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ULRICH PLENZDORF urodził się w 1934 roku. Zaintere
sowanie problematyką współczesną odzwierciedla nie tylko 
twórczość literacka Plenzdorfa, ale i jego wygląd zewnętrz
ny: skórzana kurtka, długie włosy - podkreślający osobisty 
związek pisarza z całą generacją nowoczesnej młodzieży, 

której przeżycia pragnie wyrażać. Zanim jeszcze Plenzdorf 
stał się osobistością życia kulturalnego NRD, był operatorem 
światła w studiach filmowych Babelsberg; po ukończeniu 

Deutsche Filmhochschule w Potsdam-Babelsberg w roku 
1963 podjął współpracę z wytwórnią filmową DEFA jako 
autor scenariuszy. Wcześniej studiował przez pewien czas 
filozofię w Lipsku. 

DEFA wykorzystała trzy scenariusze filmowe Plenzdorfa: 
Mir nach Canaillen! (Za mną, kanalie!) i Kennen Sie Urban? 
(Czy zna pan Urbana?) ukazały się na ekranach kin w 1971 
roku, a Die Legende von Paul und Paula (Legenda o Paulu 
i Pauli) - w dwa la ta później. Ten ostatni film, pokazujący 
miłość przez pryzm:it bardzo nowoczesnej kinematografii -
pierwsze „love story made DDR" zdaniem krytyków, wzbu
dził wielkie poruszenie niecodziennym w NRD ujęciem te
matu. Oto, jak zareagował tygodnik .1Weltbuehne": „Miłość 

zost.ała pokazana jako coś cudownego, coś, co pochłania ca
łego człowieka. (.„) Aktorzy przedstawiają potrzebę miłości 
i spełnienie miłości jako coś naturalnego, jako zjawisko go
dne ludzi. ( „ .) Miłości nie podgląda się przez dziurkę od 
klucza, ale ogląda się przy otwartych drzwiach." 

5 kwietnia 1973 roku Akademia Sztuki NRD przyznała 

Ulrichowi Plenzdorfowi Nagrodę im. Henryka Manna za 
, sztukę teatralną pt. Nowe cierpienia młodego W. Mowa wy

głoszona podczas uroczystości zwracała uwagę, że sztuka 
Plenzdorfa jest „nowoczesnym tekstem o śmierci młodego 

człowieka, który jest częścią naszej (tj. NRD - przyp. red.) 
rzeczywistości życia" i wyraża „młodzieŻO\Ve poglądy i mło
dzieżowe odczucia, przeżycia naszej epoki i naszego kraju." 

Nowe cierpienia młodego W., w pienvotnym zamyśle auto
ra również scenariusz filmowy , obleczone w kształt teatral
ny odniosły niebywały sukces na scenach NRD i Berlina 
Zachodniego. Prapremiera sztuki Plenzdorfa odbyła się w 
Landestheat r w Halle w reżyser ii Horsta Schoenemann<!. 
Zachęcone powodzeniem tej inscenizacji dwa teatry sto
łeczne - Kammerspiele des Dcutschen Theaters oraz stu
dyjny Theater im. 3 Stock przy Volksbuehne - wystawiły 

Nowe cierpienia młodego W. jednocześnie , co było wydarze
niem bez precedensu (i miarą sukcesu) w dziejach teatral
nego Berlina. 
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KILKA SŁÓW DO EDGARA 

Kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z Tobą, byłem mocno zde. 

zorientowany -- z jednej strony czułem, że otarłem się o rzeczy 

wielkie i ostateczne, z drugiej zaś coś mi w Twoim życiu nie pa

sowało. Potem pornolem Cię bliżej, zrozumiałem, bo, zacząłeś 

mnie fascynować, fascynować swoją niepodrobionq szczerością, 

impulsywnością, dążeniem do samoanalizy i do odslonionio włas

nej prawdy. 

Jesteś pra wdziwy, jak molo który z Twoich scen icznych rówieśni

ków. Jesteś tragiczny w swoim dożeniu do samozagłady, jes teś 

wielki poprzez upostaciowanie losu wszystkich małych buntowników, 

którymi świat zbytnio się nie przejmuje. Dopiero śmierć przekreśla

jąca wszystko zwraca no Was uv;agę, stawia w c8ntrum zaintereso

wania. A przecież właśnie indywidualistyczna postawo, niezgadza

nie się no rzeczy zastane, mądry sprzeciw świadczy o twórczej war

tości człowieka. 

Byłeś twórczym indywidualistą, może niedouczonym i dziecinnym 

w swoim pojmowaniu świata, ale niesłychanie wortościovvym i am

bitnym. 

Wiem, że w tej chwili pukasz się w czoło wskazując no mnie: 

ja wartościowy? A jednak tak jest i d!oteg 0 Twoja niepotrzebna, 

ale jakże konsekwentna w stosunku do życia śmierć urasta do ran

gi symbolu. 

Jon Kluska - odtwórco roli tytułowej (zdjęcie z próby) 
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Za wiele w życiu chcieć nie można - to smutno prawda luclzi 

dorosłych. Ty no szczęście na zawsze pozostaniesz niedojrzałym 
bunl.ownikiem. Czasami Ci nawet tego zazdroszczę, to wcale nie 

·. •2:ole być dorosłym i ponosić tego wszystkie konsekwencje, 

fo•cje życie było niesłychanie barwne, stanowiłeś sam o sobie, 

r::8gleś sprawdzać własne przemyślenia, żyłeś tak jak chciałeś, któż 

z nm dorosłych może powiedzieć to o sobie„. 

/\ przecież była jeszcze Charlie, tak typowo dziewczyńsko i wspa

n i ała Charlie, której oczy zawsze Cię fascynowały, 

Myślę, że każdy z nas chciałby mieć taką Charlie i każdy z nas 

zna niejednego Dietera, który staje na drodze, drażni i w osta

tecznym rozrachunku wchodzi w posiadanie czegoś, co mu się na

pewno nie należy i co nopewno zmarnuje. 

Bądź pewny Edgarze, że jeśli to była ta Charlie, o której obaj 

myślimy -- zrozumie szybko swoją pomyłkę, a jeśli pomyliliśmy się 

- n!e warto o niej myśleć, 

Rozumiem Twoją udrękę i szamotanie, miłość sprawia, że okazu

jemy się czasem bezsi.lni, oczywiście wielka miłość, prawdziwa mi

łość, picrvvsza miłość, która zdarza się niesłychanie rzadko i z re

guły wloś;iic we wczesnej młodości. 

Mia ie:i wiele szczęśc;a Edgarze, że jej zakosztowałeś, czy są w ży

ciu pię:rniej3ze niespodzianki? 

Muszę Ci powiedzieć, że nie rozgryzłem Charlie do końca, to 

zncczy nie w;em, co w niej naprav.'dę siedzi. podejrzewam tylko, że 

cna samo nie cardzo jeszcze zdaje sobie z tego sprawę, 

Sq takie dziewczyny niepewne do końca, narzucające sobie 

przemyślane postawy, realizujące wydumane zadania. Myślę, że 

jest to bardziej wynik dziecinnego „udoroślania się", niż auten

tycznej potrzeby. 

Co do Charlie 

Cześć Edgarze! 

powtarzam - nie jestem pewny. 

ANDRZEJ MARCZEWSKI 
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Janina Zapaśnik 

NOWE CIERPIENIA MŁODEGO W. 

Przebieg wypadków jak i poglądy Edgara nie byłyby niczym wy
jątkowym, gdyby nie odniesienie do postaci Goethe'owskiego bo
hatera. Plenzdorf nawiązuje do Cierp ień młodego Wertera w dwóch 
płaszczyznach. W samym przebiegu akcji występują wyraźnie an·a
logie : zawiedzione ambicje społeczne, nieszczęśliwa m i łość i tra
giczna śmierć bohatera. Werter mus i ał odejść ze służby dyploma
tycznej, która mogła być celem jego życia, Edgar nie dostoi się 
do swej wymarze>nej Akademii Sztuk Pięknych. Również w obu 
wypadkach ukochana kobieto wychodzi za innego. 

(„.) Cierpienia młodego Wertera (Edgar - przyp. red.) znaj
duje szukając papieru toaletowego. Okładka i ostatnie strony 
(gdzie - jak twierdzi Edgar - znajduje się posłowie) służą mu 
zresztą jako papier toaletowy. Z nudów zaczyna czytać „tę śmiesz- • 
ną historię", napisaną według niego komicznym językiem . Odkła

da książkę, po poru godzinach znów sięga po n i ą, oby się z nią 
już nigdy nie rozstać. (. „ ) Najpierw nie rozumie, jak można po
pełnić samobójstwo z powodu kobiety, bo tok pojmuje śmierć 

Wertera, potem jednak powo/uje się no jego słowa, gdy chce 
opisać wrażenie, jakie no nim zrobiło Charlie. Uwielbia ją i ro
zumie też uwielbienie Wertera dla Charlotty. Jego' rosnące uczucie 
do Charlie powoduje, że postać Wertera staje mu się coraz bliższa. 
Gdy sam doznał cierpienia, zrozumiał „starego Wertera''. I no 
odwrót - Werter pozwala mu zrozumieć własne życie. 

„. Zadawano sobie pytanie, w czym tkwi przyczyna tok niezwy
kłego sukcesu sztuki Plenzdorfo. Jaką rolę odgrywa analogio do 
Cierpień młodego Wertera? Czym byłoby ta sztuka bez chwytu, 
jakim jest niewątpiwie pośrednie i bezpośrednie nawiązywanie do 
Goethego? Czy w dziele sztuki bohater pozytywny musi być zawsze 
zwycięzcą? Czym różni się poezjo od reportażu o wypadku krymi
nalnym? Czy subiektywne przeżycie jako podstawo dzieło literac
kiego jest w stanie uratować sztukę od wyblakłego racjonalizmu 
i wreszcie czy Plenzdorf wyczerpał problem Wertera? -

Przyjrzyjmy się stanowisku, jakie zajęli przec iwnicy tej szt•Jki. 
Ich rzeczn ikiem jest słynny berliński prawnik, prof. Koul. k'.:Ór / w 

otwartym liście do redaktora naczelnego „Sinn und Form" wylajal 
wręcz redakcję za to, że opublikowalo tak kontrowersyjny takst bez 
komentarza. Autorowi sztuki postawił natomiast konkretne zarzuty: 
przede wszystkim drażni go „parodystyczny stosunek' 'między Wer
terem a Edgarem Wibeou. Według prof. Kaulo nie wolno porów
nywać opuszczoni::igo, zaniedbanego uciek iniera z Werterem. Nie
dopuszczalne jest również „słownictwo fekaliczne". Dalszym za-
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Rei nhard St.raube w roli Edgara Wibcau. Zdjęcie z prapremiery 

w Landesthealer, Haile 1973 r. 
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rzutem jest brok w sztuce postaci pozytywnej jako przeciwwagi 

Edgara. Koul radzi Plenzdorfowi, aby udał się dO" fabryk i szkół 

I przyjrzał się procującej tom młodzieży, której bynajmniej nie re
prezentuje jego bohater. List ten został opublikowany 12 VI 72, 

ole w dyskusji telewizyjnej 27 Ili · 73 prof. Koul wycofał się ze sw::

go poprzedniego stanowiska, stwierdzając, że jest bardzo por1w
czy, czym tłumaczył swój otok no „pewne osoby". Inni krytycy za
rzucali autorowi korykoturol'ny stosunek do kl'osyki brak w dziele 
elementów dydaktycznych, oraz subiektywność. Zarzuty formalne 
C:otyczyły monologu jako formy molo scenicznej, stoso·.vonio ele
mentów pop-ortu, używania gwary młodzieżowej, o takie otmo:;fe
ry, w jakiej sztuko jest utrzymana. 

Sukces tłumaczy się przede wszystkim wiośnie użyc i em gwary 
młodzieżowej, czasami wprosl szo~wjącej, tematem (Edgar jest n i ~

typovvym przedstawicielem mrodzieży, ole jego utarczki z rodziną 
i wychowawcami są typowe), a ta!<ie tym, że sztuko porusza trud
ne kwestie społeczno-polityczne. Również w prosie NRD-owskiej 
sztuko znalazło uznanie. Reiner Kerndl pisał w „Neues Dculsch
land" z 8 VII 72, że sztuko zwraca uwagę wychowawców no ind; 
widuolności takie jak Edgar i pozwala poznać ich możliwości i war
tości. Werner 'Pfelling w „Junge Welt" z 7 I 73 bronil Edgara jako 
wartościowego członka społeczeństwo, który chce budować so:ja
lizm. Werner Neubert, redaktor naczelny „Neue Deutsche Litera
tur" \vyraził pogląd, że srtuka to jest socjalistycznym przyczynk;cm 

do dyskusji nad literaturą . Sam autor przyznaje, że jest zmkocrn 
ny sukcesem. Interpretację sztuki pozostawia jednak widzom, a nie 
literaturoznawcom. Twierdzi, że sztuko jest świadomie dwuznaczna. 
Schoenemann, reżyser dwóch głośnych inscenizacji tej sztuki, uwa
ża, że porusza ona przede wszystkim istotne zagadnienia polityki 
młodziebwej, zagadnienia, które czekają na rozwiązan i e. Naj
v1ażniej s:>:ym problemem jest dla niego sprawa samodziel !l ości 

młodego człowieka, żyjącego w socjalistycznym spo!eCLeństwic. 

Przecież społeczeństwo potrzebuje ludzi odważnych, samodzielnie 
myślących, szukających nowych dróg, a nie wygodnych, spo:<0jnych 
i prZ\'scosowanych. Problemy Edgara są problemami dużej części 

m!odzieży. Jego śm i erć sprawia, że zagadnienia te stają s i ę waż

l<ic, zmuszają nas do zajęcia !tanowiska. I dlatego, zgodn ie z je
go• sugestiami, aktor grający główną rolę w Halle, Reinhard Strou
bc, ~ro bardzo swobodnie („Tacy włośnie jesteśmy" ), natomimt 
Dieter Mann v1 Kamrnerspiele kreuje tę rolę bardziej refle'<syj,1ie, 
próbuje nakłonić widzów do zastanowienia się, sam siebie anali
zuje i pokazuje, że od starszych też czegoś można się nauczyć. 

Jeszcze inaczej gro Bobo Kraemer w Vclksbuehnc: bardziej tkl iw:e, 
wrażliwie, uczuciowo, pokazując też i dobre strony charakteru Ed

gara. 
Sztuka cieszy się największym powodzeniem u młodzieży, pcnie

wai: przedstawiono tu problemy tok, jak ono sama je widzi. Jest 

• 

• 

i romantyczna milość, która potęguje zainteresowanie sztuką, 

I slang, którym zach~vyceni są młodzi widzowie, pon ieważ jest to 
ich język. 

Z obserwacji publiczności wynika, że młodzież reaguje najbar
dziej spontanicznie no sceny konfliktowe. Cytaty z dz:eła Go<lthego 
nie budzą wielkiego zainteresowania. I krytycy przyznają, że rola 
klasyki w odbiorze sztuki jest znikoma. Jednak fakt, że Plenzdorf 
odwołał się do okresu Burzy i Naporu, nie jest ber znaczenia. Do 
tego wiośnie fa!<tu krytycy przywiązują najwięcej wagi. Pozorne 
podobieństwo głównych bohaterów jest moralną p ~c ·:1okacją. Ja
!<ic szanse miał Edgar na zrealizowanie swoich planów życiowych? 
Dlaczego musiał umrzeć, mimo że spoleczeństwo po ~ rzebuje ta
kich jak on~ Koniec sztuki też nie zadowala. Werter popełnił sa
mobójstwo, więc i tu podświadomie doszukuje s ię takiego rozwią
zania. Napięcie nie zostaje jednak rozładowane. Niektóre stwier
dzenia Edgara sugerują, ie i w rodzaju śm i erci można doszukiwać 
się pewnych podobieńst'N. Edgar wprawdzie śpieszy się z wyna
lazkiem, aby zdążyć do domu na święta, j ednocześnie jednak twier
dzi, że do domu by nic wróc i ł. 

Sztuka p isano slangiem, wyrażająca subicl:tywr.e poglądy 171!0-

dego człowieka, jest w NRD zjawiskiem nov.ym. Jc; t to również 
szok, jeśli chodzi o odbiór literatury klasycznej, :ak jej boy;ier.i 
w NRD jeszcze nie przedstawiono. Do tej pory srukcrno wytrwale 
obiektywności i typowości . Po> tać Edgcra, który sam siebie o!:re
ślił jako geniusza, jest blisko postaciom o krasu Burzy i Naporu -
reakcji no racjonalne ujmowanie świata v1 chesie O.świec2 :i; a. 
Czyżbyśmy mieli do czynienia z analog ii; ? 

(„Literatura no świecie" nr 12, 1973) 
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Johann Wolfgang Goethe 
CIERPI NIA MŁODEGO WERTERA 
(Fragmenty) 

Przekład Leopolda Staffa 

Czego tylko dowiedzieć się moglem o dziejach biednego 
Wertera, zebralem pilnie i podaję wam tutaj - i wiem, że 
będziecie mi wdzięczni. Nie możecie odmówić jego duchowi 

charakterowi podziwu i miłości, a jego losom !ez. 

Przedziwna pogodo przejęła mq duszę, podobna tym słodkim 

rankom wiosennym, których używam ca/ym sercem. Jestem samot

ny i cieszę się z mego życia, w tej okolicy stworzonej dla dusz ta

kich jak moja. fostem tok szczęśliwy, o najdroższy, tak zatopiony 

w uczuciu spokojnego istnienia, że sztuka moja cierpi wskutek te

go. rNie mógłbym teraz nic narysować, ani kreski, a nigdy nie by

lem większym malarzem jak w tych chwilach. 

Pytasz, czy mi masz przysłać me książki? - Drogi, proszę cię 

na Boga, uwolnij mnie od nich! Nie trzeba mi już kierownictwa, 

ani zachęty, ani podniety, boć serce to wrze dość samo przez się; 

potrzeba mi kołysanki, a IQ w pełni znalazłem w Homerze. 

Że życ i e ludzkie jest tylko snem, zdawało się już niejednemu. 

mnie również uczucie to stale towarzyszy. Gdy widzę ogranicze

nie, w którym zamknięte są czynne i badawcze siły człowieka; gdy 
widzę, jak wszelka działalność zmierza do tego, by uczynić zadość 
potrzebom, które znowu nie mają innego celu jak ten, by przedlu-

zyc nasze biedne istnienie („.): to wszystko, Wilhelmie, odbierCil 

mi mowę! Wracam w siebie i znajduję świat! 

O, moi przyjaciele! Dlaczego strumień geniuszu wytryska tak 

rzadko, tak rzadko wybucha wysoką falą i wstrząsa waszymi zdu

mionymi duszami? 

Czemu do ciebie nie piszę? Pytasz o to, a jesteś przecie też jed

nym z uczonych. Powinieneś zgadnąć, że mam się dobrze i wpraw-

dzie„. - Słowem, zawiązalem znajomość, która bliżej obchodzi • 

me serce. Znajomość„. nie wiem. (.„) Aniole? - Fe! To mówi koż-

d·; o swo jej! Prawda? A jednak nie jestem zdolny wypowiedzieć 

ci, jak jest doskonała, C::laczego jest doskonała; dość, że opętała 

ca łą mą duszę. 

Przeżywam tak szczęśliwe dni, jakie Bóg chowa dla swych świę

tych; niech sie ze mną stanie, co chce, nie będzie mi wolno po 

wiedzieć, że nie zazna/em radości, najczystszych radości życia. 
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Otóż nic nie jest mi tak przykre, jak kiedy ludzie dręczą się 

nawzajem, zw/oszcza jeśli młodzi ludzie w kwie(;ie wieku, gdy po

winni być najbardziej przystę pni dla wszelkich radości, psują so

bie tych kilka dobrych dni kwaśnymi minami i dopiero za późno 

rozumieją niepowetowane swe mcrnot.rawstwo. 

Biada tym (.„ ) którzy posługują się przemocą, jaką posiadają 

nad czyimś sercE:m, by ograbić je z prostych radości kie/kujących 

w nim samym. Wszystkie podarunki, wszystkie uprzejmości świata 

nie wynagrodzą jednej chwili wdowolenio z siebie, którą nam 

za truła zawistna zgryźliwość naszego tyrana. 

Nie, nie łudzę się! Czytam w jej czarnych oczach prawdziwe 

współczucie dla mnie i mego losu. Tak, czuję mogę dowierzać 

sercu memu, i:e ona - czyż śmiem, czyż mogę wyrazić niebo w 

tych słowach? - że ona mnie kocha. 

Mnie kocha! - Jakże wartościowy staję się sam dla siebie. Jak 

- tobie chyba śmiEm to powiedzieć, rozumiesz to - jak jo sam 

siebie uwielbiam, odkąd ono mnie kocha! 

Jest d!a rnnie święta. Wszelka żądza milczy w jej obe:ności. 

Wilhelmie, czym jest dla naszego serca świat bez miłości! 

Portret Lotty zaczyna/em trzy razy i trzy razy się zhańbiłem; co 

mnie tym barciziej martwi, że przed pewnym czasem trafiałem bar

dzo szczęśliwie. Po czym zrobiłem jej sylwetę i to niech wystarczy. 

Niejednokrotnie już postanawialem nie widywać jej tak często. 

Ba, k tóż tego dotrzyma! 

Mój przyjacielu (.„) człowiek jest człowiekiem, a ta odrobina 

rozumu, którą może posiadać, wchodzi mało lub nie wchodzi 

wcale w rachubę, gdy szaleje namiętność, a granice człowieczeń
stwo tłoczą„. 

Dość, Wilhelmie, narzeczo11y przybyli („ .) Szczęśliwym trafem 

nie bylem przy powitaniu! Serce byłoby mi pękło! Jest też tak 

zacny i nie pace/owal nawet Lotty w mej obecności . Niech mu 

~o !'!.óg nagrodzi! („.) Jest mi ży czliwy; przypuszczam, że jest to 

raczej dzieło Lotty ni ż jego własnego uczucia, gdyż w ty m są ko

biety subtelne i mają słuszność. Jeśli mogą utrzymać dwóch wiel

bicieli w dobrych stosunkach, to korzyść jest zawsze ich, choć 

rzadko to się zdarza. 
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Wpadł mi dziś w ręce mój pamiętnik, który zaniedbywałem od 

pewnego czasu. Zdumiony jest.em, jok świadomie, krok po kroku, 

wplątolem się w to wszystko! Jak jasno zawsze zdawałem sobie 

sprawę ze swego stanu, a mimo to zawsze postępowa/em jak 

dziecko; i nadal widzę t.ak jasno, a jednak nie mo jeszcze żad

nych oznak poprawy. 

Czyż musialo tak być, że to, co tworzy szczęście człowieka, stało 

się znów źródłem jego nqdzy? 

Cóż to było za noc, Wilhelrnie! Teraz przetrwam wszystko. Nie 

ze baczę jej już! („.) Siedzę i chwytom oddech, starom się uspo

koić i oczekuję ranko, o no wschód słońca zamówione są Jeon ie. 

Ach, ono śpi spokojnie i nie przecz.uwa, że nie ujrzy mnie iuz 

nigdy. Wyrwa ; em się; byłem dość silny, by w dwugodzinnej roz

mowie nie zdradzić mego zamiaru . 

O, tak znikomy jest człowiek, że nawet tom, gdzie ma właściwą 

pewność swego istnienia, tom, gdzie sprawia jedyne prawdziwe 

»Jrażenie swej obecności, w pamięci, w duszy swych ukochanych, 

że i tam zgasnąć, zniknąć musi i to - tok prędko! 

Jak mnie prześladuje ta postać! Na jawie i we śnie ""·'YPełnia 

ca/ą mą duszę. Gdy z.amknę oczy, tu, poci mym czo~em, gdzie 

skupia się wewnętrzna siła ~·,idzenia, tkwią jc·j czarne oczy. Tu! 

Nie mogę ci tego wyrazić. Gdy zamknę oczy - są obecne: jak 

morze. j c; k przepaść spoczywają we mnie, napełniają myśli mego 

czoi·a. - Czym jest człowielc? Ten sławiony półbóg! Nie brakniesz 

mu sił tern właśnie, gdzie mu ich najbardziej potrzeba? I kiedy 

wzlot.uje w radości łub tonie w cie rpieniu, czyż w obu razach nie 

wtedy zatrzymać się musi, nie wtedy powrócić do tępej, zimnej 

świadomości, gdy pragnął zatracić się w pełni nieskończoności? 

Jej obecność, jej los, jej wspólczucie z moim losem, wyciskają 

jeszcZE: ostatnie Izy z mego przepalonego mózgu. 

Podnieść zasłonę i wejść poza nią, oto wszystko! Czemuż wzdra

gać się i ociągać? Ponieważ się wie, jak tam wygląda i że się 

si·amtqd nie v,1raca? 

Są nabite. - Bije dwunas:a! - Niech się stanie! Lotto! Lotto, 

bądź zdrowa! Żegnaj! 
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Kisrownik Techniczny 

Brygadierzy sceny 

KIEROWNICY PRACOWNI: 

- HENRYK ROZWALKA 

-- HENRYK LENKIEWICZ, 
CZESŁAW TATARA 

uiówny elektryk - HENRYK HADAI 

Z-ca gl. elektryka - WŁODZIMIERZ HODOR 

Pracownia krawiecka damska - STANISŁAWA SIKORA 

Pracown '1a krawiecka męska - LUCJAN OCHOTNY 

Pracownia stolarska 

Pracownia ślusarsko-model. 

Pracownia fryzjerska 

Pracownia malarska 

Pracownia tapicerska 

Pracownia fotograficzna 

Pracownia akustyczna 

- PANAJOTIS BUDBARAS 

- WACŁAW GRYNCEWICZ 

- ROMUALDA POTYSZ 

- KRYSTYNA GĄSKA 

- JADWIGA POLNIAK 

-- KRZYSZTOF CZARSKI 

- ALFRED CIEPLIK 

Konsultant Programowy, Redakcja Programu 

- WALDEMAR STASICKI 

Sekretarz Literacki 

- ILONA CZĄSTKIEWICZ 

2.djęcia z prób : KRZYSZTOF CZARSKI 
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W repertuarze teatru: 

Ale~siej Arbuzow 

„Mól BIEDNY MARAT" 

Stanisław Strotiew 

„RZYMSKA ŁAlNIA" 

Gabriela Zapolska 

„MORALNOSć PANI DULSKIEJ" 

Jan Tetter 

„MUR" 

Franz: Xover Kroetz 

„PODRóż DO SZCZĘSCIA" 

Krzysztof Kieślowski 

„ŻYCIORYS" 

Tove Jansson 

„LATO MUMINKÓW" 

Ulrich Plenzdorf 

„NOWE CIERPIENIA MŁODEGO W." 

W PRZYGOTOWANIU: 
Fernando de Rojas 

„CELESTYNA" 

Andrzej Mario Marczewski 

„POSEŁ" 

Stanisław Srokowski 

„SCIANA" 

Organizacja Widowni Teatru przyjmuje zamówienia na sprzedaż 
biletów indywidualnych i zbiorowych codziennie w godzinach od 
8-16, tel. 250-55. Kasa Teatru czynna oprócz poniedziałków w go
dzinach od 10-14 i 16--1 9. 
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