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a ty graj s ię krotochwilo 

ty s ię kokosz niby kokosz 

g dacz p ceto piej poe to 

gdyś ty słowik jak wieprz chrząkaj 

a ty tocz s ię mój kałdunie 

a ty kręć się a t y tańcuj 

a ty łykaj a ty chłeptaj 

niech się w ciebie lej e jadło 

niech się sypie niech się sączy 

ja król Florek a ty brzuch mój 

a ty kiełki we mnie puszczaj 

moja duszo mięsopustna 

o fortuno mnie jest dobrze 

o fortuno ty mnie płużysz 

ja król Florek j a mięsopust 

v iva t tłuśc i v ivat g rubi 
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I TAK MY$LE GDYBYM JA MOGŁ 
W TYM PAŁACU BY( KIM INNYM„. 

„Król lYlięsopust", oryginalna impresja 
na temat karnawałowych (zapustowych) 
hiszpańskich zabaw ludowych - to włas
ny, samodzielny utwór sceniczny Jaro
sława M. Rymkiewicza, ale pisany w wy
raźnym kręgu jego dwóch głośnych już 
.,imitacji" (nie przekładów!) sztuk Cald -
rona de la Barca: „życie jest snem" i 
„Księżniczka na opak wywrócona". Te 
trzy sztuki doczekały się już parokrot
nych wystawień na polskich scenach '"' 
ostatnich latach, wnosząc w nasze życi~ 
teatralne nowy nurt teatralnej poetyki. 
Jej rodowód sięga Złotego Wieku i baro
ku Hiszpanii. 

Hiszpański dramat rozkwitł w XVI i 
XVII w. z oszałamiającą bujnością - za
równo pod względ m ilości powstających 
wówczas utworów scenicznych, jak i bo
gactwa ich treści i form. Ponad tysiąc 
sztuk Lope de Vegi, twórczość Rojasa, Tir
so de Maliny i wreszcie największego 
wśród nich mistrza, Calderona - to 
ogromny i wciąż znaczący dorobek świ<..
towej sztuki scenicznej. 

( ... ) Dla autorów wspólczesriych tealr 
hiszpanski może być znakomitą szko
lą twórczości draniatycznej. Hiszpmi
scy dramaturgowie m.ielt takie wyc:m
cie sceny, takq inwencję artystyczna. 
a najlepsi z ntch, 3ak Calderon, tak do
skonałą strttklurę utworu przeznaczo
nego na scenę, takie zharmonizowanie 
epizodów z akcją główną, takie mi
strzostwo kompozycji, że po dziś dz1e1Ł 
można się od nich uczyć. 

(Jaro law lwasz.klewlcz - WhtC:P 
do „Alkada z Zo.lamei", 
wyd. Czytelnik - 1854) 
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a ty kto no mów kto jesteś 
ja do ciebie mówię ty 
który się rozpierasz w krześle 
ja wiem ty tam sobie myślisz 
że też mógłbyś królem zostać 
no to spróbuj no to chodź tu 
masz koronę ja ci oddam 
weź to berło w grubą łapę 
właź tu do mnie ja tam s iądę 
a ty ubierz się w jedwabie 
a ty króluj no właź proszę 

a ja pójd ę na widownię 
ach ty nie chcesz ty się lękasz 
ty mój królu się ociągasz 

ty się boisz że ty schudniesz 
że ci z tyłka spadną spodme 
no to co się śmiejesz ze mnie 
ja ci radzę ty się nie śmiej 
ty nie chichocz cicho bądźcie 
cicho czy ktoś się roześmiał 
kogo śmieszę komu śmieszno 

Oczywiście nie tylko mistrzostwo kom
pozycji i bogactwo inwencji artystycznej 
~ażą nam sięgać do Złotego Wieku i baro
ku hiszpańskiego dramatu . Dramat ten od
żywa wciąż na nowo także dzięki walorom 
swojej poetyki, swojej filozofii, swoich po
nadczasowych treści, jakkolwiek wyrósł z 
czysto narodowych hiszpańskich tradycji : 

4 

ty patrz w glinę ty patrz chłopcze 
patrz co się odbija w glinie 
czyje usta czyje włosy 
powiedz czyje to źrenice 
kogo chłopcze widzisz w glinie 
usta z gliny włosy z gliny 
glina z gliny się poczyna 
glina w glinę się obraca 
wszystko z gliny wszystko w glinę 
a tyś pysznił się tyś stroił 
tyś na głowie miał koronę 
tyś tu skakał tyś tu tańczył 
ty byś raczej wplótł we włosy 
chłopcze wien iec z pokrzyw such.vch 
ty by raczej w palcach nosił 
chłopcze oset przełamany 

bo ty ze mną tańczył będziesz 

t' mój k rólu młęsopustn1 
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( ... ) Przywiązanie Hiszpanii do JeJ te
atru tłumaczyć można oczywiście za
miłowaniem do rozrywek, ale istnieje 
tutaj również głębszy motyw: w naj
bardziej typowych widowiskach Hisz
pan znajduje, wyrażone z przesadą tak 
bliską jego naturze, poczucie honont, 
nieokiełznany pęd do spraw zarówno 
ziemskich, jak niebieskich, a wre zcze 
tę mieszaninę idealizmu i reaiizmu, 
która stanowi samą istotę jego naro
dowego charakteru. 

(M rc:elin DeCourne•nu:: - „Zyc:i!:. 
codz.l nne w Hlszpami w W1eku 

Zlotyrn" - PIW, li68) 

Jarosław Marek Rymkiewicz jest już od 
dawna zafascynowany tym teatrem, a 
przede wszystkim jego wielkim mistrzem, 
Calderonem. Pisał o Calderonie, pot m „ w 
imieniu" Calderona (imitacje), wreszcie 
„obok" Calderona („Król Mięsopust"). Poe
tyka tego rymkiewiczowsko-calderonowe
go teatru nasycona jest kolorytem hi z
pańskim, ale przeciez nie o samą egzotyki: 
hiszpańską tu chodzi. Skąd więc to wy
trwałe odwoływanie się do odległej od nu:s 
w czasie i przestrzeni sztuki? Sądzę, że 
warto w tym względzie zacytować frag
ment rozważań Marty Piwińskiej, która 
w swoim artykule, napisanym do progra
mu Teatru Polskiego w Warszawie (z oka
zji premiery „Księżniczki na opak wywró-
onej"), tak próbuje określić przyczyny 

dokonanego przez Rymkiewicza wyboru: 
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(.„) Możemy teraz zapytac, 
czemu nam „ponawia" siedemnasto
wiecznego hiszpańskiego dramatopisa
rza-mistyka, Calderona? Powodóu; 
jest chyba wiele. Nie bez znaczenia 
dla tego wyboru był, jak się zdaje, ro
niantyczny „imitator" Calderona, Sło
wacki. A to ze względu na pewne eks
perym.enty językowe. na próbę „po
nowienia" barokowej polszczyzny 

przefiltrowane} przez mistycznego 
Słowackiego - rezultaty tych „spot
kań" możemy oglądać już nie w „imi
tacji'' 1ecz we własnej sztuce Rymkie
wicza, „Królu Mięsopuście". Nie wcho
dząc jednak w rozmaite i subtelne po
wody, dla jakich jedni pisarze wybie
rają sobie takie a nie inne wzory właś
nie, wydaje się, że 1eśli nie możemy 
tu odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 
Rymkiewicz wybiera dla siebie Caldf!
rona, możemy odpowiedzieć przynaj
mniej na pytanie. dlaczego v:ybiera 
qo dla nas. 

Przede wszystkim - dla wieka 
XVII. Jak wielkie było znaczenie u.:ie
ku XVII w kulturze całej Europy 
Rymkiewicz pisal i nie on jeden zres::
tq wielokrotnie, powtórzmy więc :::u 
li im Byl to wiek, w którym w kultu
r-::e calej Europy, tak 11; Hiszpanii. 
iłnglzi jak w Polsce, zaczęto dokony-
1wć stopu dwóch systemów wartości , 
dwóch języków , yrnboliki poetyckiej. 
dwócli sposobów rozumienia świata: 
chrześcijańskiego i antycznego, p1·zy
u•olanego przez renesans. Oba te sy 4 

stemy znosiły się nawzajem, a że, do
datkowo jeszcze, nauka Kopernika, 
Keplera, Bacona i Galileusza zmienila 
obraz świata z rzeczywistości boski1•j 
na przyrodniczą, poezja wieku XVII 
miała do czynienia z rozchwianym jak 
gdyby obrazem kultury, podwójnym, 
światem warto.ki, które należalo po
god::ić: z pelnym konfliktów i niepo
koju odczuwaniem .świata i z pelnym 
wahań między antykiem a chrześci
jaństwem systemem syniboli, któryni 
ti:yrażala te konflikty. W wielku XVII 
mnymi słowy kryzys kultury dopro
inadzil do stopu znoszqcycTt się na
u zajem systemów wartości w nową 
symbolikę antyczno-chrześcijańskq, 
którą poezja poslugiwala się przez na
stępnych dwieście lat: na obraz chrze
.kijańskiego r<.tju nałożył się np. an-
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on mnie sznurem każe c hłos ta 
za kimś gonię a le za kim 
k ogoś łapię ktoś mnie łapie 
ja uciekam ale przed kim 
ja cię łapię a ty łap mnie 
ja cię gonię a ty goń mnie 

tyczny obraz pól elizejskich, Arkadii 
złotego wieku wzmacniając w ten spo
sób oba obrazy w nowym symbolicz
nym stopie. Rymkiewicz nie dopowia
da, lecz wydaje się, że nie popelnimy 
blędu przypuszczając, że widzi on 
pewnq analogię owego kryzysu kultu
ry, zagrożenia fundamentalnych kry
terióu , podstawowych symboli wyra
=u między wiekiem XVII a naszy111. 
Ze widzi pewną u spólność tl niepo
koju tamtego wieku i naszego wieku. 
który jest także okresem tl'ielkich od
kryc i wielkich. zagrożeit i wielkiego 
zalamania się dotychczasowych syste
mów warto§ci oraz ich symbolicznych 
wyrazów. Być może też Rymkiewicz 
uważa, że nasz wiek powinien doko-
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kto mnie goni 
za kim biegnę 

gonię 

goń mnie 
ł apią 

łap mnie 
bijcie brawo 

sy pcie popiół 
bi jc ie b ra wo 

b ij c ie brawo 
sypd c popiół 

nać nowego stopu, stworzyć nowy ję
zyk. dokonać jakiegoś nałożenia do
.~wiadczeń i symboli - sięga więc po 
wzorzee teatru uniu:ersalnego, jakim 
byl teatr Calderona . 

Nałożenie i wzajemne przenikanie się 
doświadczeń i symboli poetyckich dwóch 
odległych od siebie o dwieście lat epok -
stało się już faktem oczywistym. Barok 
jakże chętnie posługiwał się motywem 
„odbicia", lustra, gry, teatru w teatrze, ży-
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cia przefiltr wanego przez sen - sprzę
gania rz czywistości z pozorem i udaniem. 
Przeci ż na tym właśni polega poetyk::i 
teatru Calderona i Sz kspira. I oto współ
czesna dramaturgia - właśnie ta „nowo
czesna" i „awangardowa" - obrała sobie 
ten am motyw jako temat wiodący. Wzbo
gaciła go o naszą dzisiejszą wiedzę o pra
wach społecznego rozwoju - stąd pro
blem społecznej roli „grania", „bycia kimś 
innym"; wzbogaciła go także o cały obszar 
odkryć z dziedziny psychologii - i stąd 
skomplikowane, wielopiętrowe konstruk · 
cje wewnętrznych doznań i odczuć boha
terów współczesnych sztuk, trudny pro
blem ich „samookreśl nia", ich stosunktt 
do rzeczywistości. Z rodzimego podwórb 
warto zacytować tu nazwisko Tadeusza 
Różewicza, ze światowe1 areny - Gen ta. 

„I tak myślę gdybym ja mógł w tym pa
łacu być kimś innym" - mówi Florek 
Rymkiewicza. Zamiana ról, przebieranka, 
p~zywdziani maski, własna reinkarnac1a 
na jawie lub \.Ve śnie - to wprawdzie nit• 
całkowite odkrycie teatru XVII wieku, al ~ 
niewątpliwie z tej właśnie epoki wywodzi 
się fascynacja owym motywem, znajduj<t
ca swój wyraz w wielu późniejszych utwo
rach scenicznych. Pragnienie „bycia kim~ 
innym" lub konkretna zamiana ról nabie
ra jeszcze głębszej wymowy i poszerza za . 
kres rodzących się z tej zamiany refleksji, 
gdy w grę wchodzi zasadnicza różnica spo
łecznych pozycji obydwóch postaci: pan i 
sługa, władca i poddany, prostak i wy
kwintniś. W „Księżniczce na opak wywra
canej" wulgarna Gile1.a wchodzi w rolę 
księżniczki, a księżni zka przywdziewa 
szmaty Gilety; u naszego po zciwego Bary
ki dokonuje się zamiana „Z chłopa -
król", w „Panu Jowialskim" Fredry po
czytywany za prostego szewca Ludmir 
przeistoczony zostaj w tureckiego wład
cę, wreszcie Słowacki w „Balladynie" pro
ponuje nam pouczającą zabawę z Grab
cem-Królem. Nie sposób wyliczyć, ilu dra
maturgów z różnych miejsc świata i róż
nych epok wykorzystało ów motyw zamia-
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ny ról pomiędzy pleb juszem a panerr •. 
Czasem służył on tylko zabawi , ubarwic.'
niu karnawałowych przebieranek, ale naj
częściej sprzęgał się ze społeczną i Eilozo
ficzną refleksją, z tragizmem strąc nia 
człowieka z wymarzonego przezeń piede
stał u, z goryczą niemożności „bycia kim!~ 
innym". 

W „Królu iięsopuście'', w tym szaler·1-
stwie karnawałowej gonitwy, nie jest tyl
ko zabawna chwila, w której Florek, za
kosztowawszy królewskich uciech, stwi r
dza, że mimo wszystko nadal jest tylko 
Florkiem, i gdy Kasia - dostąpiwszy 
splendoru zalotów prawdziw go króla Fi
lipa (występująecgo już w roli swego włas
nego sługi, Florka) - z żałosną szczero
ścią wyznaje, że jest „Kasią tylko" . Nie 
j st także tylko śmi szne wyznanie Filipn, 
kiedy zwierza się nam z rozgoryczeń, 1al<ie 
przyniosła mu jego zamiana roli . 

W calderonow m świecie (a w nim tkwi 
przecież rodowód ,.Króla Mięsopusta") gr<1-
nica pomiędzy rzeczywistością a pozorem, 
złudzeniem i udaniem j st prawi ni~
uchwytna .. J go bohaterowie usiłuJą odna
lcżć za wszelką cenę prawdę, prawdę o 
sobie i o świecie. I w t j gonitwie wplą
tują się w labirynt „odbić", mylących lu
ster i mas k. Cz sem napotykają jakieś za
gadkow po tacie, co do których widz nig
dy nie może być pewien, czy są to wpro
wadzone do sztuki zjawy ze świata fanta
stycznego, czy twory wyobraźni bohate
rów spektakl u, czy poetyckie alegorie 
wzbogacają e filozoficzną wymowę utwo
ru. 

Lustro i zagadkowe postacie. Wprowa
dza je również i Rymkiewicz do swojego 
„Króla Mięsopusta" : w stojącym na sceni" 
zwierciadle ludzi próbują sprawdzić 
własną osobowość, a w karnawałow j go
nitwie coraz intensywniej uczestniczy Ro
berto - ni to chłopi c ni to dziewczyna , 
z książką i sztyletem w dłoniach. 

( ... ) Lustro od lat bylo pełnym zna
cze1'i symboli znych przedmiotem. 
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Przesqdny lud do dzi: 11 ierzy, jak 
u:ier;:ono powszec1mic w średniowie
czu, że pró::ne dziewczyny przeglqda
jqce się c::::ęsto w zu:ierciadle zobaczy{; 
w nim mogą diabla lub śmierć. Tą 
.~miercią w lustrze lubilz straszyć:. 
s:;r.:;;ególnze kobiety, średniowieczni 
dr::eu·orytnicy, rysował ją, D1irer, a 
później, u słynnym portrecie strojq 
cej się staruszki przed lustrem. mrn 
.~ama jest u Goyz tą śmiercią. Więc u· 
Labiryncie masek, odbić, w zltLdnym 
karnauale pozorów il'iek XVII zoba
czył jako jedynq niewqtpliu q pra11·dr: 

śmiPrc. 

(:\tarta Piwińska - „Sen na 1lpak", 
progrnm Teatru l'ol•kiel'(n 

.,.. War rowh, 19701 . 

Postać śmierci miała swoje stałe mi •jsC'(' 
w dydaktycznym chrześcijańskim morali
t cie średniowicznym, Jak również w lu -
dowych zapustowych obrzędach, gdzie na 
. zaleństwa karnawałowej gonitwy nakła
da się myśl o glinie, z której powstał c7.lo
wiek i o popiele, w który się obróci. 

Postać ta tkwi silnie w tradycjach tea
tru hiszpańskiego. W największym dziele 
literackim, jaki wydał Złoty Wiek, w „Don 
Kichocie" Cervantesa, znajdujemy opi>: 
sceny, w której Don Kichot spotyka na 
drodze... „kolasę pełną najdziwniejszych, 
jakie sobi można wyobru7.ić, osób i po
staci. Muły prowadził i za woźnicę służył 
szkaradny Diabeł. Kolasa była od góry od
kryta, b<.>z budy ni plecionki. Pierwszą po
stacią, jaka się oczom Don Kichota ukaza-
7.ała, była suma Śmierć z ludzką twarzą. 
Obok niej jechał Anioł w koronit z wiel
kimi malowanymi skrzydłarni. Na boku 
stal Cesarz, w koronie na głowi , która 
zdawała się ze złota. U stóp Śmierci sie
dział bożek zwany Kupidynem, bez prze
paski na oczach, tylko ze swoim kołcza
nem i strzałami„." - Zdumionemu tym 
widokiem rycerzo\yj Diabeł-woźnica 
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uprz jmie wyjaśnił: „Panie. jesteśmy ko
mediantami z trupy Angula Złego". 

Tak oto na jednym wozie. zaprzężonym 
w muły, zmieścili aktorzy hiszpańscy całą 
swoją wiedzę o życiu: Dobro i Zło! Naj
wyższą ziemską Władzę, Miłość i... Smier " 
Wszystko, na co skazany jest każdy czło
wiek .Jeden mały wóz, a wielka. poetycka 
metafora. 

.T ~j początki tkwią w uproszczonym 
średniowiecznym chrześcijatiskim morali
tecie; jej filozoficzny sens i poetykę po
gł bił zbratany z antykiem teatr renesan
su; rozbudował ją w migotliwych piękno -
ściach hiszpatiski t atr barokowy. I odtąd 
przez wszystkie następne epoki moralitl'
towa tradycja odżywała w dramacie i w 
teatrze. W najróżniejszych stylach i kan
w >ncjach, aż do v.:i lopiętrowych kon
strukcji współczesnego moralisty - G '
nt ta. 
Różnym i barwami operują moralit ty •v 

tych swoich kolejnych metamorfozach. W 
ostatnich dziesiątkach lat zdają się fawo
ryzować szarość beznadziejności ludzkich 
poczynań i tragizmu ludzkiego losu. l 
czerń okrucieństwa. 

Rymkiewicz usiłuje przywrócić nam ma
ksymalnie kolorową poetykę moralitetu: 
tę z hiszpańskim rodowodem, gdzie z takim 
kunsztem wymieszano miłość z wyuzda
ni m. tęsknoty i marzenia z wulgarnością, 
prnwdziw cierpienie z grą i udaniem, tra
gizm śmierci z szaleństwem zabawy. Od
nosi się wrażenie, że Rymkiewicz, patrząc 
na współczesny teatr - tak często tylko 
jawnie okrutny lub jawnie pogmatwany w 
bełkot li\\ ej Iilozofii - w pewnym morn n
cic powiedział sobie także: „.„ i tak myślę 
gdybym ja mógł w tym pałacu być kim 
innym?" - I mówiąc to sięgnąl po mask , 
Calderona, nie przestając oczywiś ie (bo 
jakże inaczej?) być sobą, obywatelem świa
ta drugiej połowy XX wieku. 

Kto wie? - Może „w tym szaleństwie 
jest metoda", może właśnie taki „hiszpań
ski" teatr, tworzony przez czło\ ieka zna-
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jącego świat dzisiejszy, ma szanse rozbu
dzić w chłodnym, ucywilizowanym współ
czesnym widzu śwież , żywiołowe odczu
cia'? Bo co tu dużo mówić, chciałoby się, 
ż by dziś towarzyszyła przedstawieniom 
teatralnym taka gorączka oczekiwania na 
widowni, 1ak to bywało w Madrycie \.\" 
XVII wieku: 

14 

(. . .) W Madrycie. gdzie każdy teat.r cn
d::iennie daje spektakl, aktorzy graja 
::azu·yc::aj przy szczelnie wypelnioncj 
tcidoicni. Poniev;aż :: góry moiiw za
mau:iac m.iejsca najdroższe (loża i bal
kony), przy wejściach tłoczy się wi~l
lca ciżba na dlngo przed początkiem 
spektaklv, który - ::ale±nie od pory 

ona goła i on goły 
o Hiszpan io ty g r zesznico 
w g ruz się sypies z i popioły 
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roku - ::aczynu się pomięd;:y god::rnq 
drugq a czwartą; bramy jednak są ju: 
otwarte od dwunastej, u odźwierni. 

których obowiązkiem jest pobrać opla
tę, z wielkim trudem panują nad btL

żliwą falą wdzierającą się na salę. 

Wielu domagci się, aby u:puszczono ich 
bezpłatnie. powołując się na swoje sta
nowisko urzędowe, wysoką rangę spo
łeczną albo zawód literacki (przywilej 
taki przyznawano autorom sztuk tea
tralnych, którzy mogli za darmo przy
glądać się dziełom swoich kolegów pe 
piórze), albo wreszcie na znajomość z 
aktorem lub aktorką. Bezplatny wstęp 
do teatru staje si~ w pewnym sensie 
zaszczytnym pr::ywilejem. społecznym. 
tak że tvreszcie, w 1621 r„ rząd wydal 
rozporządzenie dotyczące widowisfc. 
którego jeden punkt glosi .. że „wszy
scy strażnicy i urzędnicy królewscy 
muszą placić. aby nie działo się jak 
dotąd, że nie tylko wchodzą za darmo 
sami. ale jeszcze przyprowadzają po 

parę osób, które róu·nież wchodzą gra
tis". Inny punkt upoważnia odźwier
nych do wkladania skórzanych kubru„ 
ków (jakie noszą żolnierze), aby za
petcnić int osobiste bezpiec:zeristwo, 
„trziąwszy pod roztragę ryzyko. na ja
kie narażają się żqdajqc oplaty zu 
v•stęp"; przewiduje się również obec:
no.~ć policji, która w razie potrzeby 
ma im okazać pomoc. 

Tumult nie k01iczy się pr;::y 
drzwiach. ponieważ pr;..y braku 
biletów i miejsc numerowanych 
dochodzi często do sporów o mieJ
sca siedzqce: zatargi kończą się nie-

kiedy tragicznie: „Wczoraj - czyta
my tv .4.t isos Pellicera =dnia 29 grud
nia 1643 r. - don Pablo de Espinosa, 
w sprzeczce o mie1sce na lawie w te
atrze, zabil szlachcica imieniem Diego 
Abarca, przy czym sam napastnik 
odniósł ranę tak ciężką, iż stan jego 
1est beznadziejny." - Kiedy wresz
cie wszyscy 1ako lako się u.lokują, po
wstaje czekac, czasem 1 dwie Zub trzy 
godziny, na początek przedstawieniu. 

(.Marcelin Oefourneauic - „Zycie codz.11.nne 
w fłiszpanti w Wieku Złotym" - PIW, 1088) 

Ech. gdzie te czasy, Seniores - Obywa
tele? Ludzie nie zabijają się JUŻ dziś o 
miejsca w teatrze; co najwyżej (jak to oo 
w1eków bywało) .o lepsze miej ce w życiu, 
chociaż w nim często więcej udania niż 
na scenie. 

k.k.c 
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Opracowanie literackie programu 
KRYSTYNA KONOPACKA-CSALA 

Projekt okładki 
ZBIGNIEW WIĘCKOWSKI 

Rysunki 
.JANUSZ TARTYŁŁO 
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TEREN OWE FILIE 
T EATRU ZIEM I OPOLS KIEJ 

Ra c ibórz 

Pow ia·t.owy D om Kultury 
ul,ica Ch o.pina 31 

tel. 39-67 

Brzeg 

Brzesk i D ri m K ultu ry 
ul ica Mleczm1 

tel 858 

Kędzi e rzyn 

D 8m Chemika 
ul ica Swierc-zewsk:ego 27 

'tel. 20-77 

Nys a 

Zak ła d :; wy D om K ultury ZUP 
uL 2a Glu chJ la ka 

tel. 924 

Przypomina my adres biura, przyjmu
j ącego zb iorowe zamówienia na bilety : 
Dzia ł Organiz.acji Widowni - Opole, 

u l. 24 !\IIarca l , te l. 59-4 1 

REPERTUAR BIE~ĄCY 

Scena dramatyczna 

NOWY DON KICHOT - Al. Fredry 

MIESZCZANIN SZLACHCICEM - J.B. Moliera 

ŻEGNAJ, JUDASZU - I . Iredyńskiego 

POKOJÓWKI - J . Geneta 

Scena lalkowa 

DREWNIANY ŻOLNIERZ"fK - Z. Bezdieka 

KOTEK PROTEK - Zb. Poprawskieio 

W PRZYGOTOWANIU 

Scena dramatyczna 

PIERSCIEŃ WIELKIEJ DAMY - C.K. Norwida 

DŁUŻNICY - L . Suchowieckeiio 

Scena lalkowa 

TYMOTEUSZ RYMCIMCI - J. Wilkowskieco 

~P.!! -<'-% OOO f. !:1'-fl(!Ef lnq 



C ena programu 3,- zł 

Opol 1396-72 3.000 N-2-992 


