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Friedrich Diirrenmatt 

Wszelkie nawroty do przeszłości bywają ry
zykowne, zarazem jP.dnak dają une m9Ż1' JŚĆ 

ciekawych konfrontacji, porównań, wniosków. 
Znana ta prawda odnosi się również i do sztuk 
teatralnych. Przystępując po siedmiu latach 
do drugiej realizacji „Romulusa Wielkiego" 
zdawaliśmy sobie z tego sprawę. W czasie prób 
mieliśmy okazję raz jeszcze zastanow!ć się nad 
ciekawym zjawiskiem autonomicznego, nieza
·leżnego od woli i zamysłów twórcy, życia sztu
ki, która już po kilku latach zaczyna nabierać 
innych barw, wyłamywać się z ram zakreślo
nych jej przez autora, a nawet buntować się 

przeciwko zawartym w niej jego tezom. 
Zresztą nie tylko o działanie czasu tu cho

dzi. Znamy przecież wiele paradoksalnych -
wydawałoby się - wypadków, gdy już w chwi
li narodzin sztuki niektóre wypowiedzi „od
autorskie", didaskalia, wstępy, posłowia prze
czą w znacznej mierze temu, co mówi sam 
tekst sztuki, poddany wnikliwej, obiektywnej 
analizie. Ileż to razy autor dopiero na premie
rze odkrywa w swojej sztuce wartości i treści 

intelektualne, których sobie nie uświadamiał, 
a które ujawniła konfrontacja zarówno ze sce-
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ną i warsztatem teatralnym, jak i z konkret-
nymi warunkami spoleczno-politycznymi da
nego kraju w momencie premiery. 

To wszystko musieliśmy brać pod uwagę, 
podejmując próbę powtórnego -odczytania sztu
ki Diirrenmatta. Fascynacja samym, niewątpli
wie świetnym utworem ·nie uwalniala nas od 
konieczna.ki postawienia sobie szeregu pytań. 
Jaką wymowę mają dzisiaj podstawowe tezy 
„Romulusa Wielkiego"? Co należy uczyn{ć na
czelnym zadaniem sztuki? Jak potraktować 

„Posłowie" autora i didaskalia pisane siedem 
lat temu? Czy brzmiałyby one identycznie, 
gdyby Diirrenmatt napisał je dzisiaj? Na wszy
stkie te pytania oczywiście musieliśmy sobie 
odpowiedzieć. Czy rozstrzygnięcia nasze są 

słuszne, czy obecna realizacja „Romulusa Wiel
kiego" obrała właściwy kierunek natarcia -
o tym nie my już będziemy decydowali. Zosta
wiając tę decyzję naszym Widzom, dajemy Im 
w programie między innymi trochę materia
łów „archiwalnych" z okresu prapremiery „Ro
mulusa". Może przydadzą się one w dyskusji 
z autorem i teatrem. 

Ka żda s::tuka rcykor::ys!uje jedyrw! s.::ans " 
su:ojej epnki. a rzr, wydaje .~cę, ab.11 .:a stn1ala 
k1edykoliciek epoka po::batnona 1cs.::elkicl1 

s.::ans. 
Fnedric'1 Diirrenmalt 
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Ponura komedia, choć pozornie lekka. Znaw
ca literatury i języka niemieckiego nie bardzo 
będzie z niq sobie mógl poradzić. Ujrzy on 
w „Rom1:Lusie" tylko żarcik i umieści sztukę 
gdzieś między Theo Lingenem i Shawem. Ro
mulus zasłużył częściowo na ten los. Przez 
dwadzieścia lat udawał błazna i otoczeniu jego 
nie przyszło do głowy, że w tym szaleństwie 
jest metoda. To powinno dać do niyślenia. 

Moim postaciom trzeba tylko nadać kształt. 

Jest to zadanie zarówn~ dia aktora, jak dla re
żysera. Mówiąc konkretnie: jak należałoby 

przedstawić Emiliana? Maszerował, kryjąc się, 
przez wiele dni i tygodni przez zburzone mia
sta, a teraz przybywa do domu cesarza, któ
ry przecież zna, i pyta: „Czy to jest willa ce
sarza w Kampanii?" Czyż w tym zdaniu nie 
wyczuwa się niezmiernego zdumienia, ponie
waż widzi, że willa zamieniła się w kurnik 
i doszła do stanu zupełnego upadku, a przecież 
wciąż jeszcze jest rezydencją. Czy słowa jego 
będą brzmiały retorycznie, gdy z tęsknotą 

i przygnębieniem zapyta swą ukochaną: kim 
jesteś? On naprawdę już jej nie poznaje, za-



pomniał, że kiedyś tę dziewczynę znal i ko
chał. Emilian jest przeciwieństwem Romulu
sa. Na los jego należy spojrzeć po ludzku, ale 
jednocześnie oczami cesarza, który poza fa
sadą hańbionego of i cera widzi „tysiqck roć po
gnębioną ofiarę przem'?cy". Romulus traktuje 
Emiliana poważnie, jak człowieka, który byl 
wzięty do niewoli, torturowany, który jest nie
szczęśliwy. Czego nie akceptuje, to w< zwania: 
„Idź, weź nóż", ani kupczenia ukochaną dla 
dobra ojczyzny. Z każdej z moich postaci mu
si wydobyć aktor jej ludzką treść. Dotyczy to 
wszystkich moich sztuk. Dodatkowa jeszcze 
trudność nasuwa się dla aktora, grającego Ro
mulusa. Mam tu na myśli trudność, polegają
cą na tym, że nie może on zbyt szybko wydać 
się sympatycznym. Łatwo to powiedzieć, ale 
osiągnąć prawie niepodobna, niemniej należy 
to mieć na uwadze jako wskazówki: taktyczną . 

Prawdziwy charakter cesarza powinien się u:ia
wnić dopiero w trzecim akcie. W pierwszym 
wypowiedź prefekta: „Rzym ma haniebnego 
cesarza" podobnie jak słowa Emiliana: „Ten 
cesarz musi zginąć" muszą się wydawać oczy
wiste. Romulus sprawuje w trzecim akcie sąd 
nad światem, ale w czwartym akci.e świat są
dzi Romulusa . Trzeba bacznie uważać, jaką 

postać nakreśliłem: to człowiek bystry, wol
ny, ludzki, świadomy , ale przy końcu czło

wiek, który z jak największym hartem i be:: 
oglądania się na cokolwiek idzie napr.:·ód i nie 
lęka się żądać od innych rzeczy absolutnych . 
To niebezpieczny typ, który zaangażował si~ 

bez reszty, i to właśnie jest straszne w tym 
królewskim hodowcy drobiu, w tym przebra.
nym za błazna sędzi świata, którego tragedia 
polega na komediowym zakończeniu, na jeg'.> · 

li 

prze1scm na emeryturę i który - na tym wla
śnie polega jego wielkość - ma dość rozsądku 
i mądrości, aby tę emeryturę zaakceptować. 

Friedrich Diirrenmatt 

Poslowie do „Romul1tsa Wielkiego" 

(przełożyła Irena Krzywicka) 

. Iojq, nie ::au:sze szc:;:~ś/11eą nan111;>t110.~cią, 

je.·t clręć pokazania u: teatrze bogactwa i ró~

norodno.fr1 .~wiata. Teatr mój staje się tcskuteit 
tego u:ieloznac::ny i zdaje się wywolyu:ać ::a
mies:anze. Zakradajq się tak:e nieporozumie
nia, gdy u: kurniku moicJ1 dramatóu· ie :c:y
na się ro::pac::lw:e pos::uk iu·a1m• jajka mądroś
ci, ktorego ja uparcie 1e::b1·an1am się :111e.~ć. 

Fnecl riel! Dii rre11 mat r 
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Fried1·ich Diirrenmatt 

PROBLE:\1Y TEATRC 

(fragme ntu) 

(. .. ) Cechy, jakimi musi siĘ odznaczać bohater 
tragiczny, są ogólnie znane. Musi on być zdolny 
do budzenia w nas współczucia. . . Zmieniła się 

jedynie sytuacja społeczna tego, kto budzi w nas 
współczucie. 

(. .. ) Teatr zresztą i przedtem już nie traktował 
jedynie o królach i wielkich wojownikach, kome
dia zawsze znała postaci chłopa, żebraka, czy 
mi.eszczucha jako bohaterów, lecz znała je tylko 
komedia . U Shakespeare'a nigdzie nie pojawia 
się śmieszny król, jego epoka potrafiła ukazać 

władcę jako krwawego potwora, lecz nigdy jako 
błazna . Śmieszni są u niego dworacy, rzemieśl
nicy, robotnicy. Tak tedy w rozwoju tragicznego 
bohatera występuje zwrot ku komedii. Podobne 
zjawisko można zaobserwować u błazna, który 
staje się coraz bardziej tragiczną postacią . Fakty 
te nie są pozbawione znaczenia. Bohater sztuki 
teatralnej bowiem nie tylko posuwa naprzód 
pewną akcję, czy też doznaje określonych kolei 
losu, lecz również reprezentuje pewien świat. 

Musimy więc zadać sobie pytanie, w jaki sposób 
powinien zostać ukazany nasz podejrzany świat, 

przy pomocy jakich bohaterów, a także w jaki 
sposób powinny być sporządzone i oszlifowane 
lustra, które mają ogarnąć jego obraz. 

( ... ) Tragedia zakłada istnienie winy, nieszczę

ścia, umiaru, odpowiedzialności . W powszedniej 
krzątaninie naszej ery, wśród owych odpadków 
białej rasy nie ma już ani winnych, ani odpowie
dzialnych. Nikt za nic nie odpowiada i nikt ni
czego nie chciał. I doprawdy można się obejść 

bez każdego. Wszyscy bowiem zostają porwani 
i zawisają na jakimś haku. Jesteśmy zbyt kolek
tywnie winni, zbyt kolektywnie pogrążeni w . od
mętach win naszych ojców i praojców. Jesteśmy 
już tylko potomkami. Ale to nasz pech, nie wina: 
wina istnieje jeszcze jedynie jako czyn osobisty, 

'I 



jako akt rei1gijny. Nam zaś przystoi tylko kome
dia. Nasz świat doprowadził zarówno do groteski, 
jak i do bomby atomowej, podobnie jak grotes
kowe są apokaliptyczne obrazy Hieronima Boscha. 
Groteska jest jednak tylko zmysłowym wyrazem, 
zmysłowym paradoksem, mianowicie kształtem 

czegoś bezkształtnego, obliczem świata pozbawio
nego oblicza, i tak samo jak myślenie nasze nie 
może się już chyba obyć bez pojęcia paradoksu, 
podobnie i sztuka, i świat nasz, który tylko dla
tego jeszcze istnieje, ponieważ istnieje bomba 
atomowa: z lęku przed nią. 

Tragizm jest jednak wciąż jeszcze możliwy, na
wet, gdy niemożliwa jest już czysta tragedia. Mo
żemy dobywać element tragizmu z komedii jako 
straszliwy jakiś moment, jako otwierającą się 

przepaść: w taki właśnie sposób_ wiele tragedii 
Shakespeare'a jest już komediami, z których wy
łania się tragizm. 
Nasuwałby się tedy wniosek, że komedia jest 

wyrazem rozpaczy, lecz wniosek ten nie jest ko
nieczny. Oczywiście, ktoś kto widzi bezsens, bez
nadziejność tego świata, może sam wpaść w roz
pacz, lecz rozpacz ta nie jest rezultatem istnie
nia tego świata, tylko odpowiedzią, której ów ktoś 
światu udziela, innym zaś rodzajem odpowiedzi 
byłby brak rozpaczy i decyzja wytrwania na tym 
świecie, gdzie często wszyscy żyjemy niczym Gu
liwer wśród olbrzymów. Ten, kto chce należycie 
ocenić przeciwnika, przygotowując się do wa lki 
z nim lub pragnąc przed nim ujść, również stwa
rza dystans, również cofa się o krok. Ciągle jesz
cze istnieje możliwość pokazania człowieka od
ważnego. A to właśnie jest głównym moim dą
żeniem. Ślepiec, Romulus, Ubelohe, Akki są ludź
mi odważnymi ... 

( ... ) Nam, pisarzom, często stawiają zarzut, że 

sztuka nasza jest nihilistyczna. Oczywiście, 

istnieje dziś też i nihilistyczna sztuka, lecz nie 
każda sztuka, która robi takie wrażenie, jest ni
hilistyczna. Prawdziwie nihilistyczna sztuka 
w ogóle tak nie wygląda, uchodzi przeważnie za 
szczególnie humanistyczną i godną polecenia jako 
lektura dla dorastającej młodzieży' Nader kiep
ski to już musi być nihilista, którego świat jako 
takiego uznaje. Za nihilizm uważa się Jedynie to, 
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co jest niewygodne. I oto powiadają, iż artysta 
powinien kształtować, a nie przemawiać, tworzyć, 
a nie wygłaszać kazania. Słusznie. Lecz coraz 
trudniej wyłącznie tylko kształtować, czy jak so
bie tę rzecz ludzie wyobrażają. Dzisiejsza ludz
kość podobna jest do kobie.ty, prowadzącej samo
chód. Pędzi ona swoją drogą coraz prędzej i z co
raz większą bezwzględnością. Nie lubi jednak, że
by jej skonsternowany współpasażer krzyczał: 
„Uwaga!" albo: „Tam jest tablica z ostrzeże
niem!", albo „Teraz przyhamuj!'', albo nawet: 
„Nie przejedź tego dziecka!". Nie znosi, gdy ją 
pytają, kto mianowicie za ten wóz zapłacił, bądź 
też dostarczył benzyny i oliwy na tę jej szaleńczą 
jazdę, względnie gdy zaczną wręcz domagać się 
od niej pokazania prawa jazdy. Niemiłe fakty 
mogłyby się przy tej okazji ujawnić. Wóz mógłby 
się · okazać skradziony jakiemuś krewniakowi, 
benzyna zaś i oliwa wyciśnięte ze współpasaże
rów i nie będące wcale benzyną ani oliwą, lecz 
krwią i potem nas wszystkich, mogłoby się także 
okazać, że prawo jazdy wcale nie istnieje; a mo
głoby też wyjść na jaw, że jedzie ona w ogóle 
po raz pierwszy. I zapewne przykro by było py
tać o sprawy tak oczywiste. Dlatego też lubi ona, 
gdy chwali się piękno krajobrazu, przez który 
przejeżdża, srebrzystość rzeki i blask lodowców 
z oddali, lubi też, gdy jej szeptać do ucha za._ 
bawne anegdotki. Lecz pisarz współczesny nie 
zawsze może już z całkiem czystym sumieniem 
szeptać owe anegdotki i wychwalać krajobraz. 
Nie może jednak, niestety, również wysiąść z wo
zu, żeby sprostać żądaniu czystej poezji, której 
domagają się wielkim głosem wszyscy nie-pisa
rze. Trwoga, troska, a przede wszystkim gniew 
nie pozwalają mu zamknąć ust. 

(.,Dialog", 9/1961) 

PRZEŁOZYŁ WITOLD WIRPSZA 

Vrumot, Juk u:.,_..:tku ,,;;t1tku. Jl'.~t uks!tu!tou:e1-
nic">m .~wiata. le<'! 111c kn;:dy .~wiat mo.:e być jed
nak11u:o k.~:::tallou;crny - .~IClnowi to natturalne 
ogrcmic:cmie każdej, clioćby rwu:el 11u1bnrd:iej 
oe:ywistej regu ! y est etyc!nCJ . 
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O DURREN:\lAT IE 

I O „RO:\ll.JLl 'SIE" 

Opisuje Wells w swojej „Historii świata" 
z przewrotną radością, że gdy cesarz Fryderyk Il 
wyruszył na krucjatę, ani mu w głowie była wo
jaczka i przelewanie krwi: zamiast toczyć okrut
ne boje z Saracenami „spotkał się z sułtanem, 
z którym rozmawiał o interesach. Ci Óbaj pa
nowie, jednakowo sceptyczni, wymienili szereg 
zgodnych poglądów i zgodzili się, że Fryderyk 
we żmie Jerozolimę". Krzyżowi rycerze poczuli się 
oszukani, papież nie posiadał się z oburzenia, 
ale - dorzuca Wells - „Fryderyk był pierwszym 
człowiekiem nowoczesnym". 

Z ducha Wellsa i Gravesa („Ja, Klaudiusz") 
powstał „Romulus", wieloznaczna, zintelektuali
zowana, konsekwentna - jak skorpion, gdy się 
zatruwa własnym jadem - sztuka przewrotna. 
Jej walory formalne są najświetniejszej próby: 
Dlirrenmatt nie jest, być może, najwybitniejszym 
z dramatopisarzy współcześnie żyjących, ale jeśli 
nie on, to kto? Teatr Dlirrenmatta skrzy się in
teligencją, wobec której dyskusje Shawa trochę 
myszką trącą, jego teatralność jest porywająca. 

Jego myśli są współczesne i związane jak naj
bardziej z niepokojami, problematyką naszych 
czasów. 

.J i\SZCZ ( „ Try!Juna Luciu" - 19:i9) 

Na.zwijmy Romulusa Wielkim Liberałem: od
czytamy kiuunek uderzenia satyrycznej metafo
ry. W krinie Dlirrenmatta kryje: się prawda 
o współczesności, zwłaszcza o tym jej kręgu, któ
ry jest najbliższy krytycznej obserwacji autora. 
Bogata w podteksty sztuka ta nasuwa różnorodne 
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skojarzenia z problemami naszych czasów. Dur
renmatt nie stawia kropek nad i, proponuje wi
dzowi własną interpretację wątków, w których 
można się doszukać różnych znaczeń. 

ZOFIA K,\HCZEWSK.-\-:lcl...\ llKIF.WICZ 

.(„Zycie V\'c:rsz;nvy„ - 19~9) 

Sztuka Dlirrenmatta „Romulus Wielki", okreś
lona przez autora jako „eine ungeschichtliche hi
storische komodie", demonstruje sytuację, w któ
rej przemiana świata staje się niemożliwa. Przy
powieść o Romulusie . Wielkim jest historią czło

wieka wybitnego, który chciał zabawić się w los, 
ale w końcu sam mu uległ. Jego wielkość wyraża 
się, jak sugeruje autor, nie w tym, że miał od
wagę utożsamić się z losem, lecz że się z losem 
pogodził. 

Centralnym problemem sztuki jest determi
nizm historyczny; jej fabuła demonstruje abso
lutną niemożność wszelkiego działania przeciw 
koniecznościom historycznym; jej konkluzja za
wiera formułę determinizmu częściowego. Jeżeii 

nie można nic zdziałać: przeciw nadrzędnym ko
niecznościom historycznym, jak twierdzą deter
miniści, to może pozostaje przynajmniej możli

wość współdziałania z koniecznością, jak głoszą 

marksiści. Może właśnie w zrozumieniu koniecz
ności wyraża się nasze poczucie swobody, a w 
realizowaniu konieczności nasza szansa działania. 

,\NDHZł:.J WI!lTll („:-iowa Kultura" - 1959) 

Ironia jest głównym atrybutem pisarstwa 
Dlirrenmatta. Jest ona gorzka i tragiczna w swej 
wymowie. Paradoksy, którymi tak chętnie ope
ruje, podkreślają jeszcze złożoność tragicznej 
rzeczywistości. I jeśli nawet trudno nam się zgo
dzić z takim widzeniem świata, nie wolno nie do
strzegać: w twórczości Diirrenmatta głębokiego 

niepokoju, jaki gnębi tego artystę, żyjącego - by 
posłużyć się słowami jego komedii - w „kata
strofalnym kapitalizmie". 

ZOFL·\ SH~R/\DZK.·\ („Glns Pracy" - 19'19) 



Durrenmatt nie potępia społeczeństwa, prze
ciwnie, utwierdza je we wszystkich jego codzien
nych zbrodniach. Traktuje społeczeństwo z wiel
ką powagą. Kpi z literatury. Kpina z konwencji 
literackich rykoszetem uderza w konwencje spo
łeczne. Rykoszetem - więc tym boleśniej. Ironia 
„Romulusa" polega na skrzyżowaniu schematu 
klasycznej tragedii ze schematem mieszczańskiej 

komedii. Rea ofiarująca się za Rzym - to sche
mat klasycznej tragedii, podbudowany jeszcze 
dramatycznymi studiami Rei. Ale ofiara ta pole
ga na oddaniu ręki fabrykantowi spodni - i to 
juź jest mieszczańska komedia . 

. \NDRZl<:J KI.JOWSKI (..Przc gląrl Kultu;·alny" - 19.; 9) 

Nigdy żaden naród ani żadna zdrowa na umy
śle jednostka (z wyjątkiem zwolenników anar
chistycznych doktryn) nie chciała zniszczyć włas
nego państwa. Najlepsi chcieli Je poprawić, naj
gorsi korzystali z jego słabości. U Durrenmatta 
nie ma najlepszych ani najgorszych. Są ludzie 
zwykli, tj. patrioci z nawyku, z funkcji, z sytua
cji, w jakiej znalazła się „ojczyzna". Ani jeden 
z nich nie poparł idei Romulusa. Na odwrót, kie
dy się o niej dowiedzieli, chcieli go zabić. Podob
nie jak Teodoryk zabije niedługo Odoakra. Bo 
poparcie Germanów ma Teodoryk, a nie Odoaker. 
Odoaker mówi o swoim bratanku: „Marzy o pa
nowaniu nad światem, a lud marzy razem z nim. 
Dlatego musiałem przedsięwziąć tę wyprawę. 

Przeciwst<.wiałem się samotnie memu bratanko
wi, poetom, opinii publicznej, ale musiałem ulec". 
Samotne działanie nie Jest działaniem historycz
nym, bo wódz narodu działający samotnie, nie 
może zdziałać nic takiego, co by miało wpływ na 
historię. 

:l'IARL\ CZA:"ERLl·: (..Tc<itr·" - 1959) 

I'> . 





(.„)T~ post<1t: historycznq wZlqł Di.irn•nm ll 1.n 
bohatera S\\ej najnow ZCJ :t.tukt. Z.1 uuh„tera" 
Ri.iczeJ za prctek t do um11.•szcz •ma w J1.'dn 'J pu
:.tac1 \\'ielu tntcre UJących, aktu<dnych poglqdl>w 
11 · wh1dz" państwo, OJ1.zyzn1;, patriuly/.m, w<;J
n~. radc;c1 1 utrapwnw życw. a n.1dc w:o./.ystku 
na poJ~cic n.1Jgięb1ej poJ~ C'gu czlo\\'11.•1.1cń. \\ ri 

!KAHOI l'\: \ Ili.VI.I-..: - „I 'Pr' \\'11.'<'lłllrl\" - 1•1 '• ~' 

(.„> Kiedy Homuh1s i\foly, LJSlutn1 c:~s..iu za
chodnia-rzymski. zyskuje w oezach DUrrcnmatta 
miano Wielkiego, :.ibdykując JUZ ni~ na rwcz no
wego cesarza, lecz po prostu tylko kroła !talu. 
jakim staje się ksią:i;~ plemienny gcrmnr'l kich 
Herulów Odoaker - czujemy, ze Jest to wsk~1-
wwka i przykład dla dz1sieJszych Niemc1)w po 
kh;sce ich ostatniego wzlotu ccsarystyczncgo, Ji1-
k11n by! hitleryzm. 

\.li.fi/.\' Z.\C:C!H~K l - .1..: \11 ,,, l'n\ kt ' 

• . I lJrt1riwt•1JH.~l/r:: mlt.'t l'<Llllllil'I ' pr 1.s?losc. rr ' 
11111s1 tt1k .:. 1• um1e1.· 11u·ol11ll: s1e ,,d pr ·e.·:z l()sc1 
po to. ::ehu m1Jc 1u ~ (u/ ym .~Jl"k'• 1 t m Łryk1Jr -li
st uŁ· dla u·ICI ."11 ydt ptJI r::d>. Su _ , I u.rn11d; do li -
st<Jr·1 11 c> uw_e pr-J11,1111111111 ~·· .·(1"1111k11 IH :nrn d•1 
m1str:c1 . 

F:-,\ cll"ll' 1 U .r.·t n~ll· · • 

1. 01a! •• •• • 1%1) 



SZTUKI DURRENMATTA W TEATRZE 

DRAMATYCZNYM 





RO ULUS 

WIELKI 

pramcm1 • a polska 

:! lut •go 195'1 roku 

R 1 cna 

I/AL/ ·A MlKCJl~AJ KA 

A, 'l>R.lEJ • 4DO\\'. 'J'/ 

• c nogra11a · 

A, CJRZŁ' I ADO\\' 'Kl 

1 ADH Z B.1/RD" 





FRANK V 

prapremtcra pohka 

6 ma1a 1962 roku 

KO, 1R.11D. \\"INARSKI 

cC'n ograj 10. 

f;\\"A STAROWIEYSKA 

KONRAl "\VI 'ARSKI 

,\fu_yka 

PALL Bl.'RKIJARV 



FIZYCY 

prapr n11l'ra poi ka 

Z3 iyc=nta 1961 roku 

Rezyscria 

Ll'DWIK RENt 

c nagra ra 

EWA St ARCJ\\.JEYSKA 

Mu yka 

T ADEL Z BAJ RD 
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Kierownik Nadzoru Artystycznego 

Janina Kęstowicz 

Asystenci reżysera: Lechosław Herz 

Halina Jabłonowska 

Kierownik muzyczny: Janusz Jędrzejczak 

Inspicjent: Maciej Zaremba 

Sufler: Wanda Sierakowska 

Kierownik Techniczny: Janusz Ciarkowski 

Brygadier sceny: l\1aka ry Majewski 

Kier. prac. perukarskiej: Helena Maniowa 

Edward Swiqtochowski 

światło: Nikodem Stępniewski 

Kostiumy wykonano pod kierownictwem: 

Wiktorii Jędrzejewskiej 

Wincentego Wtulicha 

Kier. prac. malarskiej: Stanisław Migdal 

Kier. prac. modelatorskiej: Janusz Ciarkowski 

Kier. prac. tapicerskiej: Eugeniusz Nowak 

Kier. prac. szewskiej: J\ntoni Wichliński 

Kier. prac. stolarskiej: Stanisław Kręgiel 

Kier. prac. !Husarskie.i : Stefan Kozłowski 

Efekty akustyczne: Czesław Szydziak 
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REPERTUAR TEATll 

Ila l'rtllll 
D01'1 IVAJf. 
cąU llJł.CIC DO GWtlUi 

Artbm llWer 
PO tJPAl>KV 

.,...... ·URZĄD 

Knysztot G~ 
QUIZ 

Cena .a Ul 

w.z.arat. w-wa z.m.-. llo4L 


