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KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOSCI 
ANTONIEGO CZECHOWA 

1860 
Antoni Czechow urodził się 29 stycznia w Taganrogu, mieście 
portowym nad Morzem Azowskim. 

1968 
Zostaje oddany do miejskiego gimnazjum. Spędza tu dziesięć 
]at swego życia. 

1879 
Po ukończeniu gimnazjum wyjeżdża do M oskwy. Wstępuje 
na Wydział M edyczny Uniwersy tetu Moskiewskiego. 

1880 
Pisze dramat odrzucony przez 'featr Mały, a zawierający 
wszystkie problemy, motywy i postacie jego późn iejszych 
sztuk. 

1884 
Ukazuje się pierwszy zbiór opowiadań Czechmva pt. „Bajki 
M elpomeny" (opowiadania z życia aktorskiego). 
W czerwcu km1czy studia medyczne. Pojawiają się pierwsze 
symptomy gruźlicy . 

1885 
W grudniu Antoni Czechow po raz pierwszy udaje się do 
Petersburga, gdzie nawiązuje kontakty z tamtejszym środo
wiskiem li terackim. Publikuje kolejne zbiory opowiadań. 

1887 
Ukończył sztukę pt l ll'a1101v, którą wystawił moskiewski teatr 
Fiodora Korsza. 

1888 
Ukazują się kolejne zbiory opowiadaił Czechowa. Teatr 
Fiodora Kors;m wystawia jego wodewil pt. Niedźwiedź. 
Akademia Nauk przyznaje Czechowowi premię za tomik 
opowiada1'1 - O zmierzchu. 

1889 
Teatr Aleksandryński w Petersburgu wystawia nową wersję 
l 1rn1101rn. Stowarzyszenie Miłośników Piśmienn ic twa Ro
syjskiego przy Uniwersytecie M oskiewskim wybiera Antoniego 
Czechowa na członka rzeczywistego. W grudniu na scenie 
teatril M arii Abramowej w M osk wie grana jest sztuka 
Czechowa Diabe/ lefoy stanowiąca pierwszą wersję później
szego Wujaszka Wani. 

1890 
Antoni Czechow zwiedza Sachalin - ówczesne miej ce ze
słania i katorgi. 



1891 
Wyjeżdża w podróż po Europie Zachodniej. Zwiedza Wiedeń, 
Wenecję, Bolonię, Florencję, Rzym, Neapol, Niceę, Paryż. 

Ukazują się pierwsze fragmenty jego książki o Sachalinie. 

1894 
Wiosną przebywa w Jakie. Jesienią podejmuje kolejną podróż 
za granicę. Trasa: Wiedeń-Mcdiolan-Genua-Nicea-Paryż
Moskwa. 

1895 
W sierpniu jedzie po raz pierwszy do Jasnej Polany, gdzie 
gości u Lwa Tolstoja. Pracuje nad Czajką. 

1896 
17 pażdziernika premiera Czajki, która niezrozumiana przez 
twórców i przez publiczność poniosła klęskę. 

1897 
Lekarze stwierdzają u Czechowa zaawansowane stadium 
gruźlicy. W maju ukazuje się tom jego sztuk, w którym po 
raz pierwszy opublikowany zostal Wujaszek Wania. Wyjeżdża 
na leczenie do Nicei. 

1898 
M oskiewski Teatr Artystyczny (M CHAT) wystawia Czajkę, 
która tym razem odnosi wielki sukces. 

1900 
Zostaje wybrany na honorowego czlonka Rosyjskiej Akademii 
Nauk. Wspólnie z Gorkim wyjeżdża na Kaukaz. Na zamó
wienie MCHAT-u pisze Trzy siostry. Kolejny wyjazd do 
Nicei celem ratowania zdrowia. 

1901 
31 grudnia w M CHAT-cie premiera Ttrzech sióstr, entuzja
t cznie przyjęta przez publiczność . 25 maja zawiera związek 
malżeński z Olgą Knipper, aktorką MCHAT-u . 

1903 
Pogorszenie stanu zdrowia. Publikuje swoje ostatnie opowia
danie pt „Narzeczona" zawierające zapowiedź rewolucji 
1905 r. W czasie pobytu w Moskwie bywa regularnie na pró
bach Wiśniowogo sadu w MCHAT-cie. 

1904 
30 stycznia - premiera Wiśniowego sadu. Na wiosnę dalsze 
pogorszenie stanu zdrowia. Konsyliom lekarskie zaleca wy
jazd do Badenweiłer, gdzie Czechow wyjeżdża wraz z żoną 
w początkach czerwca. W nocy z 15 na 16 lipca Czechow 
umiera. Pochowany w Moskwie, 19 lipca na cmentarzu 
Nowodiewiczjim. 
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DŹWIĘKI PĘKNIĘTEJ STRUNY 

Dramaturgia Antoniego Czechowa dawno weszła 
do kanonu sztuk klasycznych, jego utwory należą 
do najbardziej znanych i najczęściej wystawianych 
dzieł światowych. To oczywiste stwierdzenie ni
czego jednak nie rozstrzyga, bowiem mimo tak 
bliskiej zażyłości autora „ Wiśniowego sadu" z tea
trem, mimo sięgających lat osiemdziesięciu boga
tych dziejów scenicznych utworów Czechowa, 
dzielących klęskę prapremierowej „Czajki" w 
Teatrze Aleksandryńskim w P etersburgu (1896) 
od świetności dzisiejszych inscenizacji, „teatr 
Czechowa" ciągle pozostaje zjawiskiem nieuchwyt
nym. Nie podporządkowuje się próbom jedno
znacinych definicji, nie zdoła go wyrazić zamknię
ta formuła, która potrafiJaby określ ić charakter 
i właściwości tego fenomenu. Przed jedenastu la
ty Jerzy Koenig pisał w programie do „ Wiśnio
wego sadu" w Teatrze Narodowym w Warszawie : 
„Odpowiedź na najbardziej elementarne pytanie 
wprawia nas w kłopot. Jaki to jest teatr: śmieszny -
czy łzawy; okrutny - czy pełen wyrozumiałości 
w stosunku do swoich bohaterów; teatr oderwa
nych, samotnie wygłaszanych monologów - czy 
harmonijnie zinstrumentowanych dialogów; mocno 
osadzony w ówczesnej rzeczywistości reportaż 
obycza.iowy - czy studium paraboliczne zuni
wers'ł l izowanego człowieka; mgiełką sentymentu 
zasnuta elegia - czy pełen bohaterskiego patosu 
hymn o „nowym ż~ciu" ... Że jest to fascynujący, 
niepokojący wiele pokoleń teatr - o tym wiemy 
na pewno. Ale niewiele więcej. I chyba nie bardzo 
możemy więcej wiedzieć: każda jednoznaczna 
odpowiedź będzie fałszywa i każda jest jedno
cześnie możliwa." 
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Kłopoty z pomieszczeniem Czechowa w zna
nych kategoriach estetyki teatralnej, jak również 
opisanie poetyki czechowowskiego teatru wy
nikają z trudności, na jakie napotykamy przy 
określeniu specyfiki gatunkowej tekstów tych 
dramatów. Sam autor nazywał je komediami 
a nawet farsami, oburzał si ę natomiast gdy w jego 
sztukach dostrzegano jedynie materiał na dramat 
oby<:zajowy. Konstanty Stanisławski wspomina 
o zdziwieniu Czechowa na reakcję zespołu Mos
kiewskiego Teatru Artystycznego po pierwszym 
czytaniu „Trzech sióstr" na próbach. „ O kazuje 
się - pisze Stanisławski, odtwórca roli Wierszyni
na w pierwszej inscenizacji - że dramaturg był 
przekonany, iż napisał wesołą komedię, a w czasie 
czytania słuchacze wzięli ją za dramat i płakali. 
To nasunęło mu przypuszczenie, że sztuka jest 
niezrozumiała i zrobiła fiasko." 

Czechow niechętnie mówił o swoich dramatach, 
wykazywał też niezwykłą powściągliwość podczas 
prób w M CHAT-cie, twierdząc, że wszystko 
jest w tekście, który nie wymaga dodatkowych 
objaśnień. Niekiedy irytował się jednak gdy nie 
zachowywano w przedstawieniu j akiegoś szcze
gółu z didaskaliów: efektu dź,, iękowego czy 
fragmentu kostiumu. Dowodził, że nie respekto
wanie jego poleceń autorskich świadczy o błędnym 
rozumieniu postaci, a nawet całych scen. Upierał 
się więc, by wujaszek Wania koniecznie nosił 
jedwabny krawat, a Trigorin w „ Czajce" dziura
we trzewiki i 1;podnie w kratkę, by w „ Wiśniowym 
sadzie" dwukrotnie powtórzono dźwięk pękniętej 
struny i aby Astrow w finale „Wujaszka Wani" 
pogwizdywał gdy Wojnicki płacze. Po obejrzeniu. 
„ Trzech sióstr" użalał się przed Stanisławskim, 
że „niedobrze dzwoniono i naśladowano sygnały 
wojskowe w czasie pożaru" i sam zabrał się do 
dźwiękowego opracowania tej sceny. Kiedy przed 
premierą „ Trzech sióstr" wyjeżdżał z Moskwy, 
zostawił pieczę nad przedstawieniem pewnemu. 

Il 





pułkownikowi, eksperto"' i w sprawach wojsko· 
wych, który miał strzec, by na scenie nie było 
żadnych niedociągnięć w umundurowaniu, ekwi
punku i obyczajach oficerów; Czasami protestował 
przeciw obsadzie (np. w „ Czajce" przygotowywa
nej przez Stanisławskiego w 1898 roku domagał 
się zmiany aktorki ' roli Niny Zariecznej, gro
żąc wycofaniem dramatu), ale miał też swoich 
ulubionych aktorów. Fawor)'tem zechowa był 
Moskwin, dla którego autor „Wiśniowego sadu" 
specjalnie przystosował postać Jepichodowa, Olga 
Knipper - sł)1nna Arkadina w „Czajce", Masza 
w „ Trzech siostrach" i Raniewska w "Wiśniowym 
sadzie" - została żoną pisarza. 

Moskiewski Teatr Artystyczny rozsławiJ imię 
Czecho-wa wprowadzając triumfalnie na scenę 
kolejno „Czajkę" (1898), „Wujaszka Wanię" 
(1899) „Trzy siostry" (1901) i „Wiśnio''Y sad' 
(1904). Dramaturgia Czechowa wywarła potężny 
wpływ na kształt nowoczesnego teatru rosyjskiego, 
a MCHAT, który często powracał do jego sztuk, 
przeszedł do historii jako teatr Czechowa. 

Autor „ Wiśniowego sadu" tylko o kilka mie
sięcy przeżył prapremierę tego dramatu. Zmarł 
w wieku 44 lat na gruźlicę. 

Na temat swojej dramaturgii i sposobów prze
kazania jej na scenie napisał Czechow słowa, 
które do dziś pozostają istotną uwagą dla twórców 
teatralnych: 
„Nie co chwila ludzie strzelają się, wieszają, 
składają sobie nawzajem miłosne wyznania. Prze
ważnie jedzą, piją, włóczą się, plotą głupstwa. 
Trzeba to pokazać na scenie. Trzeba stworzyć 
dramat, w którym by ludzie wchodzili, wychodzili, 
jedli, mówili o pogodzie, grali w karty... Niech 
na scenie wszystko będzie równie proste i równie 
zawiłe jak w życiu. 

Tu Judzie jedzą, tylko jedzą, a tymczasem 
rozstrzyga się ich szczęście, rozbija ich życie." 
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„WIŚNIOWY SAD" W POLSCE 

Chwałę prapremierowych przedstawień drama
tów Czechowa w Polsce przypisać należy tea
trom krakowskiemu i łódzkiemu, które jako 
pierwsze spośród teatrów poza granicami Rosji 
wprowadziły autora osławionego przez MCHAT 
do swego repertuaru. Jeszcze za życia Czechowa 
odbyła się w Krakowie polska prapremiera „Czaj
ki" (2.ill.1904), w rok później „Wujaszka Wani" 
(20.1.1905) i wreszcie „Wiśniowego sadu" 3.XI. 
1906). 

„ Trzy siostry" miały swą prapremierę w Lodzi, 
w styczniu 1909 roku, za dyrekcji Aleksandra 
Zelwerowicza i w jego reżyserii. 

„ Wiśniowy ad" przygotowano w Teatrze Miej
skim w Krakowie za czasów dyrekcji Ludwika 
Solskiego z najlepszą wówczas obsadą aktorską. 
Raniewską grała Stanisława Wysocka, Anię -
Natalia Borodzicz, Warię - Helena Arkawinówna, 
Lopachina - Aleksander Zelwerowicz, Jepicho
dowa - Bolesław Puchalski, Duniaszę - Sylwia 
Jutkiewicz, Firsa - Ludwik Solski, Jaszę - Jerzy 
Leszczyński, Przechodnia - Leonard Bończa, 
naczelnika stac.ii - Grzegorz Senowski, urzędnika 
pocztowego - Włodzimierz Miarczyński. Sztuka 
nie odniosła sukcesu, zagrano ją ledwie 4 razy, 
a recenzenci nie kryli rozczarowania. 

„Sztuka nie tylko przeszła bez wrażenia - pisał 
recenzent „Głosu Narodu' ' - ale wywołała u wi
dzów uczucie nudy... Winę ponoszą nie sami 
artyści. Całość przedstawienia szwankowała na 
każdym kroku: w interpretacji pojedynczych ról, 
w scenach zbiorwowych i w dekoracjach." Konrad 
Rakowski napisał w „Czasie", że „nie umiano 
uchwycić odpowiedniego tonu, nie odczuto duszy 
utworu, nie umiano zachować delikatnej, subtel-
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nej barwy jego poezji. P roblem „Wiśniowego 
sadu" okazał się niezrozumiałym przez reżyserię 
tak, jak go rozumieć trzeba". 

Następna premierą „Wiśniowego sadu" przy-

gotował w lutym 1910 roku Aleksander Zelwero
wicz, wówczas dyrektor teatru łódzkiego. Zachę
cony powodzeniem „ Trzech sióstr" w poprzednim 
sezonie (1908/9), Zelwerowicz wystawił kolejno 
„Wiśniowy sad" i „Wujaszka Wanię" (granego 
pt. „Wujaszek Jaś" w końcu sezonu 1909/10). 
Wszystkie przedstawienia sam wyreżyserował wy
stępując w nich w rolach Wierszynina, Simeonowa 
Piszczyka i J ana Wojnickiego. 

Na kolejne przedstawienie „Wiśniowego sadu" 
trzeba było czekać blisko trzydzieści lat. Sztuka 
ukazała się na afiszu Teatru Polskiego w Warsza
wie 27 kwietnia 1937 roku, w przekładzie Kon
stantego Magnickiego, w reżyserii Zbigniewa 
Ziembińskiego i scenografii Stanisława Śliwi11-
skiego. W dramacie Czechowa wystąpili znani 
aktorzy, Maria Przybyłko-Potocka jako Raniew
ska, Kazimierz Junosza-Stępowski - Gajew, Jan 
Kumakowicz - Piszczyk i Jacek Woszczerowicz 
Jepichodow. 

Dwa powojenne przedstawienia tej sztuki są 
zasługą Iwo Ga.Ila, który wyreżyserował „Wiś
niowy sad" w Teatrze „ Wybrzeże" w Gdańsku 
(30 października 1948) i Teatrze im. S. Jaracza 
w Lodzi (5 listopada 1949). Dramat grano w prze
kładzie M agnickiego, z muzyką Eugeniusza Dzie
wulskiego. W inscenizacji gdańskiej Raniewską 
grała Maria Bogurska, rolę Warii - Barbara 
Krafftówna, Duniaszy-Aniela Siewierska. W Lc
dzi postać Raniewskiej stworzyła M aria Biało
brzeska, a Krafftówoa powtórzyła rolę Warii. 
Inscenizacja Gana zyskała uznanie krytyki i pu
bliczności. Recenzent „Twórczości" pisał o przed
stawieniu gdańskim : „Urzekał ten „Wiśniowy sad" 
jak muzyka pozytywki wprawionej w nowoczesny 
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zegar. Nie brakło także w inscenizacji Galla 
rozwiązań zupełnie nowych i społecznie niezwykle 
trafnych. 

Student Trofimow, przemienił się w koncepcji 
Galla z postępowca - idealisty (takim go widział 
Czechow i jego epoka) w energicznego, wierzą
cego niezłomnie w zwycięstwo swoich ideałów 
reformatora. ( ... ) Pięknym osiągnięciem typowej 
dla Galla metody materializacji nastrojów 
było wprowadzenie w trzecim akcie nieist
niejącej w tekście postaci Żyda-muzykanta. 
W chodzi on na scenę ze skrzypcami podczas 
dramatycznej pauzy, jaka nastąpiła tuż po wy
buchu rozpaczy Raniewskiej i mimicznie zapy
tuje Piszczyka czy może grać . ( ... ) Nie 
mniej wstrząsająco rozwiązał Gall finał dramatu. 
U Stanisławskiego ostatnim akordem przedsta
wienia był turkot odjeżd żającego powozu Ra
niewskiej . 

U Galla dramat kończy rozpaczliwa, samotna 
śmierć Firsa w opustoszałym domu, w blaskach 
skąpanego światła przesączającego się przez za
bite okiennice, przy akompaniamencie rozlewnej 
muzyki . W przedstawieniu łódzkim Gall zmienil 
ostatnią scenę sztuki. P ozostawiony w opuszczo
nym dworze Firs podchodził do okna a widząc, 
że są zamknięte okiennicą zrezygnowany powra
cał w głąb pokoju" 

Kolejne przedstawienie „ Wiśniowego sadu" po
jawiło się w Krakowie 22 lipca 1954 roku w nowym 
przekJadzie Artura Sandauera. Reżyserował Wła
dysław Krzemiński , scenografię stworzył Karol 
Frycz. Raniewską grała Zofia Jaroszewska, Ga
jewa - Zdzisław Mrożewski, Lopachina - Wiktor 
Sadecki. 

W tym samym roku (9 października 1954) 
wystąpił z tą sztuką Teatr Śląski im. Wyspiań
skiego w Katowicach. Przekład A. Sandauera, 
reżyseria Alojzego Nowaka, scen. Wiesława Lan-
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gego, muz. Waldemara Kazanackiego. W roli 
Raniewskiej wystąpiła Lidia Korwin. 
Dalsze przedstawienia „Wiśniowego sadu": 
20 listopada 1964, Teatr Narodowy w Warszawie. 
Reż. Władysław Krasnowiecki, scen. Teresa Rosz
kowska 
30 stycznia 1965, Teatr im. Jaracza w Olsztynie 
i Elbl ągu, Reż. i insc. Maria Kaniewska, scen. 
J ózef Zboromirski 
29 października 1967, Teatr Ludowy w Nowej 
Hucie. Reż. Irena Babel, scen. Krzysztof P an
kiewicz, muz. Adam Walaciński. 
26 marca 1969, Teatr Lubelski w Zielonej Górze. 
Reż. M aria Straszewska, scen. Zbigniew Bedna
rowicz, muz. Zenon Andrzejewski. 
5 listopada 1970, Teatr Kameralny w Bydgoszczy. 
Reż. Mirosław Wawrzyniak, scen. Zbigniew Wi~c
kowski. 
17 kwietnia 1971, Teatr Ziemi Mazowieckiej. 
Reż. Maria Kaniewska, scen. Krystyna Husarska. 
24 czerwca 1971, Teatr we Wrocławiu. Reż. 
Maria Straszewska, scen. Marcin Wenzel. 
11 września 1971, Teatr im. J. Osterwy w Go
rzowie. Reż. Krystyna Tyszarska, scen. Janusz 
Bers z. 

22 czerwca 1974, Teatr Polski w Poznaniu. Reż. 
Roman Kordziński, scen. Zbigniew Bednarowicz, 
muz. Ryszard Gardo. 

1 lutego 1975 Stary Teatr w Krakowie, Reż. 
Jerzy Jarocki, scen. Jerzy Kowarski, muz. Zyg
munt Konieczny. 

ANN KRAJEWSKA-WIECZOREK 
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JANUSZ MAZANEK 

Był rok 1917, gdy prosto ze szkolnej ławy 
wstąpiłem do Teatru im. J. Słowackiego w Kra
kowie, którym kierował wtedy Adam Grzymała
-Siedlecki. Nie było w tych czasach szkół tea
tralnych, aktorskiego rzemiosła uczyłem się na 
scenie - tak rozpoczyna swe wspomnienia pan 
Janusz, tak brzmi początek życiorysu artystycz
nego człowieka, który bez reszty oddał się pięknej 
sztuce teatru. 

Kraków, Poznań, Katowice, Lwów, Wilno, War
szawa, Toruń, Wrocław - mieszkańcy tych miast 
oglądali J anusza M azanka w wielu interesują
cych rolach. Z powodzeniem kreowane postacie 
w sztukach klasycznych i współczesnych, trage
diach i komediach, arcydziełach polskiej i obcej 
literatury dramatycznej - oto dowody znakomi
tego opanowania warsztatu i wszechstronnych 
możliwości tego aktora. 

Los pozwolił mi zetknąć się w czasach mojej 
młodości z ludźmi, których nazwiska stanowią 
historię teatru, Zelwerowicz Adwentowicz, Oster
wa, Jaracz, Leszczyński partnerowałem im 
i oni byli moimi mistrzami. Pan Janusz z sen
tymentem i wzruszeniem wspomina tych którym, 
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jak sam mówi zawdzięcza swe umiejętności. 
Kordian, Mazepa, Fantazy, Poeta w „Weselu", 

Caius Cezar Caligula, Szambelan w „Głupim 
Jakubie", Książę Bołkoński w scenicznej adap
tacji „Wojny i pokoju" - do tych ról w swych 
wspomnieniach wraca Janusz Mazanek najchęt
niej. Z przyjemnością mówi też o swojej działal
ności reżyserskiej, którą rozpoczął jeszcze przed 
wojną. Z myślą o dzieciach i młodzieży - tej 
najwdzięczniejszej zdaniem pana Janusza widow
ni - wyreżyserował on w ostatnich latach m.in. 
„O krasnoludkach i sierotce Marysi", „ W pu
styni i w puszczy" , „Radziwiłł Panie Kochanku" . 

Bardzo lubiany przez kolegów, zawsze uśmiech
nięty, chętnie służący radą i pomocą młodym 
adeptom sztuki teatralnej, szeroko znany z ży
czliwości jaką promieniuje na codzień, J anusz 
Mazanek, który w dzisiejszym spektaklu wciela 
się w postać starego Firsa zdobył sobie sympatię 
publiczności i krytyki, a także uznanie władz. 

\V uznaniu zasług J anusz Mazanek odznaczony 
został m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Od
rodzenia Polski, Odznaką Zasłużonego Działacza 
Kultury, Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Od
znaką 1000-lec:ia Państwa Polskiego, Medalem 
XXX-lecia PRL. 



W REPERTUARZE 

S. Fayad 
JAK OBRABOWAĆ BANK 

J. Krasiński 
WKRÓTCE NADEJDĄ BRACIA 

A. i V. Mrstikovie 
DZIEWCZYNA NA SPRZEDAŻ 

W. l\1yśliwski 
ZŁODZIEJ 

E. O'Neiłl 
POŻĄDANIE W CIENIU WIĄZÓW 

U. PJenzdorf 
NOWE CIERPIENIA MŁODEGOW. 

R. Vailland 
NIECNE SPRAWKI 

E. Szwarc 
CZERWONY KAPTUREK 

11 PRZYGOTOWANIU 

A TY POKOCHASZ ... 
(wieczór radzieckiej liryki miłosnej) 
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PAŃSTWOWY TEATR POWSZECHN V 
Lód:I:, ul. Obrońców Stalingradu 2 1 

tel. 350-3&, 238-87 

Dyrektor i Kier. Artystyczny 
RYSZARD SOBO LEWS K I 

Zastępca Dyrektora 
BOGDAN KOP C IOWSKI 

Kommlta.t Progrnmowy 
IR ENA BOL TUÓ . 

Selłl'etarz Literacki 
EWA PANKIEWICZ 

Kierownilz Muzyczny 
BOGDAN PAWLOWSKI 

Kierowni k Techniczny 
MARIAN BINKOWSKI 

El ektroakustyk 
BOGDAN GADOŃ 

Dekoracje 
RYSZARD KRÓLI KOWSKI 
IGNACY KOŁODZIEJCZYK 
TADEUSZ PAUL 
JÓZ EF PIKORA 

Brygada sceny 
STEFAN OLCZAK 

Ośw i etlen ie 

EUGENI USZ TYCHEK 

Kostiu my 
WŁADYSŁAW MURAS 
BRONISŁAW WROCŁAWSK I 
JÓZ EF JAWORSKI 
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Biuro Organizacji Widowni - Łódź, ul. Obr. Sta
lingradu 21 tel. 350-36 przyjmuje zamówienia na 
bilety do Teatru już na miesiąc wcześniej w go
dzinach od 10 do 16. 

Kasa Teatru czynna cały tydzień (z wyjątkiem 
poniedziałków) w godzinach od 10 do 13 i od 16 
do rozpoczęcia przedstawienia, tel. 350-36. 

Redakcja programu 
EWA PANKIEWICZ 

W programie wykorzystano reprodukcje szkiców 
scenograficznych WIKTORA ZINA 
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