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SYCYLIJCZYK. Laureat Nagrody Nobla z 1934 r. 

Debiutował na scenie jednoaktówkami w 1910 r., 
zupełnie bez powodzen ia. Dopiero w la tach dwu
dziestych ogromny sukces przyni osły mu przede 
wszystkim następujące utwory: „Sześć postaci 
scenicznych w poszukiwaniu autora ", „Henryk 
IV" (..Żywa maska"), „Tak jest, jak s i ę wam wy
daje". Twórczość Pirandella stanowi nader istot
ny moment w rozwoju nowoczesnego teatru. Fi · 
lozofia krytycyzmu, relatywizmu , poczucie niemoż
ności ogarnięcia i jednoznacznego przedstawie
n ia świata i psychiki człowieka stoją u źródeł ory
ginalnej poetyki tego autora, zwanej „pirandelliz
mem", a polegającej na przełamaniu obrazu rze
czywistości w transpozycji scenicznej równi eż 
przełamanej, od chodzącej od klarownego, zasty·· 
głego widzenia rzeczy ludzkich w dawnych dra
matach. Pirandello podaje w wątpliwość nie tyl
ko sens przedstawianych przez siebi e wydarzer',, 
ale również rzeczywistość sceniczną, w jakiej są 
one pokazywane: fikcja artystyczna przeplata s i ę 
t u jokby z autentyzmem życiowym, ta sama spra 
wa nabiera całkowicie innego znaczeni a zależ
nie od postaci, która ją przeżywa, często zatarta 
jest granica między „normalnym" pojmowaniem 
i logiką szaleństwa. W „Tak jest, jak wam s ię 
wydaje" jedno i to samo zdarzenie wyg i da zu
pełnie inaczej w relacji dwu głównych osób d ra 
matu, jedna z tych relacji wyklucza d ru gą. Po
zostałe postacie utworu --- podobnie jak publicz
ność na widowni - nigdy nie dowiedzą się, kto 
z bohaterów mówi prawdę, a kto jest o błąkany. 
Nie wiadomo nawet, czy ta „prawda" istn ieje 
rz czywiście, czy może jest tylko wymysłem owej 
dwójki, czy może zagadkq autorską. Ni d ocieczo 
ny jest nie tylko sens, ale nawet prze bieg zd a
rzeń. Pisarz w ten sposób formu ł uje zasadniczy' 
dylemat swojej twórczości: „Zasodn iczym moty
wem mego ar tyzmu jest tragizm wyn i k ł y z roz -
5zczepienia między życiem a d qżen i m d o jego 
wyrazu. Życie jest dla mnie czymś, co s ię usta 
wicznie zmienia i rozwija. Ale aby być życiem, 
musi dopiero znaleźć własny wyraz, własną for
mę. Forma jest z natury swojej zawsze sztywna 
i niezmienna . Życie , które się zmienia musi 
przeto nieprzerwanie łamać swoje poprzednie 
formy, znajdować nowe, które rychło znów stajq 
s i ę przestarzałe . To jest tra ged ia życ ia, ja jestem 
poetą tej tragedii". 



PIRANDELLO ogłosił także kilka tomów wier
szy, siedem powieści {n.?jgłośniejsza z nich t.o 
Cień Mateusza Pascala ) i około 250 znakom1-

t~ch zb ll iżonych do realizmu nowel. Swoją wyjąt
kową pozycję zawdzięcza jed nok przede wszys
tkim sztukom teatralnym, napisał ich 43. Na pol
skich scenach, oprócz wymienionych, grane były 
jeszcze: „Czł?wi;k:„ zwier~ę i . cnota",. ::Gra", 

Rozkosz uczc1wosc1 , „Alez to nie na serio , „Ja
kiej mnie pragniesz", „Dziś wieczór improwizu-

J.emy" Liola" oraz w Teatrze Telewizji jedno
' „ h" c „ aktówki: „Człowiek z kwiatem w ustac , „ ece 

i Patent". W druku ukazało się nadto tłumacze
n{~ sztuki „żeby wszystko było jak należy" i jed
noaktówka „Głupiec". 

Prapremiera polska ostatniej n~P_i,sanej prz:z 
Pirandella sztuki pt. „Giganci z gor odbyła się 
w Poznaniu z początkiem 1974 r. 

JAN BŁOKiSKI 

Tak jest. jak się państwu zdaje - mówi Piran
dello. Ale nam samym teatr sławnego Sycylijczy
ka zdaje się raz przebrzmiały całkowicie, raz nie
zmiernie współczesny, raz tradycyjny, raz prekur
sorski. Jest to w każdym razie teatr bardzo boga
ty, trudno też zaprzeczyć, że dyrektorzy i reżyse
rzy nie oddają mu dzisiaj - zarówno w Polsce, 
jak bardziej jeszcze na scenach zachodnich 
najlepszej przysługi, powtarzając najchętniej te 
sztuki. którymi niebezpiecznie zbliżał się do bul
waru, odnowionego jakby czy przystrojonego lo
gicznymi igraszkami czy psyc~~logicznymi P?ra
doksami. Tymczasem niecały Pirandello tkwi w 
„pirandelliźmie" i nawet „pirandellizm" nie J

granicza się do „Sześciu postaci„.", „Henryka 
IV" i „Tak jest, jak się państwu zdaje". Wśród 
pięćdziesięciu prawie sztuk, które pozostawił, 
trudno zaprowadzić porządek. Pirandello umyka 
jednoznacznej ocenie, podobnie jak jego posta· 
cie, którym kazał się ukazywać od naj_rozr;iait
szych stron, aby zbijały z tropu partnerow 1 za
dziwiały publiczność zdolnością metamorfozy. Jest 
najpierw w tym teatrze - jeśli rozpatrzyć go pa
noramicznie, nie przyznając żadnej sztuce, żad
nemu kierunkowi, pierwszeństwa - prostota lu
dowego widowiska, dosadnego apologu, bezp~
średniej obserwacji, jarmarcznego wręcz dowci
pu. Tak właśnie wygląda Pirandello za granica
mi nieznany, najprościej tradycyjny, spadkobier
ca commedii dell'arte. 

(„.) Te sztuki bowiem, o jakich myślę - najczęś

ciej jednoaktówki, najczęściej sycylijskie („Pa
tent". „Tamten syn", „Ofiara, złożona Opiekuno
wi Statku", inne jeszcze), ale również dłuższe, jak 
„Błazeńska czapka", „Mężczyzna, zwierzę i cno
ta"„. - wydają się pozbawione wieku, nie nc
znaczone niemal epoką, kiedy powstały. Rysują 

się one na scenie jakby same, opowiadają sią 

jak wiejskie bajdy, jak anegdotki, którymi częstu
ją się podchmieleni przyjaciele: będąc - w po
jęciu Pirandella - jakby zemstą życia nad z!J
dzeniami moralnego rozumu, sięgają swoimi źr6-
dłami daleko wstecz. w pamięć i wyobraźnię lu
dowej społeczności, do której już pisarz nie nale
żał - a 'le do której, częścią przynajmniej swej 
uczciwości, tęsknił. Jest w nich więc Sycylia, spę
kana ziemia, słońce, dziecinny egoizm zmysłów. 



Jest dalej w teatrze Pirandella strefa, którą 
chętnie nazwałbym mieszczańską. Ale włoskie 
mieszczaństwo różniło się i od francuskiego i od 
polskiego: ani zamożne rzeczywiście, więc trzeź
we, rozumne i wpatrzone w pieniądz, ani pełne 
urazów, zazdroszczące szlachcie. Najbardziej 
może - w dobrym i złym - dbało o pozór, god
ność, pozycję, pełno więc w nim było demokra 
tycznych retorów, obłudnych gęsi. domorosłych 
filozofów i kl a sycznie wykształconych urzędników. 
Mieszanina o osobl iwym smaku, którą Pirand2llc 
znał doprawdy na pamięć . Strefa ta jest najle
piej niewątpliw ie znana, ale też najczęściej draż
niąca, od „Rozkoszy uczciwości'', poprzez „Jakiej 
mnie prag niesz" i „Jest tak, jak siQ państwu zda
je", do „Żeby wszystko było jak należy" i „Na
gich przyod ziać", chociaż ta ostatnia sztuka doty
ka już dziedz iny intelektualnych i filozoficznycr. 
spekulacji. I tutaj święci triumfy dar przyszpila
jącej obserwacji, niesłychana wierność modelo.11. 
„Ludowy" Pirandello był jednak bardzo prosty f.J
bularnie, paradoks czy odwrócenie sytuacji przy
pominały apolog, przypow1esc. Zaś Pirandelle 
„mieszczański" budował niezwykły bieg wyda ·· 
rzeń, ze szczególną jakby lubością tworząc sytua

cje niecodzienne, dziwaczne splątania losów. Za· 
wiłości fabularnej odpowiadała melodramatycz
ność finałów : tragizm wynikał bowiem nie ze zde
rzenia ra cj i, ale z konHiktu pozorów, o il,e zaś pi
sarza interesował zwłaszcza poznawczy (intelek 
tualny) wniosek utworu. o tyle - dla widza - 
spod błyskotliwej i nieraz, choć nie zawsze, gle:
bokiej konstrukcji wyzierał zużyty schemat ro
dzinnych nieszczęść, a więc nieślubne dzieci, u
wiedzione niewinności i starannie skrywane mat
żeńskie trójkąty. 

Jest wreszcie Pirandello inte lektualistą. 

( ... ) Dwi e zwłaszcza kwestie rnµrzątały ówczes
nych włoskich twórców teatrolnych wyobraźnię, 

groteska i autentyczność (lub raczej nieauten 
tyczność, niemożność dotarcia do autentycznos
ci). Opozycja między człowiekiem społecznym -
lub człowieki e m, zobaczonym przez innych - - a 
człowiekiem a utentyCLnym lub, prościej. tokim, ja
kim widzi się sam, była najpopularniejszym chwy
tem teatralnym : rrowadziła zaś do zmieszania 
gatunków i wniosku pesymistycznie humorystycz
nego. 

Przypominam to, aby pokazać, że osławiony 

„relatywizm" Pirandella wynikał bezpośrednio z 
natręctw ówczesnej awangardy: i że rozsypanie 
się charakterów, często uważane za swoistość je
go teatru. było w istocie artystycznym znakiem 
epoki . Od wielo'kształtności człowieka - posta
ci scenicznej - krok już tylko od podważenia 
„wiarygodności" utworu: tu Pirandello poszedl 
najdal1ej. choć nie do końca. Pod fabułami wie· 
lu jego sztuk można rzeczywiście dostrzec, mniej 
lub bardziej jawny, temat „dzieła powstającego": 
szło mu jednak nie tyle o proces powstawania 
dzieła (ujmowanego jako zbiór nap ięć między 
wyobrażeniem twórcy, scenicznym wcieleniem 
i interpretacją dokonywaną przez publiczność), 
ile o jego sposób istnienia, o prawomocność f•
kcji czy jej „status" artystyczny. Pytanie wysoce, 
zdawałoby się, fachowe czy artystowskie: w istocie 
jednak Pirandell o dotykał tak jednego z najistot
niejszych problemów dwudziestowiecznej twórczo
ści. choć jednoznacznej odpowiedzi nie znalazł, 
co najwyżej ją pod koniec życia przeczuł. 

PIRANDELLO zarzucił w końcu układanie 
przewrotnych szarad dramatycznych. 
Wolał opowiadać sobie baśnie, z których naj

bardziej niepokojącą i wieloznaczną była niewąt
pliwie ostatnia, „Olbrzymi z gór". Do górskiej 
pustelni, gdzie wraz z przyjaciółmi mieszka Co
trone - „zwany czarownikiem" - przybywa tru
pa zbankrutowanych aktorów. „Wy, aktorzy, uiy· 
czacie własnych ciał marzeniom - wyjaśnia Co
trone. - My przeciwnie: marzenia wysnuwamy z 
własnych ciał i każemy im żyć". Pustelnia jest 
więc miejscem urojonym, na pół już przechylo
nym w śmierć czy w zaświaty, gdzie wszystko mo
żliwe: w tej feerii, przypominającej nieco fanta
stykę Felliniego. dość pomyśleć postać, aby siq 
naprawdę pojawiła, i dramat, który obwożą ak
torzy, odegrają z łatwością marionetki. Ale zes
pół, pod wodzą aktorki-hrabiny, która poświęci· 

ła majątek męża na lansowanie „Baśni o za
mienionym dziecku" nie chce ze swego powoła
nia zrezygnować. Dla hrabiny zabił się niegdyś 
autor „Baśni", ona zaś teraz - przez sztukę 
i dzięki sztuce - spłaca mu uczuciowy dług. Co
trone, chcąc pomóc aktorom, w których widzi 
niejako kolegów, proponuje, by uświetnili swym 
spektaklem wesele, święcone właśnie u „olbrzy
mów z gór": to potężne plemię oddaje się „nie
ustannemu ćwiczeniu własnej fizycznej siły („.) 



wykopy, warsztaty, drogi, uprawy rolne nie tylko 
wzmocniły mu mięśnie, ale także otępiły nieco 
umysł". 

Czwarty akt zachował się tylko w streuczeniu, 
zanotowany przez syna Pirandella. Znużeni akto
rzy zjawiają się u olbrzymów: na scenie widać 
jednak tylko zwykłych ludzi, służbę i pracowni
ków gigantów. Weselnicy gotowi są wysłuchać 

wiersza czy piosenki, obejrzeć balet, ponieważ 

jednak hrabina nie godzi się zrezygnować ze 
sztuki, dla której prowadzi zespół - zostaje wraz 
z aktorami rozszarpana. 

Ostatnia więc przypowieść Pirandella kończy 
się enigmatycznie. jak enigmatyczna była jeg:> 
twórczość: co tym bardziej ironiczne, że podej
mowała - raz jeszcze - kwestię stosunku sztu
ki i życia. Olbrzym z gór to zapewne homo faber, 
nie potrzebuje marzenia, ale rozrywki, ponieważ 
dostrzega jedynie dekoracyjną funkcję sztuki. Ale 
sztuka tęskni do życia, musi mu spłacić dług, ja
ki zaciągnęła, podobnie jak aktorka, pośrednio 

winna samobójstwu człowieka, pragnie narzucić 
się życiu, nadać mu lepsze, głębsze, bardziej 
ludzkie znaczenie. Za to, że nie może stać się 

prawdziwsza od życia, zostanie ukarana i odrzu
cona; gdyby aktorzy osiedli u Cotrone'a, byliby 
wprawdzie bezpieczni, ale także niepotrzebni. 



GIGANCI Z GóR 

Kotron: 

Proszę państwa.„ zbliża się świt i chcę 
spełnić swoją obietnicę: że wam coś zapro
ponuję„. mianowicie, gdzie moglibyście za
grać waszą „Baśń o zamienionym dziecku" 
„.Otóż dziś właśnie odbędzie się ślub, któ
ry połączy dwie rodziny olbrzymów, i wesele, 
które będzie świętem o kolosalnym rozma
chu. Mówię o Gigantach z gór. 

Tak ich nazywają, panie hrabio. Bo są to 
ludzie wysocy i silni. Mieszkają tu niedaleko. 
W górach. Proponuję, abyście poszli do 
nich. My was zaprowadzimy. Trzeba jednak 
umieć z nimi rozmawiać. Porwali się bowiem 
na niezwykłe przedsięwzięcie, tam w górach. 
Wymagające niezwykłej siły i niezwykłej od
wagi. Wysadzają skały. Wznoszą fundamen
ty. Prowadzą wodę do odległych zbiorników. 
Budują. Zakładają sieci dróg. Prowadzą u
prawy rolne. Trud, ryzyko, niebezpieczeństwo 
daje silę ich mięśniom ale również utwardza 
ich umysły, ich serca. Są bezwzględni. Ale 
poczucie zwycięstwa na wielką skalę, wiel
kiego zwycięstwa nad siłami przyrody, 
nad materią, wytwarza w nich także pewną 
słabość. Jest nią pycha. Schlebiając jej, 
można Gigantami kierować, jak się chce. 
( ... ) 

(Nagle doje się słyszeć potężny odglos kawalkady Gi
gantów z gór, schodzących do wsi z dziką muzyką i wśród 
dzikich wrzasków. Drżą mury polocyku). 

K ,wa-k,wa: 
Giganci! Giganci! 

Mały Lord: 
Schodzą z gór! 

Mara-Mara: 
Jadą! 

Kwa-kwa 
Słyszycie? To są królowie tego świata! 

Drobny: 
(przerażony) . 

Mury się ~rzęsą! 

Chro1n: 
(również przerażony) 

To strasŻne! „. to straszne! 

Dyjarnent:. 
Boję się! Boję się! B ·oję się! 

CEBULAŚCI 

Kut run: 
Nie marny niczego, ale za to czas należy 

do nas: cały. Niepojęte bogactwo. Wszystko 
co nas otacza, mówi do nas i daje się ro
zumieć tylko dowolnie, a sens widać wów
czas, kiedy chcemy coś zmienić w przystępie 
rozpaczy. Ale jest to rozpacz w naszym stylu'. 
ma sie rozumieć. Jesteśmy bowiem łagodni 
i leni.;i. Siedzimy sobie i wymyślamy niesły
chane - jakby tu . powiedzieć - mi:ol.ogie. 
Ale najzupełniej naturalnie, jeśli zwazyc wa
runki, w jakich żyjemy. Nie można żyć z ni
czego .Więc ustawicznie upijamy się niebem. 
Oddychamy powietrzem · legendy i baśni. To 
co się nam rodzi w środku, zdumiewa nieraz 
nas samych. Słyszymy głosy, śmiechy. Wid.zi
my cudowne zjawy w każdym płachetku cie
nia, kolorowe, malowane barwami tworzony
mi przez nasze spojrzenia, przez nasz wzrok 
oślepiony nadmiarem słońca. 

Chro1rt.· 
A z czego żyjecie? 

Prysznic: 
Można mieć wszystko, ale tylko wówczas, 

kiedy się już niczego nie ma. I tylko wówczas, 

kiedy naprawdę nie masz domu, cały świat 
staje się twój. Idziesz, idziesz, odpoczywasz 
na trawie pod cichym niebem, jesteś wszyst

kim i jesteś niczym„. 



Kotron: 

Zrezygnowałem ze wszystkiego. Z zaszczy
tów, honorów, godności, cnoty, ze wszystkie
go, czego niewinne z łaski Boga zwierzęta 
nie znają wcale. Wyzwolona z tych wszyst
kich więzów dusza staje się wielka jak na
powietrzna przestrzeń . Pełna słońca i chmur 
otwarta na wszystkie błyskawice, oddana 
wszystkim wichrom, zbędna, tajemnicza, cu
downa materio która nas unosi, gubi w ba
jecznym bezkresie. 
Spoglądamy na ziemię: jakiż to smutny 

widok! Może jest tam ktoś, komu się zdaje, 
że prowadzi życie podobne do naszego. To 
nieprawda. Nikt z nas nie ma takiego ciała, 
jakie inni widzą. Dusza ludzka przemawia 
nie wiadomo skąd. Nikt tego nie wie. To tyl
ko pozór - to co nazywają śmiesznym imie
niem Kotron, albo Prysznic, albo Kwa-kwa. 
Ciało. to jest śmierć. Ciemność i kamień. 
Biada temu, kto widzi tylko swoje ciało i swo
je imię. Mamy cudowną zdolność dzieci, któ
re swoje zabawy traktują poważnie. Zachwyt, 
który jest w nas, przelewamy na rzeczy, który
mi się bawimy, i one nas zachwycają. To już 
nie zabawa, to zachwycająca rzeczywistość, 
w której żyjemy. Jesteśmy całkowicie wyobco
wani. Aż do granicy szaleństwa. 

(„.) 



AKTORZY 

!Zza : 

Pewien młody człowiek przyszedł które
goś dnia i przeczytał mi rzecz którą zaczął 
pisać. Powiedział, że pisze to dla mnie, cho
c1az sprawa jest beznadziejna, bo prze
stałam być aktorką. Jego dzieło wydało mi się 
bardzo - piękne, tak. Wpadłam w zachwyt. 
Ale od razu Z'rozumiałam, że przez to dzieło 
chce mnie z powrotem ściągnąć do mego 
poprzedniego życia, ale nie dla tego dzieła, 
tylko dla siebie, żebym była jego ... wiedzia
łam, że jeśli od razu wyprowadzę go z błędu, 
nie skończy ~wojej pracy. Utwór zapowiadał 
się tak pięknie że nie tylko nie wyprowadzi
łam go z błędu, ale jeszcze - i do ostatka 
- podtrzymywałam jego złudzenia. Kiedy 
dzieło było gotowe, wycofatam się z tego 
ognia, ale już cała - w płomieniach. Już nie 
mogłam się l.!Wolnić. Zabrałam mu życie, 
musiałam je oddać jego dziełu . Wróci/am na 
scenę, tylko d la teg o jednego utworu! 
( ... ) 

--
Chroni: 

--Ona chce, żeby żył! Pr~potrz s i ę: obdar
ta jak żebraczka, dopro~ ... ad'za do śmierci 
siebie, doprowadza do Śr'flie rci nas wszyst
kich, a wszystko po to, óby tamten mógł 
żyć! 
(„ .) 

. :Bit-wa: 
~ -

:hJ"ż od pierwszego: jzedstawienia. „ 

Koi1Dn: 

Nikt go nie chciał? 

• ·.,, 
. :.e: ·· „ --

.· ~· 

. . 

Bihoa : 

Wszyscy przeciw! 

Chronz: 

Gwizdali tak, że mury pękały! 

Kotron: 

Dobrze to rozumiem. Dzieło poety„. 

Dyjanzent: 

To dla nich nic! Chociaż nigdy czegoś po
dobnego nie widzieli. 

( ... ) 
Kotron: 

I tylko tylu was zostało? 

Chrom.: 
(pokaruje swoje ubranie) 

... i w takim stanie„. dzieło poety„. 
( ... ) Cały wielki, dziedziczny majątek 

- poszedł! 

flrabia: 

N ie żałuję! Tak chciałem! („ .) Naprawdę 
uwierzyłem w to dzieło. „ 

(. „) 

Kotron: 

I właśnie ten utwór stał się przyczyną wa
szej ruiny. Tak? Ponieważ chcecie pokazać 
go ludziom. Ponieważ jest to dzieło poety. 
Tak? Rozumiem.„ Jak dobrze to rozumiem! 
Czego jeszcze szukacie wśród ludzi? 



Zródła tekstów: 

Jan Błoński „Pirandello: Zamienione dz iecko" D ialog 1967/63 
Iskier Przewodnik T eatralny warszawa 1971 
Luigi Pirandello „Giganci z gór" (fragmenty) 

Mały Lord: 

Zostańcie. Tok. Zostańcie z nami. 

!Zza: 

To znaczy, że pójdę sama. („.) i będę 
„Baśń" czytać, bo już wystawić jej nie mo
gę. 

Ko tron: 

Rozumiem, ze Hrabina nie może zrezyg
nować ze swej misji. 

!Zza: 

Spełnię ją do ostatka. 
(„.) To dzieło żyje we mnie. Ale to nie wy

starcza, ono musi żyć wśród ludzi. 

Kierownik techniczny 

Główny e!ektry~< 

Elektroakustyk 

Brygadier sceny 

Józef Karbowiak 

Ston:s!ow Jeziorski 

Jon Laskowski 

Stanis ław Kawalec 

Kier. proc. krawieckiej 

Kier. proc. stolarskiej 

Kier. proc. malarskiej 

Modelator 

Jan Marciniak 

Jon Swiderski 

Franciszek Pi ątek 

Tcdeusz Gościni a k 

W ladyslow Teodorowici: Tapicer 

Farbiarko Apolonia Kuim i ~ ko 

I 

STAŁI: D :SI GRA~L\ 
Kos~ '.l lin 

piątek - godz. 18; scbota - r, o1z. 19; 
niedzie!a - goc!z. 111 

Słupsk 

piątek, sobota - godz. 19; niedzie la - g-u.1z. 13 
F-RZEDSPRZEDAŻ 

KOSZALIN: Dział Or ganiza cji \ Vid0\\!1i codzienn ;2 '.V 
godz. 13-14, kasa teatru w dniach przed~hwie ll ~1<1 

godzinę przed spektaklem oraz kasy „( r b;su " 
SŁUPSK: Kasa teatru codziennie z wyjątkiem p:Jni P 
dzi ałków godz. 11-1:3 oraz w d '1 iach prze dst :o\ '.': ie i . . 

g ri d .:i .-i·~ p n: d e;p 2kt2 kl2r:1 

ZAl\IÓWI~NIA NA BIL ~TY 

BAŁTYCKI T !:: t . T::l DR A i\'l ATYCZN Y 
Koszalin, ul. P. Findera 12 

Dział Organizacji Widowni, tel. 220-58 
Kierownik działu - Ditta Łokuciewska 

SŁUPSK 

BAŁTYCKI TEATR DRAMA TYC ZNY 
Słupsk, ul. Wałowa 1 

Kasa Teatru - tel. 52-85 

Kierownik sceny i organizator widowni 
Jadwiga Subocz 

Druk programu: Prasowe Zakłady Graficzne w Koszalinie. 
Zam . D-1002 1500 L-2/1083 



Cena 2 zł 

Bieżące przedstawienia: 

Edward Redliński 

AWANS 

Zofia Nałkowska 

GRANICA 

Luigi Pirandello 

GIGANCI Z GÓR 

W przygotowaniu 

John Patrick 

KAŻDY KOCHA OPALĘ 

ZE ZBIOL · . .J ~~ 

A~~ f°'- 1l aw. *tffi,~Q 

Program wydaje: 
Dyrekcja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 

Redakcja programu: 
Elżbieta Kisielewska 

Opracowanie graficzne: 
Janusz Tartrllo 


