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Jeden dla drugiego jest wilk_iem. Ani krop!i 
współczucia. Ani kropli zainteresowania. Kaz
dy ma swoje businessy. Jeden drugiego szar
p ie. Rozdzieleni. Utonęli w swoich sp~awacb ... 
Nic ludzkiego nie pozostało. I tak Ole tylko 
dzisiaj, tak zawsze, przez całe życie. 

Eugeniusz Wachtangow 
(Na marginesie sztuki z okresu 

realizmu krytycznego) 

ALEKSANDER OSTROWSKI 

(zarys życia I twórczości) 

... Około polowy XIX wieku weszła do literatury ro
syjskiej cała plejada nowych, znakomitych pisarzy. 
Stali się oni współtwórcami tzw. realizmu krytycz
nego. 

„.W szeregu najsłynniejszych pisarzy tego okresu, 
jak: Turgieniew, Tołstoj , Gonczarow, Suchowo-Koby
lin, Niekrasow, Szczedrin-Sałtykow i inni - jedno 
z najpocześniejszych miejsc zajmuje Aleksander 
Ostrowski. 

Aleksander Ostrowski urodził się w 1823 r. w Mo
skwie. Ojciec jego, eksduchowny, byl przez długie lata 
wziętym obrońcą sądowym. Na drogę kariery adwo
kackiej chciał również skierować syna i gdy ten ukoń
czył gimnazjum, skłonił go do wstąpienia na wy
dział prawny uniwersytetu. Młody Ostrowski wy
niósł wiele korzyści z paroletniego pobytu w murach 
tej uczelni. Wykładali tam wówczas profesorowie 
o światopoglądzie postępowym, jak np. słynny histo
ryk T. Granowski, który był prawdziwym bożyszczem 
studentów. Jednak wcześnie rozbudzona żyłka pisar
ska i zamiłowanie do teatru zadecydowały o tym, że 
Ostrowski porzucił studia. Ojciec zdołał go jeszcze 
namówić do objęcia posady urzędniczej. Aleksander 
pracował przez szereg lat w instytucjach sądowych , 

m. in. w sądzie handlowym; później pomagał ojcu 
w kancelarii adwokackiej. I tu, i tam miał możność 
poznawania życia niejako od strony kulis. Przed jego 
oczyma przesuwały się najrozmaitsze typy: kupców, 
urzędników, ziemian. Wszystkie sprowadzały do sądu 
lub do adwokata te same sprawy: pieniężne lub ma
jątkowe. 

W tym okresie Ostrowski zaczął na dobre upra
wiać twórczość literacką i to niemal wyłącznie w za
kresie dramaturgii. Jego talent dojrzał niespodziewa
nie szybko. Już pierwsze sztuki, do których wziął te
maty z życia kupieckiego, przyniosły młodemu auto
rowi ogromny rozgłos. Ostrowski opuścił służbę pań

stwową (1851 r.) i poświęcił się wyłącznie literaturze. 
Naraził się przez to ojcu, z którym ostatecznie wtedy 
zerwał stosunki. 



Sława literacka Ostrowskiego rosła z roku na rok, 
ale niestety nie szla w parze z dobrobytem. Ostrow
ski ledwo zarabiał na utrzymanie dla siebie i dla licz
nej rodziny. Dopiero pod koniec życia okoliczności 

ułożyły się dla niego pomyślniej. Mimo niechęci, jaką 
do niego czuły sfery oficjalne za jego postępowość, 

uzyskał stanowisko kierownika literackiego teatrów 
państwowych i dyrektora szkoły dramatycznej w Mo
skwie. Przedwczesna Śmierć, spowodowana ciągłym 
przepracowywaniem się pisarza, nie pozwoliła mu urze
czywistnić reformy życia teatralnego, którą od daw
na miał uplanowaną. Umarł, pracując do ostatniej 
chwili, w 1886, w Szczełykowie, guberni Kostrom
skiej. 

Dorobek literacki Ostrowskiego jest bardzo duży 

i składa się prawie wyłącznie z utworów scenicz
nych - pisanych wierszem i prozą, oryginalnych 
i tłumaczonych. Jego debiutem dramatopisarskim by
ła jednoaktówka pt. „Obrazek szczęścia rodzinnego" 
(1847). Prawdziwą sławę przyniósł mu jednak dopie
ro następny utwór: komedia pt. „Kruk krukowi oka 
nie wykole". Ostrowski czytał tę komedię najpierw 
po różnych mieszkaniach prywatnych i zanim uka
zała się w druku (1850) już była głośna. 

Koiejnymi etapami wielkiej kariery dramatopisar
skiej Ostrowskiego były następujące sztuki (żeby wy
mienić tylko najważniejsze, według lat ich ukazywa
nia się w druku: „Uboga narzeczona" - komedia 
w 5 aktach (1847), „Wychowanica" - komedia w 4 
aktach (1859), „Burza" - dramat w 5 aktach (1860), 
„Wojewoda" - komedia w 5 aktach (1871), „śnież
ka" - baśń dramatyczna w 4 aktach wierszem (1873), 
„Wilki i owce" - komedia w 5 aktach (1875), „Ostat
nia ofiara" - komedia w 5 aktach (1878), „Panna bez 
posagu" - dramat w 4 aktach (18709), „Talenty i wiel
biciele" - komedia w 4 aktach (1882), „Niewinni wi-
nowajcy" - komedia w 4 aktach (1884). · 

Ostrowski napisał ogółem 48 oryginalnych sztuk (nie 
licząc 5 napisanych do spółki z innymi autorami), 
a ponadto dokonał przeszło 20 bardzo dobrych prze
kladów (m. in. dziel Szekspira, Goldoniego, Cervan
tesa i Terencjusza). 

Jeśli kogoś można z całą słusznością nazwać „czło

wlekiem teatru", to chyba właśnie Ostrowskiego. 
Wszystko, cokolwiek zdziałał w swym pracowitym ży
ciu - zdziałał dla teatru lub z myślą o teatrze. Od 
pierwszych lat młodości teatr - ściślej mówiąc: Teatr 



Mały w Moskwie - stal się jego drugim domem, tam 
spędzał wszystkie wolne od zajęć pisarskich chwile. 
Zżył się serdecznie z bracią aktorską; pomagał reży

serować swoje sztuki, a często w ogóle sam je reży
serował. Każdą napisaną sztukę czytał naJP1erw 
w gronie aktorów, sluchal ich rad 1 wskazówek, czy
nił poprawki w tekście. A trzeba dodać, że byl wspa
niałym lektorem. Z wieloma aktorami łączyły Ostrow
skiego węzły szczerej przyjaźni. Znalazł wśród nich 
wielu entuzjastów i propagatorów swojej twórczości. 

W dużym stopniu im właśnie zawdzięczał sukcesy, ja
kie sztuki jego osiągały na scenie. Toteż w szóstyrri, 
siódmym i ósmym dziesiątku lat ub. wieku Teatr Maly 
w Moskwie nazywano „domem Ostrowskiego". Na de
skach scenicznych tego teatru odbywały się prapre
miery wszystkich wybitniejszych sztuk autora ,.Bu
rzy" i „Lasu". 

Jako realista, umiejący dostrzec i właściwie ocenić 
wszelkie przejawy życia bliskiej mu gromady ludz
kiej - społeczeństwa i narodu - Ostrowski stal się 

niezrównanym malarzem obyczajowości współczesnej 

mu · epoki, ze wszystkimi charakterystycznymi ela 
teFep0ki problemami i konfliktami społecznymi. M~~ 

na pod tym względem zestawić jego dzieła z dorob
kiem twórczym najwięKszych pisarzy-realistów całe

go świata, jak Szekspir, Dickęns i Balzak. Osoby dzia
łające w komediach i dramatach Ostrowskiego tworzfl 
i mponującą galerię: prawie 600 postaci scenicznych. 
Bankrutujące i rozkładające się moralnie ziemiań

stwo. zdobywcza, pewna siebie, a tępa i kołtuńska bur
żuazja. wreszcie światek urzędniczy. światek bezdusz
nych i przekupnych biurokratów będących podpor;, 
earskie"() samowładztwa - wszystko to Ostrowski 
przedstawi! w swoich utworach z prawdziwą pasją 

cłemaskaiorską, sumiennością uczonego socjologa i ta
lentem niepospolitego artysty słowa. 

Autom „Burzy" i ,.Lasu" nazywa się ojcem naro
dowego teatru rosyjskiego. Zasłużył sobie na to za
szczytne miano w zupetno 'ci. Przed nim - poza kil
koma gcnialnymj utwornmi. jak sztuki Gogola czy 
Gribojedowa - sceny rosyjskie nic rozporząt'.zaly 

stosownym repertuarem oryginalnym, lecz przev,;a1.
nie korzystały ze sztuk obcych (głównie lekkich ko
medii francuskich). . 

Ostrowski wywarł też duży wpływ na rozWÓJ szt u
ld teatralne.i w zakre ·ie reżyserii oraz gry aktor
sk iej. Ho.stem jeg0 była ,.prawda życia na scen ie". 



Lączyla go pod tym względem wspólność zapatrywań 
z późniejszym wielkim reformatorem teatru - - K. Sta
nisławskim. 

W jednym ze swych artykułów Ostrowski wyra
ził taką myśl: „Historia obdarzyła mianem wielkich 
i genialnych tylko tych pisarzy, kt órzy umieli pisa•~ 

dla całego narodu, i tylko te dzieła zwycięsko prze
szły próbę czasu, które w ich ojczyźnie miały cha
rakter prawdziwie narodowy; takie dzieła stają ~ię 

stopniowo zrozumiale i cenne dla innych narndów. 
a wreszcie - dla całej ludzkości" . 

Dziś po latach kilkudziesięciu od śmierci Ostrow
skiego, możemy już stwierdzić z całą pewnością, że 

jego dzieła wzbogaciły nie tylko rosyjską literaturę, 

ale weszły również do skarbnicy literatury powszech
nej. 

Jerzy Jędrzejewicz 

BALLADA O PRZYJEMNYM ŻYCIU 

MACHEAT MAJCHER 
Osądźcie państwo sami: czy to życie? 
Co za sens w nędzy tak wulgarnej gnić? 
Od dziecka wiem to jedno wyśmienicie, 
Tylko w komforcie można mile żyć. 
Wmawiają w nas, że nie ma większej cnoty, 
Niż kroczyć śladem ludzi wielkich duchem, 
Żyć w norze z kupą ksiąg i pustym brzuchem 
Ja nie mam na to zdrowia i ochoty. 

Bertolt Brecht 
.,Opera za trzy grosze" 



MARIA NOCHOWICZ 
W roku 1922 ukończyła Konserwatorium Muzycz

ne i Szkolę Dramatyczną pod kierunkiem Romana 
Żelazowskiego i Nuny Młodziejowskiej-Szczurkiewi

czowej w Poznaniu. Od razu została w.angażowana do 
Opery Poznańskiej w charakterze śpiewaczki. Tam 
występowała w operach i operetkach klasycznych aż 

do roku 1930. Później, gościnnie występowała w Tea
trze Nowym w Poznaniu pod dyrekcją Rutkowskieg0, 
wraz z Ireną Horecką, Jadwigą Smosarską, .Jerzym 
Leszczyńskim i Stanisławem Daczyńskim. 

Wkrótce zaangażowała się do teatru lwowskiego za 
dyrekcji Stanisława Czapelskiego. Kolejnymi etapami 
jej pracy artystycznej były teatry muzyczne i dra
matyczne : Katowic, Bydgoszczy, Wilna i Warszawy. 
Spiewała na scenie z ówczesnymi sławami jak Ada 
Sari, Wanda Wermińska, Ewa Bandrowska-Turska, 
Battistini. 

W czasie okupacji pracowała w Lublinie jako 
urzędniczka. Po wyzwoleniu miasta w lipcu 1944 r. 
natyGhmiast podjęła pracę w zrzeszeniowym tę<iJ:rzc 

aktorów, zorganizowanym przez Irenę Ładosiównc; 
i Józefa Klejera. Następnie wstąpiła do zespołu Tca-
11„.1 Wojska Polskiego pod dyrekcją Krasr.owieckiego. 
W 194- r. należała do zespołu Woj ewódzkiego Teatrl\ 
w Jeleniej Górze, a w rok później do ze5połu Pań

stwowych Teatrów Dramatycznych we Wroclav:iu 
(1946-1950). Między rokiem 1950 a 1959 występ •)wata 
z dużym powodzeniem w Teatrach W.vbn:eż<J. po
czątkowo pod dyrekcją Rybkowskiego a następnie Bi
liczaka . Zdozyła tam, podobnie jak we Wroclnwiu , 
dużą popularność. Zachęciło ją to do pozostania 
w teatrach dramatycznych; nie wróciła już więc na 
scenę operową. 

Od 5 lat występuje w Szczecinie - jest ściśll! z1•:i'ł

zana z naszym miastem. 

Z wybitniejszych oper i operetek, w których Śl)ie

wała partie czołowe wymienić należy : .. Hp.lkę" Mo
niuszki, .,Skalmierzanki" J.N. Kamiei1skiego (przed
stawienia plenerowe), „Don Juana" Mozarta . „Lakmć·· 

Delibesa, „Aidę" Verdiego, .,Carmen" Bizeta (Frascita) . 
. ,Tannhaiisera" Wagnera (Venus) . „ Cavallerię 'Rusti
cana" Mascaniego (pod jego dyrygenturą), .. Zemsl!;' 
Nietoperza''. „Barona Cygańskiego" Strau5sa, „Pic;k
ną Helenę" Offenbacha, „Czardaszkę" Kalma1w. „ Wik
torie; i jej huzara" Abrahama i wiele! in. 

Z ważniejszych ról dramatycznych przypomo.ijrn_v: 
Gerdę w , . Jeńcach" Rydla. Honorynę w ,;Mariuszu" 
Pagnola, Rukienie w „Pieją koguty" Bałtuszisa , Ho
r0dniczynę w .,Rewizorze" Gogol« (wysiępy z Kurm1-
kowiczem). Szambelanową w ,.Panu J O\\ ialskim '' F re 
dry, Kamilę w .,Żołnierzu królowej Madagaskaru" Do
brzańskiego, Tytanię w „Snie n~cy letniej ' ' S:t.ekspira. 
Matkę w „Sprawie rodzinnej" Lutowskiego, Wielk<} 
Nanon w „Eugenii Grandet" Balzaka, rolę tytułową 

w ,.Pani Ministrowej" Nusycza. A z ról granych 

w Szczecinie: Syliową w „Nie jesteśmy aniołami" 

Feher, kilka ról w „Kramie z piosenkami" L. Schille
ra, Podstolinę w „Zemście" i Organową w „Damach 
i huzarach" Fredry, Hrabinę Zebrzydowską w „Do
wodzie osobistym" Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, Jc
rachę w „Dziewiątym sprawiedliwym" Jurandotą 

i wiele innych. 

W roku 1955 została odznaczona Medalem X-lecia 
Polski Ludowej i Złotym Krzyżem Zasługi . Od lat 
40-tu występuje na scenach krajowych. Gdy widzimy 
ją na scenie w rolach komediowych - uwierzyć w to 
trudno, tak dużo życia i temperamentu wkłada w każ
dą kreowaną postać. 



LUDMIŁA LEGUT 

Jest uczennicą Iwo Galla. Ukończyła prowadzone 
przez niego Studio w Krakowie, zdając w roku 1947 
egzamin. Rozpoczęła występy w Teatrze Słowackiego, 
później zaangażowała się do Teatru Rapsodycznego. 
Tam odtwarzała m. in. główną rolę w „Kleopatrze" 
Norwida. D r. 1951 przebywała w Krakowie, wystę
pując w Teatrze Młodego Widza (m. in.: Berta 
w „świerszczu za kominem" Dickensa, Flora w „Panu 
Geldhabie" Fredry) i powracając w 1949 r. do Teatru 
Słowackiego (Fanchette w „Niemcach" Kruczkowskie
go). 

W latach 1951-1954 na scenach Bydgoszczy i To
runia grała m. in. Violę w „Wieczorze trzech króli" 
i Desdemonę w „Otellu" Szekspira, Lady Milford 
w „Intrydze i miłości" Schillera, Mechmenebahnu 
w „Legendzie o miłości" Nazima Hikmeta, Amalię 
w „Zbójcach" Schillera i Maritje w „Pieją koguty" 
Baltuszisa. 

Po jednym sezonie (1954/55) w Teatrze Satyryków 
„7.15" w Lodzi wróciła do teatru bydgoskiego. W tym 
okresi~ brała czynny udział wraz z Leszkiem Mazur
kiewiczem w zorganizowaniu Kabaretu Literackiego, 
Teatru Propozycji i Poranków Literackich w Między
narodowym Klubie Książki i Prasy. Dzięki talentom 
recytatorskim była jedną z aktorek najczęściej wy
korzystywanych w tych programach. Na szczecińskiej 
scenie pojawiła się w roku 1957, rozpoczynając suk
cesem w roli Szimeny w „Cydzie" Corneille'a-Wy
spiańskiego. Później była odtwórczynią większości czo
łowych ról w naszych Teatrach, głównie w sztukach 
klasycznych, ale też i w repertuarze współczesnym. 

Przypomnijmy chociażby: Beatryks w tragedii Sło

wackiego, schillerowską Marię Stuart, Tytanię w „śnie 
nocy letniej" Szekspira, Laurę w „Kordianie" Słowa
ckiego, Kobietę w „Pokusie" Gawlika, Il w „Grze 
i rzeczywistości" Strozziego, Irenę w sztuce Bystrzy
ckiej „Czy to jest miłość" i wiele innych. 

Ponadto znana jest w Szczecinie z licznych progra
mów poetyckich, koncertów i akademii. Przygotowy
wała częstokroć cale cykle poetyckie, jak nP.: ,Poezja 
współczesna", „,Poezja murzyńska", „Od Kochanow
skiego do Różewicza", wieczory: Lechonia, Norwida, 
Gałczyńskiego, Kubiaka i in. Obecnie przygotowuje 
„Listy heter". Brała udział w I Ogólnopolskim Festi
walu poezji Gałczyńskiego, uzyskując III Nagrodę dla 
zespołów teatralnych - (monoteatr). O tym wystę

pie pisze red. Kultury z dnia 12.VII.1964 r. 
„Również »Teatr jednego aktora« jaki zaprezento

wała Ludmiła Legut, wydawał się oddawać to co na-

eywam Teatrem Gałczyńskiego (nota bene »Teatr jed
nego aktora« jest jednym z najtrudniejszych przed
sięwzięć aktorskich - zawsze grozi znudzeniem słu

chacza - Ludmiła Legut cało wychodzi z opresji, 
skala jej środków aktorskich i umiejętna interpreta
cja trzymają widownię cały czas w napięciu). L. Le
gut operowała podczas podawania tekstu elementami 
dekoracyjnymi - tym razem nie były to stylizowane 
maski, lecz kwiatek, cylinder, apaszka - banalne rea
lia, które poeta nobilitował w swoich wierszach. Na 
plus aktorki należy jeszcze zapisać jej frapujący 

głos". 

W roku 1960 opuścila Szczecin na okres dwóch se
zonów, przenosząc się do Teatru Jaracza w Lodzi. 
Duża kultura słowa, świadome stosowanie środków 

wyrazu, wyczucie teatru poetyckiego i klasyczne wa
runki - oto cechy jej aktorstwa, które nie ograni
czają wcale różnorodnych możliwości artystycznych. 



'"TINCENTY WESOŁOWSKI 

Jeden z niewielu aktorów, którzy związan i S<l ze 
~cenami szczecińskimi od pierwszych lat życia tea
tralnego w naszym mieście (1946 r.). 
Karierę rozpoczął we Lwowie jako ta ncerz. W L!l:m 

1·oku został przyjęty do rosyjskiego baletu. Pracował 
tam pod kierunkiem reżyserów T rygubowa i Gali
sowskiego. Potem występował w balecie polskim. zor
ganizowanym pr zez Stanisława Faliszewskiego. Tań

czył w „Coppelii" .,Fontannach Bachczysera.iu'' . 
w „Onieginie" i .,Halce". 

Do Szczecina przybył z zespołem dyr . Czosnowskie
go, który zorganizował Teatr Komedii Muzycznej, póź
niej nazwany Teatrem Polskim. 

Aktor o specyficznych warunkach charakterystycz
nych, odtworzył na naszych scenach - w ci9_gu 18 
lat - około 100 postaci, a więc m . in. Woźne~ Mat
kowskiego w „Dwóch Teatrach" Szania wskiego, Pod
kolesina w „Ożenku" Gogola, Tobiasza Czkawkę 

w ,,"Wieczorze trzech króli " Szekspira, Szambelana 
w „Panu Jowialskim'' Fredry, Woźnego Więckowskie

go w „Imieninach Pana Dyrektora' ', Pana Zgodę 

w „Świętoszku" Moliera, Grzesia i Kapelana w dwóch 
realizacjach ,Dam i huzarów' ' Aleksandra Fredry. 
Bęczkowskiego w szt.uce Żeromskiego „Uciekła mi 
przepióreczka", Piene'a w „Lesie" Ostrowskiego, Szo
fera Walczaka w ,,,Kuglarzach" Skowrońskiego, Tatę 

i gen. Pollarda w sztuce Lewina i Hymana „Psie cza
sy sierżancie" i wiele wiele innych. 

Dobrze pamięta trudne początki teatru szczecińskie
go. Ze swadą opowiada np. jak zespól dawał koncerty 
na niezbyt pewnie skonstruowanej tratwie na Odrze. 
Przedstawienie o mało nie skończyło się ogólną ką

pielą aktorów. Innym znów razem szczupły zespól 
techniczny nie mógł podołać pracy przygotowawczej . 
Kostiumy szyło się dniami i nocami , a mimo to w cza
.sie premiery płaszcz, w którym książę mial. ukazać 

się w akcie piątym nie był jeszcze gotowy w czasie 
aktu drugiego. Ale w teatrze wszystko musi być na 
czas. .. Po akcie trzecim wręczono zdesperowanemu 
aktorowi niezbędny kostium. 

Humor w życiu i na scenie oto dewiza Pana Wicka 
na codzień . 

WIESŁAW Z\VOLI~SKI 

Jest jednym z najmłodszych aktorów· w szczecm
skim zespole. Ukończył PWSTiF w Lodzi w roku 1961, 
porzucając uprzednio studia na Akademii Medycznej 
w Krakowie. Jego rolą dyplomową był Lizander 
w „śnie nocy letniej" Szekspira i recytacja „Karyka
tur" Kisielewskiego (otrzymał również dyplom za ak
torską piosenkę). 

Pierwszą sceną, na której rozpoczął pracę artystycz
ną byl Teatr Bałtycki w K oszalinie. Młody aktor wy
stępował tam w rolach: Zbigniewa w „Mazepie" Sło
wackiego, Romea i Mercut ia w „Rom eo i Julii" Szek
spira, Wacława w „Zemście " F redry, Prof . Willarda 
w „Naszym mieście" Wildera, Karborunda w „Igr asz
kach z diabłem" Drdy, Wariata w „Kordianie" Sło

wackiego, Oktawiusza w „Juliuszu Cezarze" Szekspi
ra, w epizodzie w „Mizantropie" Moliera, w kilku ro
lach „Pluskwy" Majakowskiego i in. Występował po
nadto w kilku filmach: „Szatan z siódmej klasy' ', 
„Samson" i „Krzyżacy". 

Chociaż predystynowany do r ól amantów lubi 
role „charakterystyczne". Do Szczecina przybył w bie
żącym sezonie, a stał się już zapalonym miejscowym 

patriotą. 



Wiesław Zwoliński w T'Olt Waclawa w „Zemście" 
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N A S T Ę P N E P R E M I E R Y: 

TEATR WSPÓŁCZESNY 

V 

JAROSLAV BASEK 

Przygody dzielnego wojaka Szwejka 

w adaptacji Czeszki ł Bratkowskiego 

TEATR POLSKI 

EUGENE IONESCO 

NOSOROŻEC 



Projekty kostiumów: 

MARCIN WENZEL 

Rierownik techniczny - Ludwik Piosicki 

Kierownicy pracowni: 

malarskiej • . . . • 

krawieckiej męskiej • 

krawieckiej damskiej . 

główng elektrgk 

perukarskiej 

stolarskiej • 

tapicerskiej 

ślusarskiej . 

szewskiej 

brggadier sceng 

.światło . 

Michal Tuszyńskt 

Stanislaw Kaczmarczyk 

Gertruda Madajczyk 

Kazimierz Krzanowski 

Maksymilian Rajter 

Florian Wolny 

Stanislaw Falkowski 

Michal Rubinowicz 

Kazimierz Rypiński 

Andrzej Zolotucho 

Kazimierz Krzanowski 

Wydawca: P.T. Dramatyczne w Szczecinie 
Za redakcję - Danuta Piotrowska 

'.•·. 
Cena zł 2,-



Premiera dnia 3 listopada 1,964 roku 

ALEKSANDER OSTROWSKI 

I KON' SIĘ POTKNIE ... 

Komedia 

Przeklad - Jerzy Jędrzejewicz 

Os oby 

JEGOR DMITRYCZ 

GŁUMOW . . . WIESŁAW ZWOLINSKI 
GŁAFIRA KLIMOW-

NA GŁUMOWA, 
jego matka . . . . IWARIA NOCHOWICZ 

NIL FIEDOSJEICZ 
MAMAJEW, daleki 
krewny Glumowa . EUGENIUSZ WAŁASZEK 

KLEOPATRA 
LWOWNA MAMA-
JEW A, jego żona 

KR UTI CK I 
IWAN IWANYCZ 

GORODULIN . 
SOFIA IGNATIEW-

NA TURUSINA . 
MASZEŃKA, 

jej siostrzenica . 
JEGOR W ASYLICZ 

KURCZAJEW, 

LUDMIŁA LEGUT 
JAN DASZEWSKI 

WINCENTY WESOŁOWSKI 

NINA BURSKA 

HALINA KAZIMIEROWSKA 

huzar . . . . . ROLAND GŁOWACKI 
GOŁUTWIN, człowiek 

bez zajęcia . . . ANTONI SZUBARCZYK 
MANIEF A, kobieta 
utrzymująca się 

z wróżb i przepo-
wiedni . . . . 

PIERWSZA REZY
DENTKA 

DRUGA REZY
DENTKA 

SŁUŻĄCY KRUTI
CKIEGO 

GRIGORIJ 

DANUTA KOLASZYNSKA 

JADWIGA OKOŃSKA 

ZOFIA MIRSKA 

* * * 
CZESLA W ROŻNOWSKI 

REŻYSER - ZBIGNIEW MAK 
SCENOGRAF - MARCIN WENZEL 

lnspicj~nt i sufler - Stanisław Masłowski 


