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JAROSŁAW MACIEJEWSKI 

KOMPOZYCJA TRAGEDII O SZCZĘSNYM JULIUSZA 
SŁOWACKIEGO 

(fragmenty) 

Prapremiera „Horsztyński ego" odbyła sic: w Krakowie 
29 marca 1879. 5 kwietnia 1879 grano utwór w Poznaniu. 
10 września 1881 we Lwowie. Utwór ten do dziś dnia na
leży do stałego, klasycznego repertuaru polskich teatrów. 
Grano przeważnie z uzupełnieniami miejsc w rękopisie 
nie dochowanych lub z dodatkami wziętymi z innych tek
stów Słowackiego. 

Bohaterowie „Horsztyńskiego" posiadają bardzo po
wikłane biografie. Nie są nam w pełni jasne daty metry
kalne tych fikcyjnych postaci, stopnie ich wzajemnego 
pokrewieństwa, niektóre okoliczności motywujące tragicz
ne decyz je czy też finalne katastrofy. Tekst dramatu -
jedynie dopuszczalne w tym wypadku źródło informacji 
- daje nam wiadomości niepełne i - co gorsza - sprze
czne .. Jak to tłumaczyć, a przede wszystkim jak to mają 
rozumieć odbiorcy sugestii teatralnej zaproponowanej 
przez Słowackiego. („.) Niejasność i niepełność motywa
cyjna były zamierzone, a więc wynikały z przyjętej kon
wencji dramatycznej. 

Dramat ten należy - jak wiadomo - do t ego zespołu 
utworów Słowackiego, który wydano dopiero po śmierci 
poety z rękopisów. Do rąk wydawców rękopis „Horszty"i
skiego" dotarł w formie zdefektowane j i nie zawsze dzi
siaj wiadomo, czy istniejące luki w tekście i brak zakończe
nia złożyć na karb niedopatrzenia autorskiego czy też lek
komyślności spadkobierców poety. Co więcej - w zacho
wanych rękopisach istniały dwie redakcje fragmf.:ntu aktu 
III, różniące się nieco od siebie. 

Czy si!dzisz, że ludzie zawsze hęclą tac~· jak dziś nic nit• 
wicdZ<lCJ, sk11cł przyszli, co robią na ziemi? 
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Cóż to jest los, \fości h om honisto ... co to jest los? ... 
Głupstwo ... i nic głupstwo ... Bo jeżeli kłaclzic•sz na lotNi<~ 
a nic w~·g-rasz - to mówi<! I ucłzil", :i.eś głupi ... a jl•Ż<>I i \\'\ -
~rasz. to mówią ludzie żeś rozumny... Cfri to wic;r jc.;;t 
rozum, panie trombonisto? ... rozum - to los ... 

\\"ydaje się, Żl' bnrclzit>j niż na wiL'mości dla historyczne
go szcwgóli1 znlcżalo Slnwackit·nrn na wymO\vic sytu;1{'j1 
scenicznej. Wymowie dranwtyczncj i ideowej. Wolno 
mniemać, że chciał stworzyć w skrótowej, zwartej kompo
zycji syntetyczny obraz epoki. Chciał przede wszystkir, 
pokazać typowe środowiska i k luczowe konflikty Polski 
stanisławovvskiej. 

Trzy są takie środowiska w dramacie: pałac ma.gnata 
cynika i poplecznika moskiewskiego; patriarchalny dwt1-
rek szlachcica szczycącego się trndyqą żołnierską opart1 
o ideały męczeńskiego patriotyzmu i katolickiej ortodoksji 
i wreszcie grupa ośv,:ieceniowych rcwolucj_onistów z ich 
ideałami demokratyczno-chłopomańskimi. Srodowiska t ' 
reprezentują różne koncepcje ratowania pańsl\va w chwili, 
gdy Polska „wali się w gruzy" . .Jedną z nich jest konct'p
c:ja magnacka, drugą rewolucyjna. a boku stoją ludziL' 
reprezentujący przebrzmiałą już wtedy koncepcję trzecie! 

szlachecką . l\Jagnat i rewolucjoniści pozostają ze sobn 
w śmiertelnym konflikcie. Szlachcic zaś nienawidzi mag
nata, a do rewolucjonistów ma stosunek nieufny i scepty
czny. Są to rzeczywiście kluczowe konflikty ostatnich lat 
Rzeczypospolitej .. Jest to zgodne z głównymi tendencjami 
politycznymi tamtej epoki i daje prawdziwą perspektywr 
histcryczn<i. Choć nie jest wierne historycznej chronologit 
i rzt·czywistemu przebiegowi wypadków. 

~---------_, _____ _ 
Czasem jaka~ bl;vskawica myśli pokazuje mi nicość wsz~ st
kil"go. a czasem zcłnje mi się, że śwint wart małpiarskich 
przymileń się twarzy ... _, ___________________ _ 
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Szczę,n,\ - Fah! błękit n:! koł,\'SHll,\ -w niebo 
Patrzę - i marzę.„ o czvm ... nie wiem - o czym? 
Amelia - Ja \\iem ... 
Szczęsny - Tv ... si'Ostro'? ... 
Amelia - Ubolewasz, że Polska bez ratunku kona ... 

Lecz dla zaakcentowania takiej artystycznej intencji, 
zmierzającej w kierunku historycznej syntezy, potrzebnP 
byly pewne sygnały wywoławcze, wysłane ku świadomoś
ci teatralnego widza lub czytelnika, aby świadomość ta, 
pobudzona przez nie, potrafiła sobie dopowiedzieć jakąś 
resztę, zbudować właściwe tło dla typowych środowisk 
i kluczowych konfliktów. Takimi właśnie sygnałami są 
wzmianki o wzięciu Częstochowy, o Pułaskim, Kościuszce, 
konfederacji barskiej, targowicy, Jasińskim, także o za
bawach w Warszawie króla Stanisława, faetonie (powozie) 
księcia Józefa Poniatowskiego itd. Są to wszystko kamycz
ki w mozaikowym obrazie, który można nazwać „sumą" 
polskiego Oświecenia, a nie realia dla prawidłowej rekon
strukcji historii, przebiegu wydarzeń i ich rzeczywistej 
kolejności. Rzecz znamienna, że Słowacki, datując akcję 
swej tragedii w wypowiedzi Szczęsnego w II akcie, dokład
nie wyznaczył dzień miesiąca, określił też stulecie, lecz 
przemilczał rok, choć przecież łatwo było ów rok napisać. 
Chodziło bowiem o całą „sumę", a nie o jeden ze „składni
ków" epoki. 

( ... ) Dramatu tego nie wolno oceniać z punktu widzenia 
historycznego realizmu i jego wymagań, jakie nakreśliła 
przed pisarzami krytyka końca XIX wieku. Dramat ten 
widzieć trzeba na tle pisarskich zwyczajów początków wie
ku XIX. A wtedy skupianie w utworze wydarzeń histo-

-------------
Oto kraj wali się - nie dziw, że gruz,\· zasypały dom mbj. 
Zdaje mi się, że jakaś ogromna pochodnia pożaru przy
Ś\\.iec& memu upadkowi. Zasnęli Polacy ... 
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rycznych, czasem nawet dość ro~l~gły~h cza~owo, i ,_,żon~ 
glowanie" inaczej w rzeczywistosc1 ułozonyn11 szczeg~ła_n~1 
było konwencją powszechnie obowiązującą :v pow1esc.:t, 
poemacie epickim, a nade wszystko w dra.macic, .w. trage
dii. Dla tej ostatniej postulowały poetyki wyrazme tal~ą 
właśnie procedurę kompozycyjną. Cała nasza trage?1a 
pseudoklasyczna traktowała historię jako zestaw faktow, 
które w pewnych granicach chronologicznych mozna do
wolnie przestawiać i zestawiać_. Mo~na było, a na~et _nr.
leżało podporządkować szczegoł h1stor~czny załoz?r:1om 
ideowym kształtującym postawę bohatero:w lu~ _nag1ąc go 
do reguły trzech jedności. Przykłady z tworc_zosc1 N 1em_ce
wicza, Felińskiego, Kropińskiego, Wężyka i mnych mozna 
by tu cytować dość długo. Nie tylko zresztą z na~z~j tra
gedii i nie tylko pseudoklasyczne_j. Jest ~o przec1e_z kon
wencja i francuskiego klasycyzmu 1 Szekspira. A takze kon
wencja Fryderyka Schillera, Wiktora Hugo, Al~ksandr~, 
Dumasa, młodego Słowackiego - autora „lVIarn Stuart 
i „Mindowego". Z tym zastrzeżeniem jednak, że u tych 
ostatnich autorów zaczęła dochodzić do głosu zasada wier
ności tak zwanemu kolorytowi lokalnemu czy historycz
nemu, a nie obowiązywało już bezwzględnie naginan!e 
historii do reguły trzech jedności. Nadal jednak tragedie 
romantyków podporządkowały szczegół historyczny na
ciskowi naczelnej idei. Innej już co prawda. Zrobił to 
także Słowacki w omawianym tu dramacie. 

( ... ) Wnioski krytyki historycznoliterackieł p~zyji:;i~wa
ły fakt kompozycyjnego pęknięcia „Horsztynsk1 go i. _co 
za tym idzie, jakiejś autorskiej klęski przy tym drarna_ce 
Takim wnioskom zaprzecza jednak teatr. l\11mo bowiem 
wszystkich luk i braków to, co pozostało z lego dramat. 1, 

stanowi na tyle zwarty zespół tekstowy, że z powodzeni~"11 
kwalifikuje się on do wystawienia. co znalazło swój wy
raz w kilkudziesięciokrotnych już od roku 1879 próbach 
scenicznej realizacji }-Iorsztyńskiego". ~ażde zaś p_rzeds~a
wienie zmuszało poniekąd mscemzatorow do przy.ięc.:ia p
kichś kompozycyjnych założeń, dających zupełnie inny 
klucz do rozwiązania zawikłań w biografiach dramatycz-
nych postaci. . . . 
Można więc - jak się okazuje spoJrzec z powodze-

niem na ten dramat jako na zwart 11 <.:ałość, a więc inaczej, 
niż to robiła tradycyjna filologia. 
. ___ ,,_, ___ ", _______ _ 
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---------------------( ... )Wyraźne w .,Horsztyńskim" aluzje do tragedii Szel·
:-pm1, nualy doprowadzić: świadomosć w1dzn do konfronta
l'ji dwóch bohaterów, konfrontacji skłan1<.1jącej do wnioslrn 
o ich podobnym uspo obieniu. o podobnym ocenianiu przez 
nic:h Ś\viata. 

Trzeba .i d11ak silnie podkn:ślic· fakt orygmalności Slo
wad;1q~o w sto:;unku do wielu wspókzesnych mu auto
r ów porusz;.,j,łcych w s ych dzielac:h p<>ychologiczno-rnu
ralną problematykę 7H\\arlą w biografrich znudzonych ży
cil'm mlodzieńców. Wl:wnętrzny konflikt Szczęsnego zbu
dowany .i 'St bowiem nie tylko w oparciu o podłoże erotycz-
1w. Konfl ikty miłosne mają raczej znaczen•e drugorzędnc, 
przeznaczono im .funh:ję charakterologiczną i - jak si~ 
przekonamy symboliczną, a me dramatyczną. O wiele 
silni1.:jszym konfliktem dła\v i ącym psychik~ Szczesne~o. 
1 to niezależllie od zawikłań erotyc:znych, jcst bowiem zdl!
rz1.•11ie powinności i namiętno.ści, duszy i zmysłów, w opar
ciu o problematykę polityczną. 

Szczęsny ze swymi rozbudzonymi i podtrzymywanymi 
prZL'Z wszystkich tęsknotami i ambicjami wielkości oraz 
czynnego działania przy zdobywaniu tej wielkości znajdu
jL , 'E w wirzl! wydarzeil, w których glównym aktorem nie 
jest on - Szczęsny, lecz ludzie reprezentujący trzy kon
cepcje polityczne Polski stanisławowskiej: Hetman, Nie
znajomy, Horsztyilski Ludzie ci chcą jedynie wyzyskać 
jego imiq jako „chorągiew dla własnej partii". Wygodny 
je<-t 1111 Szczcsny bierny, a nie czynny. 

Z każdym środowiskiem pokazanym w dramacie łączt-1 
Szczqsnego jak ~ es emocjonalne więzy. I zauważmy rzecz 
najbardziej znamienną - - w każdej z tych grup znajduje 
si~; bliska mu kobieta. Typ obowiązku, powinności, a obok 
t ·go typ potencjalnego czy też rzeczywistego „grzechu", 
\v i qz~1cych go z tymi kobietami, symbolizują jednocześnie 
dodatkowy aspekt konfliktu politycznego, zarysowanego 
w psychice Szczęsnego. 

Srodowisk1em domowym na dworze ojca gardzi, pozns
wszy na studiach w Warszawie ideały „OŚ\vieconych", ide
ały patriotyczne i demokratyczne. W ojcowskim zamku 
znalazł wprZL"CZerne takich iclc.>ałów. Lecz poczuv;a się do 
nidowcj solidarności. (. .. ) Chce stanąc do pDjedynku jako 
rzecznik sprawy, która jest mu wstrętna. W tej solidarnoś
ci jest coś nienaturalnego, niezdrowego. Tak .i ak w jego 
miłości do Amelii 
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-----------------Raz zdaje mi się, że jestem zanadto wielki, abym mógł 
!<konać na bruku między bijącą się zgrają ... drugi raz zda-
je mi si~. że jestem tak malv - tak małv ... że nie ma czvm 
nabić harmaty... • ' 

.z~ środowiski em szlacheckim, z dornem Horsztyńskicgo, 
w1ązą go ideały patriotyczne. ( ... ) Widzi w Horsztyrl.skim 
u~zeczywi.stnienie własnych ideałów nie tylko zresztą pa
triotyc~nych, lecz i Iilozofo.:znych - uważa, że stary 
szlachcic to człowiek, który wie, po co żyje, adyż miał za 
co się poświc;cić.. Hetmanowicz odczuwa jednak wobec nie
go p~wną obcość - cała rodowa przeszłość i obecna sy
tuacJa OJCa zbudowały między nim a dornem starego kon
federata dy:s_lans nie do pokonania. Szczęsny wie, że aby 
kontynuovvac \vzajemne kontakty trzeba, ni.e zrywając ro
~O\vych więzów, być nieszczerym z Horsztyńskim. Sympa
t ia Hetmanowicza dla Salomei, niosąca ze sobą w perspek
tywie mebezpieczeństwo „miłości cudzołożnej" ', jest znowu 
symbolem stosunku bohatera do środowiska, do którego 
należy żona niewidomego. 

Kontakty Szczęsnego ze środowiskiem rewolucyjnym 
oparte są na poznanych w „oświeconej" Warszawie i blis
kich_ mu ideałach d~mokratycznych. I tutaj znowu symbo
hzuJe te kontakty Jego romans z Maryną. - Zgodnie ze 
swymi oświeceniowymi ideałami Szczęsny nie tylko ro
m~nsuje z Maryną - także uczy ją czytać, znosi jej ksią
zk1. I oto owa Maryna okazała się zimna, nie ma w jej ser
cu głębszego uczucia dla kochanka, który takiego uczucia 
pragme. ( ... ) Podobnie układają się stosunki Szczęsneao 
z rewol_u~jonistam i_. Łączy go z nimi nie tylko sympatia, 
ale p_kies rzecz~w1ste zobowiązarne konspiracyjne, które 
przy JCg~ pozyc~1 społ_e_cznej, pozycji bogatego magnata, 
wygląda J~k kaprys proznego panicza, choć w rzeczywistoś
c~ .°!?arte Jest o szczere przekommie. Lecz owi rewolucjo
nisc1 są w stos:.:nka~h z nim zimni, kamienni. ( ... ) Dają mu 
do zrozumierna, ze i bez mego sprawa ich potoczy się da
lej. Tak jak życie Maryny. 

-------------------------Czcm ja jcst~m? ja nie powstałem!. .. krzyczę między cztc-
remrt murami wtenczas, kiedy inni umierajc1 w milczeniu.„ 
Będęż spokojnie patrzał na walkę ludu jak na rzeź <>"ladia-
torów... t> 

-...:...;...:---~------~--...: 

--------------------------
Mości Prokopie - po\\ iedziałeś kied~·ś: wirlzę w tobie 
\\ ielk1c~o człowieku. Zrazt1 postanowiłem cl<1ż,vć l'iągle do 
tej wielkości, narc~zcie znudziło mnie - przerabianie cią
gle nicoś<·i na wielkość olbrzyma. Na Boga, powiedz mi, 
że zmieniłeś swoje zdanie ... bo chcę spać spokojnie ... Dusi 
mnie ma~ka, któni mi na twarz włożono ... człowiek mija 
się z drogą swego przeznaczenia ... 

---------------------
Dl!cyzja wyboru postawy wobec świata i ludzi rzucona 

była kilkakrotnie przez Szczęsnego - niezależnie od emo
cji i niezależnie od przekonań - na szalę losu: oberwa
nych płatków margeritki, gry karcianej. Zawsze jednak 
z tego werdyktu Szczęsny się wycofywał. Wtedy zaś, gdy 
ślepy los został wyeliminowany, gdy bohater posiadał 
wolność wyboru (pistoletu w pojedynku z Horsztyńskim) 
wolność ta okazała się dla niego tragiczna. 

( ... ) Młodzieniec nie znalazł właściwego, konsekwentne
go, zdecydowanego wyjścia ze splotLl. rodowych i emocjo
nalnych powiązań , gdy przyszło mu kroczyć „w orszaku 
ogromnym wypadków". Wniosek ten prowadziłby niewat
pliwie do oceny w pewnym sensie piętnującej pokole~1e 
Szczęsnych. 

i\1acie wy policzki tak rumiane, że napiętnowane uderze
niem ludu, płon~ić nie będą? ... Jeżeli utworzeni jesteście 
z żelaza, to będę z wami. Bo ja szukam czegoś twardego 
i. wielkiego na ziemi. Będę szczęśliwy wywracając prawa -
1ak byłem szczęśliwy wygrywając partię szachów. A za
:.u:iwszy snem upojenia - nie obudzę się, póki ostatni 
z was nie skona za moją wielkość i ciumę ... Duma jest du
szą duszy mojej. 

-------------------------------
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Dramat Słcwackiego nie jest jednak ilustracją sarkasty
cznej tendencj i. Autor spojrzał na wybrane przez siebie 
sprawy także od drugiej strony - od strony owego pokole
nia. Skonstruował bowiem akcję swego dramatu na kan
wie kolejnych etapów rozczarowań, jakie dotknęły Szczęs
nego. 

Słowackiego tragedia o Szczęsnym jest wstrząsająca 
swym historiozoficznym pesymizmem, gdyż dramat poko
lenia staje się także tragedią narodu. Wszystkie bowiem 
siły polityczne pokazane w tym utworze zostają albo skom
promitowane, albo pozbawione historycznych perspek
tyw. Magnateria ginie śmiercią haniebną. Patriarchalizm 
szlachecki kończy swój żywot najbardziej paradoksalnie 
- samobójstwem. A rewolucja? Słowacki nie pokazał na 
scenie dalszych jej losów - nie mamy bowiem zakończe
nia dramatu. Możemy się go jednak na podstawie analogii 
kompozycyjnych i pewnych sugestii tekstu domyślać. (.„) 
Można sądzić, że wysadzenie zamku w powietrze przygo
tował Szczęsny dla rewolucjonistów jako swą zemstę za 
śmierć ojca. I można przypuścić, że później na gruzach 
magnackiego zamku i pogrzebanej w nim rewolucji poja
wią ~ię ll/Ioskale. 

„Horsztyński" jest dramatem o upadku państwa, o tra
gedii narodu, który w chwili przełomowej nie znalazł 
człowieka zdecydowanego, gotowego do rozumnego czynu. 
A siły polityczne, wobec których postawiony został ten 
niezdecydowany młodzieniec, okazały się albo bierne, al
bo zdradzieckie, albo utopijne. 

Chcąc \"yjść z biedy trzeba drogę odmienić, lecz trzeba to 
uczynić prędko i energicznie. Nie tracąc czasu na zatrzy
mywanie rzeczy, które od nas odlatują w przepaść. 
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POETA NIE MOŻE ZJAWIĆ SIĘ W NARO
DZIE, GDZIE NIE MA OCZEKIWANIA, ANI 
TWORZYĆ DŁUGO TAK, GDZIE W MA
SACH NIC TWóRCZOśCI POETYCZNYCH 
NIE WYWOŁUJE. PRZYKŁAD: AKTOR NAJ
PIERWSZY, TALMA, MILIONAMI NAWET 
PŁACONY, ABY W WIECZÓR, W PUSTYM 
TEATRZE MANEKINAMI RUCHOMYMI I GA
DAJĄCYMI NA SCENIE OTOCZONY - PO 
KILKU WIECZORACH PADŁBY NA DE
SKACH BEZ DUCHA. 

J. Słowacki 
Z RAPTULARZA 
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BTD AKTORZY BTD AKTORZY BTD 
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TADEUSZ MROCZEK 

Dwukrotnie odznaC'zony nagrodą Ministra Kultury 
Sztuki za upo\vszeehnianie kultury teatralnej, dzia

łacz związkowy i \'-' eloletni przewodniczący Koła 

SPATiF, na scenie koszaliz'lskiej występuje od 1969 
rnku. W sezonie ubiegłym obchodził jubileusz 25-lecia 
pracy w teatrze. 

Gral w dwóch głośnych, nagrodzonych spektakla('h 
Macieja Prusa: w „Janie Macieju Karol u Wściekl i cy" 

St. I. Witkie\\'icza (Kierdelion) i w sztuce B . Brechta 
„Pan Puntila i jego s ł uga Matii" (P astor). tak.'.c 
w .,świętoszku'' Moliera, „Królu Jelonku" C. Gozziego, 
musicalu A. Osieckiej „Niech-no tylko zakwitną ja
błonie" i w „Słcnecznym kraju" S . Stopczyka. 
Najciekawszą propozycją aktcr. ką była rola Profe

sora Tomko \\' sztuce I. Buko\'cana „Nim zapieje kur". 
Przed przy Fe iem d<' Ko szalina prac -:l\\ al w teatracli · 

Krakowa , Zielonej Góry, Białegostoku i Rzeszowa. a dr. 
ważniejszych ról z tamtego okres u zaliczyć należy: 

Respekta w „Fantazym" J. Słowackiego, P rospern 
\\ „Burzy" Sz.el<spira, J agmina w „Odwetac h" L. Kru
czkowskiego, Hrabiego w „Derbach w pałacu" J . Abr::t
mowa. 
Interesowała go także praca reżyserska; realizował 

spektakle w Zielonej Górze i Białym toku. 

BTD AKTORZY BTD AKTORZY BTD 
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KR O N I KA BTD 
O „KROLU JELONKU" PISALI: 

MICHAŁ MISIORNY W „ŻYCIU LITERACKIM" 

Do ośrodków chętnie odwiedzanych, a geograficznie peryferyj
nych należy od dawna teatralny Koszalin. 

( ... ) Wróblewski stara s ię łączyć aspiracje teatru ksztaltującego, 
inspirującego, niewątpliwie więc trudniejszego w odbiorze, 
z praktyką teatru powszechnego, opartego na k lasyce i na wido
wisku popularnym. 

( ... ) Gozzi udowodnił, że publiczność zawsze będzie żądać ilajpJ· 
i sztuczek czarnoksięskich, ho dają jej one możliwość ucieczki od 
kłopotów dnia bieżącego. (. .. ) Zdawała sobie z tego s praw<; reż~ -
serka przedstawienia koszaliń~kiego, Krystyna Sznerr, a le pn 
trosze zlękła się też swego odkrycia, zakreśliła bowiem wyraźne 
granice improwizacjom i dlatego odniosła tylko połowiczny sui-
ces. ( ... ) Nie przeszkadza to jednak, że razem teatr ten jest urr
czy - lekki, zwiewny, jak plastyka Liliany Jankoc.vskiej, pełen 
u~miechu; szczególnie wyróżnia się część pierwsza. Z aktorów prag
nę wymienić przede wszystkim Jerzego Fitio w roli zramolałego 
Brighelii, Stanisława Frąckowiaka w roli przewrotnego Tartaglii. 
Mieczysława Błochowiaka jako smc;tnego Truffaldina i parę mło
dych - piękną Angelę Urszuli Jursy i takiegoż ks ię<:ia Aleksan
dra Forda. 

JADWIGA SLIPIŃSKA W „GŁOSIE KOSZALIŃSKIM" 
Bawić się można wyśmienicie na tym przedstawieniu i jestem 

pewna, że moje zdanie podzielą ci wszyscy, którzy pójdą na „Kró
la Jelonka". Tym bardziej, że i aktorzy w tym przedstawieniu 
zasługują na uwagę. Piękną Angelę gra z powodzeniem Urszula 
Jursa. Rolę Clarice może wpisać na dobrym koncie Jadwiga Bo
gusz, a przezabawną Smeraldiną jest Magdalena Radłowska. 

Bardzo mi się podobał w roli Truffaldina Mieczysław Blocho
:viak i Stanisław Frąckowiak jako Tartaglia. Każdy z aktorów ma 
w tym przedstawieniu swoje dobre sceny, potrafią się bawić gra
jąc i oby te elementy zabawy jeszcze bardziej rozw inęli. Z przy
jemnością mogę odnotować z tego spektaklu Tadeusza Mroczka, 
Jerzego Fitię, Jerzego Rogalskiego, k tóry w roli Papugi zadziwia 
swoją sprawnością fizyczną. 

Udane przedstawienie, w bardzo pięknej oprawie, pełne in-
wencji reżysera i przy tym dobre aktorsko. Brawo dla teatru! 
Przygotował nam dwie godziny prawdziwej zabawy. _______________ , 
16 

Kicrqwnik techniczny 
Główny elektryk 
Elektroakustyk 
Br ygadier sceny 

Józef Karbowiak 
Stanisław Jeziorski 
J an Laskowski 
Stanisław Kawalec 

K '. er. prac. krawieckiej 
Kier. prac. stolar skiej 
Kier. prac. malarskiej 
i\ Iodelator 

Jan Marciniak 
J an Swiderski 
Fra nciszek P i ątek 
T adeusz Gośc i n i ak 
Władysław Teodorowicz 
Apolonia Kuźmicka 

Tapicer 
Farbiarka 

STALE DNI GRANIA 

KOSZALIN 

PIĄTEJ{ - GODZ. 18 

SOBOTA I NIEDZIELA - GODZ. 19 

SŁUPSK 

Pl"\TEK, SOBOTA, NIEDZIELA - GODZ. 19 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW 

KO.SZALI N: Dzia ł Organizac ji Widowni codziennie (z wy
j ątk iem n iedziel i pon iedziałków) w godz. 13-14, kasa te
atru w dn iach przeds tawień na godzinę przed spektaklem 

oraz kasy „Or bis u" w godz. 10-17, te l. 37-57, 24-64 

SŁUPSK: Kasa teatru codziennie z wyjątkiem niedziel i po
n i edziałk ów godz. 11-13 oraz w dni·ach przeds tawień na 

god zinę pr zed spektaklem 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 

KOSZALIN: 

Dział Organizacji Widowni tel. 20-58 

K ierownik działu - Ditta ŁokL1c i ewska 

Or ganizator widowni - Henryk Kos ka 

SŁUPSK 

K asa teatru tel. 52 - 85 

Ki cro\\·nik 5ceny i organizator widow ni 

J adwiga Subocz 

Druk programu : Koszal i ńskie Zakłady Gr aficzne 
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