIAZD 

reż. Halina Dzieduszycka 
scen. Janusz Tartyłło 
prem. maj 1971 
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V -Dyrektor JANUSZ PŁA \VIŃSK I 

Kierownik techniczny 

Andrzej Rogulski 

* 
Kierownicy pracowni 
Krawieckiej 

Eustachia Leś 

Józef Podolski 

* 
Malarskiej i modelarskiej 

Władysław Dach 

Stolarskiej 

Józef Stepek 

* 

* 
Akustyk 

Maciej Prasek 

* 
światło 

Jerzy Konieczny 

W PROGRAMIE ZAMIESZCZONO PROJEKTY KOSTIUMÓW 
JANUSZA TARTYU.Y DO „CHł.OPCA Z GWIAZD„. 

Redaktor programu: 

HANNA SARNECKA-PARTYKA 

Opracowanie graficzne: 

BARBARA GUTEKUNST 

Początek przedstawień wieczornych godz. 19.15 

Dyrekcja i Administracja Teatru 
Wrocław. ul. Rzeźnicza 12 

Telefon 

Cen trata 
Dyrekcja 
Org. Widow. 

432-76 
387-73 
437-62 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Dział Organizacji 
Sprzedaży od godz. 8 do 15. Telefon 437-62. Bilety indywi
dualne w kasie teatru od godz. 10.00-13.00 i od 16.00 do 
19.15. Przedsprzedaż biletów: „Orbis" - Rynek 38 codzien-

nie oprócz niedziel i świąt w godz. 10-18. 



Cena 3,- zł 

Instytut Teatralny 
ze zbiorów Polskiego Ośrodka ITI 

Druk. Swidnica 840 3000 1 71 K-13/396 


