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Na stronach 2 -'- 11 fragmenty książki „O Ma

jakowskim" pióra Wiktora Szkłowskiego, kryty

ka i teoretyka sztuki, przyjaciela i towarzysza 

walk poety, ilustrowane fragm entami utworów 

poetyckich Majakowskiego. Ta nerwowa i lirycz

na proza nie relacjonuje dzień po dniu życia po

ety, lecz wprowadza czytelnika i widza w napię

tą atmosferę tamtych czasów. 

Na stronach 2, 5, 11, 14 fotografie Majakowskie

go z różnych lat życia. 

Na stronie 14 notka biograficzna :i:awierająca 

wykaz ważniejszych utworów. 

Na stronach 20, 21 reprodukcje rysunków saty

rycznych i plakatów Majakowskiego. 

Na stronie 15. Dekret o demokratyzacji sztuk, 

pióra Włodzimierza Majakowskiego, pochodzący 

z czasów, kiedy formował się dopiero program 

rewolucyjnej sztuki i własny program poety. 

Na stronie 19 reprodukcja ulotki reklamującej 

przedstawienie „Pluskwy" w teatrze Meyerholda 

Fragmenty wiersza o plugastwie, oraz fragment 

wypowiedzi autora o swej komedii na stro
nie 18, 19. 



\Viktor SzkłolVski 

O MAJAKO\VSKIM 

Włodzimierz Majakowski dzień swoich urodzin 
opisał tak: 

Na niebie mojego Betleem 
nie paliły się żadne znaki, 
nikt nie przeszkadzał 
spać, jak mogiłom, 
mędrcom o kędzierzawych głowach. 
Był zupełnie podobny do innych 
- aż do nudności jednaki -
dzi '.' ń 

zstąpienia mojego do was. 

Ilja Muromiec nie ma dzieciństwa. Zaciyna się 
ono od momentu pojawienia się u niego włóczę
gów. Do tego czasu Ilja Muromiec nudził się na 
piecu. 
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U Cervantesa w „Don Kkhocie" - Don Kichot 
nie ma dz.ieciństwa. Na samym końcu powiedzia
ne jest tylko,że nazywał się Alonso Dobry. 

„Don Kichot" zaczyna się od lektury roman
sów i wyjazdu starego Don Kichota w świat dla 
dokonywania bohaterskich czynów. A więc od 
pasowania, od p o w o ł a n i a. 

Włodzimierz Majakowski uczył się malarstwa 
u żukowskiego. U Żukowskiego malował martwe 
natury, skomponowane z rzeczy pięknych sa
mych w sobie: srebro z jedwabiem lub aksami
tem. 

Po roku zorientował się, że uczą go robót rę
cznych, a nie sztuki. Przeszedł do malarza Kieli
na. 

Włodzimierz potem bardzo szanował Kielina 
i specjalnie to podkreślał. Tak minął 1910 rok. W 
1912 roku zaliczono go w poczet przyjętycllna 
internat stałych słuchaczy Szkoły Malarstwa, 
Rzeźby i Architektury. Nie lubił tej szkoły ... 

I wreszcie zjawił się Dawid Burluk - Maja
kowski znalazł towarzysza nocnych spacerów. 

Burluk dużo czytał, znal nie tylko Chlebniko
wa, ale i Artura Rimbaud w obcych przekładach. 
Znal poezje „wyklętych poetów", znal inne glosy, 
inne nazwy rzeczy. A w obrazach ówczesnych 
malarzy, prócz przedmiotów, żyły litery - duże 

litery wywieszek. 

Majakowski także je znał. 

Widział księżyc w postaci lśniącej drogi odbi
tej w morzu. Widział księżycowego śledzia i my
ślał, że przydałby się do tego śledzia chleb. 

Wiersze żyły już w nim - nie napisane. Wi
dział literę „o" i francuskie „c;" - skaczące po 
dachach, oznajmiające godziny. Patrzył na szyl
dy. Czytał te książki z blachy i zachwycał się 

porcelanowymi czajnikami i latającymi bułkami 
na okienkach traktierni. Wiersze żyły już w 
nim - nie napisane. 

Nigdy jeszcze poezja nie była tak otwarta dla 
wszelkich najazdów. W poezji toczyła się wojna 
domowa o formę. I oto do poezji wtargnęło ma
larstwo. 
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l\iaja owski wszedł do poezj i n ie zm ieniony, 
z ma pami , obrazami - własnymi i Burluka -
z n iezliczonymi oświadczeniami, z niedokończo
nym obrazem. Pierwszy wiersz zaczynał się tak: 

Szkarłatny i biały spłynęły rynsztokiem, 

w zielony rzucano garściami dukaty, 

a czarnym dłoniom tłoczących się okien 

rozdano żółte, żarzące się karty. 

Bulwary i place, w milczeniu ubrane, 

na gmachów niebieskie patrzyły się togi. 

I tym, co spieszyli się, ognie jak rany -

zaręczynowe obręcze na nogi. 

Pracował nad wierszem metodami ówczesne
go malarstwa: 

Posępny deszcz z ukosa spojrzał. 

A spoza 

zwartej 

!< raty 

żelaznej myśli przewodów -

pierzyna. 

r na 

niej 

gwiazd wschodzących 

nogi vvsparły się lekko. 

Lecz ko-

niec latarni, 

tych carów 

w koronie świateł 

za t o 

tym boleś1!i ej szym uczynił wid.okiem 

ulicznych p ostytutek klomb rozżarty. 

\Vłaśnie nauczył się pisać wiersze. Gardło ma 
czyste, wymawia słowa i przygotowuje się, aby 
je w iązać w zdania. Został obdarzony głosem, 
nauczył się pisać tak, jak uczą się pływać. Oka
zało s ię, że woda sama utrzymuje. Później prze
konał się, jak gorzka była ta woda. 
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W tragedii „Włodzimierz Majakowski" wystę
puje sam poeta. Dookoła niego kręcą się ludzie, 
ale ci ludzie nie są trójwymiarowi. To przegródki, 
pomalowane tarcze, spoza których wydobywa się 
głos. 

Oto oni. 

Jego znajoma (on - to Włodzimierz Majakow

ski). J ej charakterystyka: około 2 - 3 sążni. Nic 

nie mówi. 

Starzec z czarnymi, chudymi kotami (kilka ty
sięcy lat). A dalej następują Majakowscy. 

Człowiek bez oka i nogi, człowiek bez ucha, 
człowiek bez głowy, człowiek z rozciągniętą twa
rzą, człowiek z dwoma pocałunkami i zwykły 
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młody człowiek, który kocha swóją rodzinę. A 
dalej kobiety - wszystkie ze łzami. Te łzy przy
noszą one poecie. 

Poeta jest sam tematem własnej poezji. 
Poeta rozłożył sam siebie na scenę, trzyma sam 

siebie w ręce, jak gracz trzyma karty. To ~aj~
kowski - dwójka, trójka, walet, król. Gra 1dz1e 
o miłość. Gra jest przegrana. 
Człowiek z rozciągniętą twarzą mówi: 

A z mojej duszy 
też można uszyć 

takie strojne spódnice w ząbki! 
Taki jest temat Majakowskiego. 
Majakowski nie ma dokąd uciec. Dookoła s_ami 

swoi - nieszczęśliwi Majakowscy i pocałunki. 
Majakowski miał jeden temat: bunt. We wczes

nych, jeszcze cenzuralnych utworach, buntowałł' 
się rzeczy. Powstawały przeciw powszednośc1, 
uciekały z niej. Potem zbuntował się poeta prze
ciwko życiu. Potem zbuntował się zakochany po
eta. Walczył z Bogiem, którego próbował obalić. 
Poeta wszystko precyzuje: kogo atakuje, czemu 
jest wierny. 

Wierny był przyszłości. 

Na wielkiej pustej Newie stała „Aurora", z ar
matami przystawionymi prawie do skroni Pała
cu Zimowego. 

O zwierzęca! 

O dziecinna! 

O wielka! 

O straszna! 

Jakim imieniem cię jeszcze nazwali? 

Jaką jutro ukażesz swą twarz nam? 

Smukłej budowli, 

czy kupy zwalisk? 

To była rewolucja na zawsze. Rozpalała się. 

Dmuchał, 

jak zawsze, 

wiatrami październik. 

Szyn 

wyślizganą krzywizną 

skręcały 

tramwaje 

na most przy giserni 

już - za socjalizmu. 

W rewolucję wszedł Majakowski jak do włas
nego domu. 

Po prostu wszedł i zaczął w tym domu otwie
rać okna. Chciał koniecznie przebudować uliće, 
ulice miały znaleźć swą własną mowę. 

W place uderzaj buntów stopo, 

Wyżej, grzędo wyniosłych czół! 

My zalewem drugiego potopu 

z świata miast omyjemy muŁ 

Dni byk wlókł 

:zaprzęg powolnych lat. 

Bieg - nasz Bóg. 

Serce - to bębna takt. 

Majakowski mówi, że trzeba robotnikom to 
wyjaśnić. 

A tymczasem, 

zanim ten śpiew się złoży składnie, 

długo, z mozołem się łazi 

i cicho brechta w serca bagnie 

głupi karp wyobraźni. 

Gdy rymami pryskając, warzą zupkę liryczną, 

jakiś tam wywar z miłości i słowików, 

ulica skręca się bezjęzyczna, 

nie ma czym mówić ni wydać krzyku. 

Miast babilońskie wieże 

w pysze wznosimy od nowa, 

a Bóg obraca je w perz 

i miesza słowa. 

Były to czasy, kiedy Lenin pisał o tym, jak roz
wieszać gazety. 

Gazet nie starczało. To znaczy, że trzeba je roz
wieszać na murach, żeby ludzie mogli czytać. Ale 
klej to mąka, a mąki nie było. Żeby coś przybić, 
trzeba mieć gwoździe. Gwoździ nie było. Była 
instrukcja, żeby przyczepiać gazety drewnianymi 
klinami. 

Następował Denikin. Nie należało dopuścić do 
tego, żeby ulica milczała. Witryny sklepów by
ły ślepe i puste. Trzeba, żeby z nich wytrzeszcza-
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ła myśl. Pierwsze „okno satyry'' zostało wywie
szone na ulicy Twerskiej w sierpniu 1919 roku. 
Po miesiącu zaczął tu już pracować Majakowski. 

Przed Majakowskim „okno" robiono w posta
ci zbioru rysunków z podpisami. Każdy rysunek 
istniał sam dla siebie. Majakowski zaczął robić 
całe fabuły, całe szeregi rysunków zespolonych 
wierszowanym tekstem, przeskakującym z kad
ru na kadr. 

Mówią - i to jest prawda - że Majakowski 
zrobił półtora tysiąca „okien". Każde „okno" 
miało po sześć i więcej rysunków. Pracował 

dzie11 i noc, spał podłożywszy polano pod głowę, 
żeby się łatwiej zbudzić. 

Nie miał czasu na genialność. 

Majakowskiego wielu poprawiało, kierowano 
nim, tłumaczono, co trzeba, a czego nie trzeba. A 
wszyscy tłumaczyli mu, że nie trzeba pisać o mi
łości. 

Ale romanse nie przeminęły i chłopak w po
emacie „O tym" szedł nadal w aureoli księżyca. 

Snieg wata -

chłopak watę rozgniatał. 

Wata w złocie -

czy można wulgarniej?! 

Lecz taki smutek, 

że stój i smutkiem stań się! 

Rozpływaj się w przecyganionym romansie! 

Romans cygański to rzecz niemała . Żył przecież 

z człowiekiem w jednym pokoju, był lirycznym 
wiernym psem. 

Człowieka trzeba zmienić, wedrzeć się do jego 
serca, wejść do jego pokoju. Trzeba pisać o mi
łości po to, żeby ludzie nie ginęli, nie tonęli, po
krywając się zmarszczką literatury. 
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Poeta pisze nie dla siebie nie dla siebie stoi 

na moście. 

Odkupicielem miłości błędów 

na moście lat 

jak na miejscu straceń, 

muszę stać, 

za wszystkich stać będę 

za wszystkich zapłaczę, 

za wszystkich odpłacę. 

Poeta chciał żyć, trzymał się życia . 

Ale życie trzeba było zmienić, zmienić życie 
jest trudno, nawet wtedy, jeśli jest się człowie
kiem przyszłości. 

Można być już w dniu pojutrzejszym, a umrzeć 
jutro. 

Ludzie jak łodzie. 

Chociaż na suszy. 

Nim kurs 
odbędziesz 

daleki, 

drobnym paskudztwem 

małży i muszli, 

oba ci boki oblepi. 

Na Łubiańskim, w pokoiku-łódce nie ma nikogo. 
Na kominku - wielbłąd. 

Życie zbudowane nie dla siebie. 

Życie dało wiersze gotowe na śmierć nie-
śmiertelną sławę. ' 

Była wiosna, niedobra wiosna: kwiecień. 

W czasopiśmie „Pieczat' i Rewoliucija" umie
szczono portret i gratulacje od redakcji. Powie
dzieli o tym Majakowskiemu. A dziewiątego 
przyszli przeprosić: Chałatow kazał usunąć port
ret i gratulacje. 

Drobiazg. 



Ale po żelaznych mostach piechota nie może iść 
noga w nogę, kroki sumują się i most się wali. 

W ostatnich brulionach pisał: · 

Popatn 
jak cisza w całym świecie. 

Tylko niebo 
nocy 

z gwiazd daninę składa. 
O takiej porze 

chce się powiedzieć 
słowo do wieków 

historii 
wszechświata. 

A obok napisane: 
Morze cofa się wspak, 
Morze odpływa spać. 

Ostatni raz widziałem go w Związku Pisarzy. 
Sala było oświetlona reflektorami, umieszczony
mi w kątach tak, że świeciły prosto w oczy. 
Trumna jest mała, widać mocno podkute buty. 

Nad trumną pochyła, czarna ściana ekranu. 
Wokół trumny reflektory samochodów. 
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Znam siłę słów, 

znam 

słów dzwon na trwogę, 

Ich nie witają 

z lóż wspaniałych brawa. 

Od takich słów 

trumny zadrżeć mogą 

i do marszu 

z dębowych czworaków 

Słowo cwałuje, 

popręgi podciąga -

choć nawet 

druku nie zna 

wzgardzone. 

Pżwjęczy przez wieki. 

powstawać. 

I pełzną pociągi 

lizać 

poezji 

ręce utrudzone. 

Tak więc została zamknięta lista wzajemnych 
bólów, przykrości i krzywd. 

Został poeta, zostały książki. 
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Prisypkin - Pierre Skrip
kin - były robotnik, by
ły party jniak, obecnie 
narzeczony 

c.Ieg Bajan 
- samorodny talent, by
ły kamienicznik 

Z0ja Bieriozkina 
- robotnica 

Hozalia Pawłowna 
Renesans - m a tka 
- fryzjerka 

Elzewira Dawidowna ::ic
nesans narzeczonci , 
manicurzystka, kasj erka 
w zakładzie fryzjersk im 

Dawid Osipowicz Rene-
sans - ojciec - fryzjer 

Przekupień z guzikami 
Przekup : eń z lalkami 
Przekupka z jabłkami 
Przekupień z osełkami 
Przekupień z abażurami 
Przekupień ze śledziami 
Przekupiei1 z g· lantc'i<l 
Przekupień z książkami 
Eosy chłopak 

Wt.ODZIMIERZ MAJAKOWSKI 

PLUSKWA· 
(Kt.OP) 

feeryczna komedia w 2 częłclach 9•clu obrazach 

przekład 1 Seweryn Pollak 

- Janusz Michałowski 

- Wojciech Standełlo 

- Maria Chruściclówna 

- · Daniela Kolaszyńska 

- Marta Woźniak 

- Władysław Kieszczyński 
- · Waldemar Kwasieoorsk! 
-- Zbigniew Witkowski 
- -·Wanda Miłowska 
- Władysław Jeżewski 
- Jan Miłowski 
- J erzy Kozłowski 
- Stani s ław Zych 
-- Włodzimi erz JVIiJ.d asiński 
- Aleksander Gawroński 

I 

Posługacz 
Dziewczyna 
Wynalazca 
Chł(}pak 

S;usarz 
Swatka 
Swat 

Drużbowie 

Strażacy 

Mówca 
Pracowni·cy Instytutu 

Profesor 
Lekarz 
Szef reportażu 
Dyrektor ogrodu zoologicz

nego 
Porządkowy 
Przewodniczący rady 
miejski~.i 

oraz 

- Stefan Iżyłowski 
- Teresa Wądzińska 
- Marek Kępi ński 
- Wiesław Zwoliński 
- Wojc 'ech Kostecki 
- Alfreda Bayll 
- Stanisław Zych 
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Kaja Kijowska 
Irena Koman-Sala 
Stefan Buczek 
K azimierz Jaro.cki 

l 
Jerzy Kozłowski 
Wiesław Zwoliński 
Wojciech Kostecki 
Waldemar Kwas:eborski 
Zbigniew Witkowski 

- Ryszard Kolaszyński 
- Włodzimierz Miklasiński 
- Aleksander Gawroński 
- - J an Miłowski 
- · Waldemar Kwa,s"ebor ;:;k i 
- Włodzimierz Kłopocki 

-·Marek Kępiński 
- Zbigniew Witkowski 

- Stan ; sł aw Zych 

Sprzedawcy, kupujący, goście weselni, reporterzy, lekarze, starcy, dzieci ,it<l 

REŻYSERIA 

LECH KOMARNICKI 

INSPICJENT 

IRENA KOMAN-SALA 

l 
MU 'KA 

AUGUSTl..<J BLOCH 

ASYSTENT REŻYSERA 

WOJCIECH KOSTECKI 

CZWARTA PREMIERA SEZONU 1963 - 1964 

SCENOGRAFIA 

MARIAN BOGUSZ 

SUFLER 

W ANDA MIŁO WSKA 



WŁODZIMIERZ MAJAKOWSKI przyszedł na świat 
w lipcu 1893 roku , w rodzinie leśnika, we wsi gruziń
skiej BagdacJi, dziś ochrzczonej jego nazwiskiem. 
z ruchem rewolucyjnY'm zetknął się poprzez star
szą siostrę, Ludmiłę, już we wczesnym dzieciństwie. 
W roku 1909 przY'bywa do Moskwy i wkrótce zosta
je uwięziony za udzia'l w pracy konspiracyijnej. W ro
ku 1912 wstępuje do Akademii Sztuk Pięknych i Ar
chitektury, pragnąc zo~tać malarzem, ale już w tym 
samym roku powstają pierw1sze jego wiersze. W tych 
latach styka się z futuryzmem eurdpejskim; w swo
im malarstwie i w swojej poezji przejmuje wiele 
el!!mentów tego kierunku, lecz stąpia je z rewolu
cyjną myślą socjalistyczną; cecha ta będzie sta,no
wi ła odtąd o odrębności rosyjskie_go futuryzmu. Ta 
cecha wyjaśnia także dalszą ewolucję twórczooci po
ety, która w latach porewolUCY'jnych przybiera nie
kiedy formę satyry, śtuży celom doraźnie agitacyj
nym i politycznym. Do najbardziej znamych jego 
utworów poetyckich należą poematy : „Obło.I< w spod
niach ", "\\Tojna i świat", „150 GOO OOO'', „Kocham" 
•10 tym" , „Włodzimierz Iljicz Lenin", 

11
Dobrze 1 '. Pierw~ 

szy utwór teatralny, „Tragedia Włodzimierz Majakow
ski", powstaje w roku 1913 - utwory dalsze to: „Miste
rium Buffo" (1918). „Pluskwa" i „Łaźnia" (1929). Pisze 
także scenariusze filmowe, najczęściej nie realizowane 
(niewykorzystany scenariusz filmowy „Co słychać" po
służy! autorowi jako kanwa „Plus~"), pracuje 
w filmie jako aktor. Ginie samobójczo w kwietniu 
1930 roku. 

W roku 1961 Ba'!tycki Teatr Dra'lllatyczny wystawił 
, Łaźnię", komedia „Pluskwa" jest dhlgą sztuką Ma
jakowskiego na scenie naszego teatru. 
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Włodzimierz Majakowski, Wasyll Kamieński, 

Dawid Burluk 

DEl{RET NR I 

O demokratyzacji sztuk 

Towarzysze i obywatele, my wodzowie rosyj
skiego futuryzmu - rewolucyjnej sztuki mło
dości - oznajmiamy: 

1) Od chwili obecnej, wraz z obaleniem ustro
ju carskiego, sztuka przestaje kryć się w skarb
cach i składach dzieł geniusza ludzkiego - pa
łacach, galeriach, salonach, bibliotekach, teatrach. 

2) W imię wielkiego postępu - zrównania 
wszystkich wobec kultury, niech na narożnikach 
domów, parkanów, dachów, ulic naszych miast, 
osiedli i na tyłach aut, pojazdów, tramwajów 
i na o:lzieży ukaże się wypisane W o l n e S ł o
w o twórczej jednostki. 

3) Niech na ulicach i placach, od domu do do
mu biegną wielobarwnymi łukami tęczy obr a
z y (barwy), radując, uszlachetniając oko (gust) 
przechodnia. 

Malarze i pisarze winni nie zwlekając chwyci(~ 
za naczynie z farbami i za pomocą pędzli, jakich 
wymaga ich zawód, wszędzie rozświetlić barwa
mi, pokrywać rysunkami boki, głowę i piersi 
miast oraz dworców i stada mknących bez końca 
wagonów kolejowych. 

Niech od tej chwili obywatele, przechodząc 

ulicami, nieustannie rozkoszują się głębią myśli 
wielkich współczesnych, oglądają olśniewającą 
barwność pięknej radości dnia dzisiejszego, nie
chaj wszędzie słuchają muzyki - melodii, grzmo 
tów, poszumów - znakomitych kompozytorów. 

Niechaj dla wszystkich ulica będzie świętem 
sztuki. 

A jeśli stanie się wedle naszych życzeń, każdy 
człowiek, wyszedłszy z domu, będzie rósł, ogląda
jąc piękno zamiast obecnej ulicy - tej księgi że
laznej (szyldy), którą stronica po stronicy zapi-

:sały swymi znakami chciwość, rozwiązłość, sprze
dajna podłość i niska tępota, plugawiąc dusze 
i obrażając oczy. „Cała sztuka - dla całego 

narodu!" 

Pierwsze rozplakatowanie wierszy i wywiesze
nie obrazów nastąpi w Moskwie w dniu wyjścia 
naszej gazety. 

(1918) 
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MARIAN BOGUSZ 

Projekty kostiumów 
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O PLUGASTWIE 

(fragmenty) 

Chwała, chwała, chwała bohaterom!!! 
Zresztą 

każdy ich sprawiedliwie nazwie. 
Dziś 

inny temat wybieram, 
porozmawiajmy o plugastwie. 

Uciszyły się burze rewolucyjnych serc, 
wiry radzieckie już rzęsa poras~ać zaczyna. 
I wyłazi 
spoza pleców HSFRR 
ryj 
mieszczanina. 

Z wszystkich nieobjętych rosyjskich wyrajów, 
z dniem, gdy radziecka zrodziła się władza, 
spłynęli, 

piórka naprędce zmieniając, 
aby się na wszystkie urzędy powsadzać. 

A wieczorem 
zgniłek 

do żony , 

wbębniającej wprawki w pianino, 
nad samowarem rozmarzony 
mówi: 
„Towarzyszko Nino! 
Dodatek świąteczny -
dwadzieścia cztery tysiączki. 
Według taryfy. 
Ech, morowo! 
Sprawię sobie 
galife jak Pacyfik, 
będę ze spodni 
wystawał 

rafą koralową!" 

A Nina: 

„I mnie do sukni emblematy. 
Bez sierpa i miota nie pokażesz się w świecie. 

W czym 

będę dziś paradować 

na tym 

balu w Rewwojensowiecic?!" 

li! 

„P LU S KW N' 

Jest to feeryczna komedia w dziewięciu obra
zach. 

Trudno mi uważać tylko siebie za autora tej 
komedii. Opracowany i włączony do komedii ma
teriał - to mnóstwo faktów filisterstwa, które 
ze wszystkich stron pchały mi się w ręce i do 
głowy przez cały czas mojej pracy dziennikar
skiej i publicys~ycznej, zwłaszcza w „Komsomol
skiej Prawdzie". 

Fakty te, nieznaczne każdy z osobna, stłoczy
łem i skupiłem w dwóch centralnych postaciach 
komedii : w Prisypkinie, który dla elegancji 
przerobił sobie nazwisko na Pierre Skripkin -
byłym robotniku, obecnie narzeczonym, oraz w 
Olegu Bajanie - podlizującym się samorodnym 
talencie, byłym kamieniczniku. 

Wpływ pracy dziennikarskiej przejawił się w 
tym, że komedia moja jest publicystyczna, pro
blemowa, tendencyjna. 

Problemem jest zdemaskowanie dzisiejszego 
filisterstwa. 

Wszelkimi sposobami starałem się odróżnić tę 
komedię od zwykłego typu utworów kopiujących 
życie, pisanych na modłę dnia wczorajszego. 
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WŁODZIMIERZ MAJAKOWSKI 

Rysunki 

„Okna satyry" 
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WOJCIECH STANDELŁO 

W roku 1953 kończy Stu
dio Drama·tyc.zne w Kato
wicach i tam pracuje jako 
aktor do sezonu 1963/64, w 
którym podejmuje pracę w 
Bałtyckim Teatrze Dr.ama
tycznY'lll w KoszaHnie. Oto 
jego ciekawsze role: Siel
ski w „W malryin domku'', 
Ow1dowicz w „Porwa'lliu 
Sabinek", Franio w „Szczę
ściu Fr.a.nia", Rank w „No
rze", Federico w „Czarują
cej Szewcowej", tytułowa 
w "Fantazym'', Wania w 
„Poemacie pedagogic1mym" 
Gąska w „Weselu Figa.ra'', 
Puk w „Snie nocy letniej". 

DANqEL:A1KOLASZY8S!KA 
W roku 1945 kończy stu

dio Dramatyczne w Lubli
nie. Kolejnymi etapami jej 
pracy aktorskiej są Rze
szów, Szczecin i Lublin. 
Gra. m. in. Cygankę w 
„Rozbójniku" Caipka, Smierć 
w „Pai>toralce" Schillera, 
Dulską w „Moralności Pa
ni Dulskiej", Panią Milller 
w „Intrydze i miłości'', Pa
nią Fran k w „Pamiętniku 
Anny Frank", Anielę w 
,.Damach ! huzarach", 
Anielukle w „Pieją kogu
ty" Bałtuszisa. Pracude po
nadto w teatrze radiowym. 
Jest jedyną w Polsce recy
tatorką władającą językiem 
cygańskim. 

STI:FAN BUCZEK 
w roku 1933 kończy klasę 

wokalistyki przy Wyższej 
Szkole Muzycznej w War
szawie, uczęszczając jedno
cześnie do Studio Drama
tyc:mego przy TON. Po woj
nie pracuje jako aktor w 
Miejskich Teatrach Drama
tycznych w Warszawie, jest 
współtwórcą Teatru Studio. 
Dalszymi et3'p.ami jego pra
cy aktorskiej są Jelenia 
Góra. Szczecin, Bycllgoszcz, 
Kraków. i.nowu Warszawa, 
Lubl·in. Spomiędzy Jic;mych 
jego ról wymieniamy kil
ka: Cześnik w "Zetrnście", 
H e>rodniczy w .. Rewizorze", 
Gospodarz w „Weselu" za
wilec w "Sułkowskim": Ce
zary Rupf w „Romulusie 
Wielkim" Dilrrenmatta, Or
gon w „Swiętoszku", Pro
chor w „Wassle żelezno
\Vej". 

W repertuarze 

J. P. Gawlik - POKUSA 

A. Fredro - ZEMSTA 

T. Rittner - LATO 

W przygotowaniu 

C. Gozzl - KRUK 

G. B. Shaw - PROFESJA 
PANI WARREN 



PERSONEL TECHNICZNY 

Kierownik techniczny 
Kier. prac. perukarskiej 
Kier. prac. krawieckiej 
Kier. prac. stolarskiej 
Slusarz 

Józef Karbowiak 
Zofia Woźniak 
Stefan Rogala 
Ignacy Walendowski 
Jerzy Meszyński 
Franciszek Piątek 
Tadeusz Gościniak 
Władysław Teodorowicz 
Apolonia Kuźmińska 
Stanisław Jeziorski 

Malarz 
Modelator 
Tapicer 
Farbiarka 
Główny elektryk 
Akustyk 
Brygadier sceny 

Jan Laskowski 
Stanisław Kawalec 

STAŁE DNI GRANIA W KOSZALINIE 
I SŁUPSKU 

piątek, sobota, niedziela 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW 

Kasa teatru (z wyj. niedziel i poniedziałków) 
godz. 11 - 13, 

w dniach przedstawień ponadto 
godz. 18.30 - 19.30 

Orbis (z wyj. niedziel) 9 - 17 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 

Koszalin 
Słupsk 

telefon 20-58. 
j;elefon 34-76 i 24-11. 
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