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TEATR „KOMEDIA" 
WARSZAWA - ZOLIBORZ 

ul. . Sierpecka 7 

DYREKTOR 

I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 

CZESl'.,t4W SZPAKOWICZ 

Prapremiera .polska 
ILF I PIETROW 

ZlOTY CIELAK 
(«30.TIOTon TEJigHOK») 

Komedla w 2-ch cz~šctach 

w opracowaniu 

E. WIESNIKA 

i wolnym przekladzi~ 

ANATO.LA STERNA 

INSCENIZACJA I REZYSERIA 

CZESLA'W SZPAKOWICZ 

OS'fAP BENDER 

Alel{sander Korejko 

Michal Panikowski . 
Szura Balaganow 
Adam Kozlewicz· . . . . 
P rzewodn. K omitetu Miej. m. Arbato\\i'a 
Kobieta z g~siq . . . 
Przewodnicu1cy Komite tu Wyscigowe o 
En tuzjasta spor tu au tomobilowego. 
Mlodzieniec z depeszq . 
Mi;:i.czyzna z benzyrn;i 
Kobieta z „Chlebem i solq" 
Kobieta z m lekiem . 
Biuralistka 
Bomze 
K ukuszkin 
Skurribriewicz 
Bierlaga . 
Polychajew 
Sar na Michaj lowna 
Zosia - „Obiady domowe" . 
Perykles Femidi . · 
Funt . 
Chlop z rogami . 
Lis tonosz l 
Listonosz II . . 
Lekarz Nacz. Domu Wariat6w . 
Lekarka Domu War iat6w . . 
San itariuszka z Domu War iat6w 
Duwanow - „Kobieta z Wqsami" 
Starochamski . . . ' . . . . . 
Michal Aleksandrowicz "- „Czlowiek p ies" 
Kierowniczka ćwi czen OPL 
Sanitariuszka J . 
Sanitariuszka II . 
Sanitariusz I 
Sanitariusz II 
Konduktor ka 
Student I 
Student li 
Studentka I . 
Studentka II . 
P ortier hotelow y . 
Urz~dniczka Biura Budowlanego 
Kasje rka Teatru 
Kelne r 
S trai.nik I 
Str ai.nik II 
Strai.n ik III 

EDWARD DZIEWONSKI 
(gokinnie) 

{ WOJClECH SI EMION 
JERzy TKACZYK 
JAREMA ST EPOWSK I 
BOGUMI L KLODKOWSKI 
CEZARY JULSKl 
WJKTOR BIEG.4.N SKI 
ST BFANI A MASSALSKA 
BOL ESJ:,AW KOSTRZYNSKI 
JERZY RUSNIACZEK 
T ADEUSZ ROSS 
TADEUSZ SOM OGI 
HANNA LACHMAN 
JANI NA ZARTJBI N 
STEFANI A MASSAI,SK A 
BOLESLA W KOST RZYNSKI 
T A.ĐEUSZ SOMOGI 
BOLESLAW KOSTRZYN SKI 
WITOLD KALUSKI 
.TERZY RUSNIACZEK 
ZOFIA JAMRY 
BA RBARA RYLSKA 

.JERZY' PI ETRASZKI EWICZ 
ST/l.NISl:..AW IWANSKI 
J AN DF;BSKI 
H ANNA LACHMA.N 
JANINA ZARUBIN 
W l KTOR BIEGANSKI 
ALIN A D ZI.ERZBICKA 
ZOFIA J A M RY 
TADEUSZ SOMOGI 
nrnzy PIETHASZKIEWICZ 
J.ERZY RUSNIACZEK 
11 LINA DZIERZBICKA 
ZOFIA J.AMRY 
STEF'ANIA M ASSA.LSKA 
TADEUSZ SOMOGI 
T ADEUSZ ROSS 
ZOFIA. J AMRY 
T ADEUSZ R OSS 
JERzy RU SNIACZEK 
HANNA LACHM AN 
JADWI GA WEJCMAN 
JEHZY TKACZYK 

. JANINA ZAlWBIN 
ST EFANJA M ASSA.LSKA 
BOL ESLA W K OS'l'RZYNSKI 
CEZARY JULSKI 
WITOLD KALUSKI 
JERZY PJ.'ETRASZK I EWICZ 

lNSPICJENT 

KLEMENS GORSK I 

SUFLER 

B A RBA RA BESSERT 

K I.ERO WNl K TECEN1CZNY 

JAN Mll'.,EK 

BRYGADIER 

EUGENIUSZ ZYLINSKI 

GLOWNY ELEKTRYK 

ZBIGNIEW F IKS 

K asa Teatru „Kamedia" czynna 
codzienn ie w godz. 10 --15 i od 16-ej , 
w n iedziele od 17-ej. Przedsprzedaz 
bilet6w : k asy teatralne Spatif, Ale
je J er ozolim skie 25. ('I'elefony: 
21-93- 83 i 21-94-54) codziennie pr6cz . 
niedziel i swiqt w godz. 9 - 18, 
wszystkie plac6wki „Orb isu" n a 
7 dni napr z6d w godz. 11 - 18 oraz 
plac6wka „Orbisu" na ul. Bra cklej 16 
od godz. 8 -19. Zam6wienia na .bi
lety zbiorowe przy j muje Sekreta
riat Teat ru codziennie · w godz. 
9-15. (te1efony 331584 i 3311 92 
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O ILFIE I PIETROWIE 

Ci dwaj swietni humorysci i satyrycy Sft w naszym kraju nie mnieJ 
bodaj popularni, :niz w swoj.ej oj.czy:lnie. Przede wszystkim j:aiko autorzy 
powie.5ci „Dwanascie krzesel" i „Z1oty cielak". 

Ze wsp6lnie na<pisanych [pr.zez nich uitwor6w znany jest r6wniei zbi6r 
felieton6w i nowel pt. „Jak ,powst:awal Ro'binzon" 1Cl1933} oraz tom s:zJkic6w 
„Jednopi~trowa Ameryka" 1(1936). Z u twor6w napisaJl'lych „i:ndywidualnie", 
grana ibyia na naszych scenac'h swego czasu „Wyspa pokoju" Pietrowa, 
a w r. 11M2 ukazal si~ !POSmieirfo:i,e jego „Dziennilk d'ronitowy"; !PietTow lbyl 
korespondentem wojennym w czasie Wojny Narodowej i polegl w r. 194'2, 
przeri:ywszy tyJko o pi~ć ilat swego nieodlqcznego t owa1rzysza, Ilfa. 

Obaj pisarze tak z,ro.§li si~ w naszej wyoibrazni, IZe ,trudno ich wprost 
wyobrazi,ć solbie oddrz1Leltnie. Ziresztq, i oni siami odczuwa li to podobnie, jak 
to w1dać z ich „Podw6jnej autobiograf ii": 

„Chodzi o to - pisz<t tam - ze autor uirodziJ: si~ dwuikrotnie: w !!'oku 
1897 L w 11903. IPo raz pierwszy pod postaci<t Ilii U'fa, ;po raz drugi zas -
Eugeniusza Pietrnwa. Oba te wyp adk!i mia ly miejsce w Odesie. 



Tym sposobem juz od lat dzieci~ych autor z.aczcil ,žyć ržyciem IPOdwoj
nym. W tym samYJill cz..a.sie, gdy jedna :polowa au'tora lbara~owala w ipde
lus7Jkach, druga mia_l:a juri: sref;ć la't i prnelazit.a [pTZez pl!ot, az,eby z.irywać 

bez. Takie podw6jne istnienie trwalo do roku 11'9>2'5, ildedy to obie polowy 
.poraz pierwszy sipotka~y sic;: w Moskwie". 

Przez pierwszych pare;: :Lat „obie 1Polowy" !IJ["acujci, ikaž.da .na .s>wojci rc::ikc:: 
w pilsmach codziennych, a jprzede wszystkim humorystycznych pod pseudo
nimami 'Zdmny Filozof, F . Tols.tojewski i naweit ... Koperni'k. w ,reszcie 
w r. li9Q8 rpowstaje „112 krzesel",, a w trzy lata p6zniej „Z11oty cielak" 
powi.esci, kt6rym llf i Pietrow zawdz.ic;:cz..ajq SWq slaw~ swiatowq. 

* 
Akcja „Zlotego cielaka" roz-grywa ·sic;: w tym rwlas.nie trudnym dla 

Zwicizku Radzieckiego czasie, jaki pozostawil 'PO sobie w sipusciz.nie okres 
tzw. nepu, 'Czyli nowej ekonomicznej 1Polityki; owe chwilowe .trrudnosci sta
rajci si~ wyzyskać najrozmaitsi „rycerze ,przemylsliu". 

T1rzej .tacy wydrwigrosze, Ostarp Bender, iSzura rBalaganow i Michal 
P anikowski wpadli n a pomysi wystc;:powania w roli syn6w slawnego ibo
ha tera irewolucji 1Szmidta i ž·eruj cic na 'Uczudach patriotycznych obywateli, 
prowadzi:! lbeztr05ki<e zyci.e - ale arfera wychodzi wikr6ke na jaw i nicpo
nie muszci· ratować swci skore;:. Wowczas to w~ai.§nie Wie:lkI Kombinator, 
Bender, wpada na „.~enialny" pomysl. Dowiedziawszy sic;: ;przypadkiem, ze 
udajcicy .skromnego urz~dnika Korejko w istocie okradl IPanstwo na mili·o
nowe sumy, rpositanawia WYdrzeć tamtemu ukryte lprzezen pienicidze-. Roz
poczyna sic;: rkair\kolomny jposdg za milionem, wszys:tlko zostaje užyte w .t ej 
wake drapieri:c6w o zlote runo - a.le gdy jrurl. wres'zeie !Hender zwyc'.c;:rl.a, 
okazuje sic;:, 2Je zdobyte pienicidze na nic nie moga, mu si~ [pTzydać w krn
ju, gdzie jedynci :prawdzirwci wartoscici jest ludzka praca. 

Postać Ostapa Bendera stala sic;: rniemal symbruem, imi~ jego imie-
niem wlasnym. Hu~ takich Bender6w widzielismy i widzimy wciciz p ;id naj
rozmaHszymi ipostaciami! Co jednak szczeg6lnie zaciekawi:a, to jego psycho
Iogia . Chodzi o to, že Bend,er wklada ogromnci pracc;: w to, aze1by„. nie pr.a
.n._-,'l r . To -prawdziwy .Đon Kichot parazytyzrnu· Ma niekiedy nawet 
peln~ goryczy swi:adomosć. ze ·:Zycie pc;:dzi naprz6d, IZe .ornija je.go i jego 
koležkow, wyrzucajcic .go wr.az z n.imi na coraz w~zszy margines - ale 
nic juz nie može go zawr6cić :z jego dro,g;i. 

I ipodczas gdy wielka odbudowa trwa a miliony [udzi p-racujci na swe 
szczc::Scie i swoj chleb powszedni - B enden'." wraz z innymi ipodob:iymi 
typkami zajmujci n ale:i:ne im miejs1ce w Muze:um usobliwosc~ im. Ilfa 
i F ietrowa. 

„Prasa" , Sm. Z . 561. S-8. 

----


