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ALEKSANDER WAMPIŁOW
Urodził się

w 1937 roku w otoczonym tajgą sybeKutulik w obwodzie irkuckim. Po
ukończeniu szkoły średniej studiował od 1955 roku na
Uniwersytecie Irkuckim. Jako student rozpoczął pracę
literacką od ·drobnych utworów: humoresek, skeczy,
opowiadań. Weszły one później, w 1961 roku do tomiku „Zbieg okoliczności". Autor przejawił w n ich
młodzieńczą , autentyczną pasję i bezkompromisowość
w uja1Nnianiu negatywnych przejawów życia społecz 
nego. Ten ton brzmiał niezmiennie we wszystkich
dalszych jego utworach.
Po ukończeniu studiów pracował Wampiłow przez
szereg lat jako dziennikarz w prasie irkuckiej. Z licznych
wędrówek reporterskich po Syberii uskładał bogaty
materiał obserwacyjny, który posłużył mu nie tylko do
zamieszczania licznych korespondencji w gazetach. Był
to również kapitał, z którego ~erpał pełnymi garściami
w późniejszej twórczości dramaturga.
„Rozstanie w czenNCU" było debiutem teatralnym
Wampiłowa. Wydrukowana w 1966 roku na łamach
moskiewskiego miesięcznika „Teatr", sztuka ta zwróc i ła
z mie jsca pows~echną uwagę na osobę mł odego pisarza.
Uderzająca była bowiem czystość intencji i temperatura
ideowa tego utwo ru, w którym mł odzieńcz a wiara
w człowieka szła w za11110dy z bezkomprom isowością
w stawianiu ludziom wysokich wymagań moral nych .
„Rozstanie w czerwcu " wystawiło wówczas szereg
radzieckich teatrów w ośrodkach pozastołecznych , jak :
w Kłajpedzie, Taganrogu, Wołogdzie, Groźnym, Łu
gańsku, Krasnojarsku, Tule i in. Później grało j~ wiele
innych teatrów na terenie całego bodaj Kraju, a Teatr
Dramatyczny im. N. P. Ochłopkowa w rodzinnym
Irkucku ma ją po dziś dzień w repertuarze.
W tymże teatrze w Irkucku odbyła się w 1969 roku
prapremiera kolejnej sztuki Wampiłowa „Starszy syn",
którą widz polski zna ze spektaklu telewizyjnego
(świetna kreacja Henryka Borowskiego). Następne sztuki
to „Polowanie na kaczki" i „Zeszłego lata w Czulimsku".
Polska prapremiera tej ostatniej odbyła się w 1974
roku w Teatrze „Wybrzeże" w reżyserii Stanisława
Hebanowskiego, a następnie wystawił ją Teatr Polski
w Warszawie w reżyserii Anny Minkiewicz. W przedsta·
ryjską
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wieniu tym świetną po stać starego trapera z tajgi stworzył Tadeusz Fijewski.
W Związku Radzieckim ta sztuka Wampiłowa zna·
lazła najświe tn iejszy chyba kształt sceniczny w leningradzkim Teatrze im. Konsomoł u w reż y serii Gieorgija
Towstanogowa. W Mos kwie wy stawił ją Teatr im.
Jermołowej. W ubiegłym roku w stołecznym wydawnictwie „lskusstwo" ukazały się „Utwory zebrane"
Aleksandra Wampiłowa w edycji książkowej.
· Tych sukcesów Wampiłow już nie doczekał. W 1972
roku utonął w Bajkalei(-, mając niespełna 35 lat i znajdując się w pełnym rozvvoju twórczym. Dramaturgia
radziecka, jak i teatr radziecki poniósł n iepowetowaną
stratę.

„Rozstanie w czerwcu" nitt było dotąd grane przez
z polskich teat rów. Nasz teatr rozpoczął pracę
nad tą sztuką mnie j więce j równocześnie z tak bliskim
nam ze względu na charakter objazdowy Państwowym
Teatrem Ziemi Mazowieckiej w Warszawie. W ten sposób
uczcić pragniemy pamięć dobrego pisarza i dzielnego
wędrowca po bezkresach syberyjskiej tajgi.
żaden

*patrz artykuł
zostanie młody" .

Władysława Orłowskiego:

„Pisarz , który po-

Władysław Orłowsk i

PISARZ, KTORY POZOSTANIE MŁODY
Dnia 17 sierpn ia 1972 wi ał od rana si lny wiatr. Wody
Bajkał u były wzburzone, p rzy b rały kolor granatowej
emalii . Lekka, płaskodenna łódź , zwana tu kazanką,
wyposażona w zbyt silny jak na nią i zbyt c ięż k i motor
typu „ Progress", przesad zał a bruzdy fal w pozycji zbliżonej do pionu, Szy bkość wah a ła si ę m i ę dzy 80
a 90 kilometrami na godzinę.
Doświadczenie

podpowiedz i ał o

obu mężczyznom

płynącym łodzią, by nie odda la ć się daleko od brzegu.
Kto zna Bajkał - a oni znali go od dziecka - ten wie,
jak groźne potrafi być to bezkreS'ne jezioro. Znajdowali
się wi ęc w odległości nie większej niż sto metrów od

brzegu, gdy poczuli silne uderzenie.
Przeszkodę sta nowił dług i kloc ściętego drzewa,
który jednym końcem z arył się w dno, a drugim niby
zapora p rzec i wcz ołgowa sterczał groź nie tuż nad powierzchn ią wody. Kazanka uderzył a weń peł n ym rozpędem, stanęła teraz już całkowicie dęba, zakręc iła
si ę na wietrze ja k bąk i upadła dnem do góry, nakrywaj ąc sobą Gleba. Aleksander zaś wyleciał jak wykata·
pultowany w powietrze i wpad ł do wody w odległ ośc i
ki lkunastu metrów.
On pierwszy oprzytomniał . Mimo że gruba odz ież (na
Baj kale nawet latem należ y ubierać się -ciepło) krępo·
wała mu ruchy, podpłyną ł do prze'Móconej łodz i
i zawołał:
- Gleb, jesteś tam? Trzymaj się burty, ja p ł ynę po
pomoc.
Do brzegu było , ja k mówil iśmy, n iedaleko, ale ubranie szybko nasiąkał o wodą, a ciało marzło w temperaturze nie p rzekraczającej 12 stopni. Kosztem najwyższ ego wysi łku z b liżył się Aleksander do brzegu .
Poczu ł ju ż grunt pod stopam i. staną ł . ale fala zbi ła go
z nóg. Co czuł wtedy? Strach, rozpacz, żal za uciekającym życ iem? Tego nie dowiemy się nigdy. Faktem
jest, że próbował wydostać się na brzeg po raz drugi ,
t rzeci, pote m woda n akryła go szczelnie i nie wypłynął
już więcej na powi e rzch nię . Pomoc, która nadeszła
wydol:,>yU z wody na wpół zamarz niętego, ale żywego
Gleba Pakułowa. Zwłoki Aleksandra znaleziono
w od ległości p i ęciu metrów od brzegu .

W taki sposób zginął Wampiłow, jeden z najwy·
bitniejszych dramat.opisarzy radzieckich młodego po·
kolenia. Za dwa dni mia ł ukończyć 36 lat. Zabił go
Bajkał, który był jego wielką miło~ią .
Po trzech latach stoimy na brzegu jeziora w pobli żu
Listwianki. Wody Bajkału 5ą tym razem krystaliczno·błękit ne i gładkie jak lustro. Wierzyć się nie chce. że to
właśnie tu taj rozegra ł y się tragiczne wydarzenia.
Mówi pisarz irkuclti Jurij Samsonow, autor powie~i z
gatunku science ficti on ~
- Sania zachował się w chwili śmierc i tak jak za·
chowywa ł się w życiu. Mógł przecież także trzymać się
przewróconej łodz i i czekać biernie na dalszy bieg wypadków. Ale to nie byłoby w jego stylu. Ola niego
'właściwa była postawa walki, buntu przeciw wszel·
kiemu złu bez względu na cenę, jaką przyjdzie za to
zapłacić.

„Przebija" poeta Piotr Reutskij:
- Wygłaszasz coś w rodzaju penegiryku na jego
cze5ć, Jura, a wiesz przecież, jak on tego nie cierpiał .
Samsonow: Tak. Obca mu była wszelka afektacja.
Nie znosił pompy i celebry. Dlatego pogrzeb jego odbył
się skromnie, bez orkiestry i sztandarów. Nieśliśmy jego
trumnę na ramionach ulicą Piątej Armii, z lokalu
Związ ku Pisarzy do gmachu Teatru im. Ochłopkowa.
gdzie miał się uformować właściwy kondukt. Wszystko
odbywał o się z taką prostot.ą , jakiej z pewnością
życzyłby sobie zmarły. Tyle że za trumną szły nie·
przeliczone tłumy .
Aeutskij: Pamiętam wieczór na parę d ni przed śmi e r·
cią Sani. Wyszliśmy ze Związku w trójkę z Walerym
Rasputinem - zawsze trzymaliśmy się razem . Ja zaproponowałem : „No co? Po rublu na koniak?" A Sania
żachnął się tylko: „Przestańcie wreszcie brzęczeć mie·
dziakamil " Niby nic takiego nie powiedział , a przecież
w tym był cały on. Potem skinął głową i odszedł . Nie
przypuszczałem, że to będą ostatnie słowa. jakie
usłyszę z jego ust.
Mogiła Aleksandra Wampiłowa znajduje się na
skraju · wielkiego ćmentarza, na wzgórzu, z którego .
otwiera się widok na przedmie~ie Irkucka, a dalej na
szerokie koryto Angary. Prosta płyta nagrobkowa głosi:
Aleksander
Wampiłow,
ur. 19.Vlll 1937 - zm.
17. VII 1.1972. Grób miejscowym zwyczajem otaczają
dość wysokie żelazne sztachety. Trochę kwiatów i mała

brzózka, która się nie przyjęła i tkwi w ziemi żałosnym
kikutem.
Reutskij : U nas mówi się, że zmarły jej nie przyjął .
Samsonow: Może by obsadz ić pł otek bluszczem?
Reutskij: Wiesz, że Sania tego nie l ubił. Raczej za·
sadźmy jarzębi nę. To b-tło jego ul ubione drzewo.
Nie dziwi mnie to. Sam zachwycałem się wido kiem
jarzęb iny wnOSZllCej w jesienną pale tę in tensywnych
kolorów tajgi syberyjskiej barwę krwawiącej rany.
Kł adę na płycie nagrobkoMj niemal wstydliwie bu kiet
astrów Stoimy przez chwi l ę w milczeniu. Każde słowo
wypowiedziane w tym n astroju zabrzmiało by w sposób
afektowany ...
Jedziemy bulware m Postaszewa, auto s kręca w ulicę
Dalnowastoczna. Zatrz ymujemy się przed blokiem o"zn&czonym numerem 57A. To tu. Tablica marmurowa
głosi, że w tym domu żył i tworzył pisarz Aleksander
Wampiłow, laureat Nagrody im. Josifa Utkina (tę
nagrodę, noszącą imię wybitnego poety irkuckiego
okresu międzywojennego, przyznaje dorocznie irkucka
organizacja Konsomoł u. Wamp ił ow otrzymał j ą po·
śmiertnie) . Tablicę ufu ndował Związek Pisarzy ZSRR.
Wchodzimy na drugie piętro i dzwonimy do drz wi
mieszkania nr 45. Zajmował je z żoną Olgą i córeczką
Leną, która w 1972 roku m iał a 6 lat. Obecnie Olga
przeniosła się z Len ką do To mska (podobno mała pisze
j uż sztu ki teatralne) , a mieszkanie staraniem Związku
Pisarzy przyznano matce Aleksandra. Anastazja Wam·
piłowa wprowadza mnie do gabinetu syna. Wszystko tu
pozostał o nie zmienione, jego biurko, tapczan i pół ka
biblioteczna zabu dowu ją ca całą ści anę .
- To był ulubiony poeta Saszy - mówi Anastazja,
ws kaz ując: na duże zdjęc ie Aleksandra Bł o ka - On
i Jesienin.
W pokoju dominuje jednak inne zdjęcie - wielkie
powiększen i e fotografii Wampiłowa . Z tej twarzy, której
rysy zdradz ają domiesz kę krwi buriackiej, wydaje s ię
pro mieniować osobowość pisarza. Przede wszystkim
uderza jednak jej m ł odość . Tak, Aleksander n ależy do
tych, którzy wskutek przedwczesnej śmierci zapisują się
w p am i ęc i ludzkiej na zawsze młodym i . Jego t warzy nie
po kryją zmarszcz ki, nie ulegnie starczemu zwiotczeniu m ię~i. Młodzieńcza w swej wierze w człowieka,
w nonkonfo rmizmie i kontestacji przeciw postawom
życiowym wszelkiego pokroju karierowiczówli opor·

tunistów - pozostanie

także twórczość

Saszy Wampi -

łowa.

Matka opowiada mi o nim i płacze. Widzę jednak, że
chce tej rozmowy, ż e pragnie wc iąż od nowa przeżywać
swój ból. To jej sposób obcowania ze zmarł ym _ Poka·
zuje mi ks i ążkę , którą przesłało jej właśnie moskiewskie
wydawnictwo „ lskusstwo"; świeżo wydany tom utworów dramatycznych Wampiłowa .
Jest tam sztuka „ Proszczanje w iju nie" („Rozstanie w
czerwcu " ), któr ą zadeb i utował w 1966 roku , a dalej „Starszyj syn", „ Utinaja ochota" („Polowanie na
kaczki"), drukowane i wystawiane w Polsce „Anegdoty
prowincjonalne" i „Zeszłego lata w Czulimsku" . Zbiór
zamyka nie dokońc zo na komedia „Niesprawniennyj
Nakonieczn ikow''
(.. Niezrównany
Nakonieczni
kow'') - o fryzjerze, który pewnego poranka postanosił
pi sać sztuki teatralne. O tym czy mu się powiodł o
możemy domnie mywać jedynie z tytuł u komedii .
Dzieli ją od debiutu dramatopisarskiego Wampiłowa
wszystkiego sześć lat, okres krótki ale który zaowocowa ł intensywnie - 4 sztuki peł_nos pektaklowe, piąta
nie dokończona , kil ka jednoaktówek. Sztuki Wampiłowa grają teatry moskiewskie i republ i kański e . Za granicą wystawia się je jak ktoś o bliczył ·w 39 krajach , w tej
liczbie i u nas; w Polsce, gdz ie spotkał y się z du żym
uznaniem.
- Tyle, że żadnych m ater i a łów nie otrzyR'lu j ę z
polskich teatrów - ska rż y się Anastazja Wampiłowa Ani programów, ani afiszów, ani z djęć . Porozwie·
szałabym je tuta j. Podobno coś tam od was otrzymuje
Olga, ale do Tomska stąd 1300 kilometrów, więc do
mnie nie dociera. Moż e polskie teatry pomyślą i o starej
mamie Saszy ...
„Mama Saszy". Tak wł aśnie podpisuje pani Anastazja
jedno ze zdję ć sy na. które ofiarowuje mi na pam iątkę.
I jeszcze wieczór w Irkuckim Teatrze Dramatycz nym
im. N i kołaja O c hłopkowa. Jakby speł niając moje ż y 
czenie teatr gra właśn i e „Praszczanje w ijunje" , pierwszą
sztukę Sasz y.
Przedstawienie to sp ina kla m rą mój
„dzie ń wampiłowski" w Irkucku, poświęcony Pisarzowi,
Który Pozostanie Młody .
(„Literatura ", nr 45/195}
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Na afiszach moskiewskich nazwisko Wampiłowa pojawia się regularnie : ostatnio zrealizowano cztery
przedstawienia jego sztu k. Pojawiło się też wiele artykułów i studiów o Wampiłowi e , utwory jego ogłoszono
w wydawnictwie „Sztuka".
Był y one też publikowane w czasopismach „Teatr",
„Angara", „Sybi r". Są to cztery utwo ry pełnospektakl o·
we i dwie jednoaktówki . Ponadto jedna miniatura ogło·
szona była 10 łat terru w „Teatrze". W sumie - nie·
mały dorobek jak na dramatopisarza, którem u dane
było ż y ć zaledwie trz ydzieśc i pięć lat.
Powodzenie spektakli zainteresowanie nimi pozwalają
wierzy ć , ż e dramaturgia Wampiłowa na stałe wejdzie do
repertuaru radtieckich teatrów. To w przyszłośc i . Dziś
najważniejszy jest dla nas Wamp i łow jako dramatopisa rz
współczesn y. Tym bardziej, że Wampiłow, to współ ·
czesność uchwycona na gorącym uczynku, aute n tyc~ n a
współczesność .
W sztukach jego jest i porywczość
młodości i jej n iec ierp li wość. 'Niemniej jednak wszystkie
prace Wamp ił owa odznacz a ją się d o jrzałości ą warsztat u
twórczego . Od „Pożegna n ia w czerwcu", pierwszego jego
większego dramatycznego utworu, poprzez „Starszego
syna" i „Zes z łego lata w Czulimsku", poprzez dwie
jednoaktówki , aż do najtrud niejszego „ Polowania na
kaczki " .
Zmienia się w tych sztukach sposób odtwarzania
świata , ale pu nkt widzenia pozostaje ten sam. Wspólne
jest im wszystkim pełne ciep ła i dobroci, peł n e wzru·
szenia, a navvet wzniosłe spojrzen ie na ludz i, na to co
ludzkie.
· W miarę upły wu czasu, z roku na ro k to spojrzenie
staje się coraz bardziej wielostronne, coraz dojrzalsze.
Twórcżość . Wampiłowa coraz bardziej s i ę kom pli·
kuje - ale wszystkie jego utwory stoją na jed nakowo
wysoki m, mistrzowskim poziomie dramatopisarsk im.
Gdyby szukać wzorów, do których Wa m p i ł ow na·
wią z ywał - przede wszystkim należałoby wy m ienić
Czechowa , po l ifon ię czechowowskich dialogów, utaj o ną
* T ytuł
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frgament u nadany przez

r edak cj ę

prug r 1mu .

głębię

zawartych w nich podtekstów. Należałoby też
wspomnieć o postaciach soczystych i barwnych jak
u Gorkiego, dosł uchać się również można u Wampiłow1
echa p isarstwa Leonowa.
(U 71ERĄ TURNAJA.

GAZ/ETA. 22 V.1 9 74)

4. Xll .1975 roku grupa aktorów PTZŁ wystąpiła podcia~
przerwy śniadaniowej w ha li fabrycznej Zakładów im. Pietrusiń·
skiego w Zoierlu. Ak torzy zaprezentowali pracown icom cerowalni fragmenty znajdującej się WÓWC2as jeszcze w próbach
sztuki Bolesł av.ę Czerwieńsk iego „ Nie wol nik" , reżyserowanej
pr;zez Jana Perza. Wystąpili : Barbara Dzido- Lelińska , Walentyna
Sakkilari,, Jerzy Jończyk i Tadeusz TrygubowiCl. Obszerną
relację z tej udanej i!Tllrezy zamieścił „G łos Robotniczy".
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5. Xll.1975 r.

PTZ Ł

wysta wił

w sati na Teofilowie
to pierwszy występ na·
szego Teatru w ramach umowy o współ p racy . Przedstawienie
zakupione zostało przez Redę Zakłado\MI „Teofilowa" dla
praco\Ml ików wyró:tniających się w realizacj i Czynu Zjazdo„Komedię rodzinną"

I.

Kocyłaka . Był

'MIQO .

KRO NI KA

Po $?8ktB klu odby ło się spotkanie zespołu PT ZŁ z dy rekcją.
czynnikami społecznymi zakładów „Teofilów" i delegatami na
VII Ziazd Partii.

P TZŁ

Z dniem 1czerwca 19 75 r. - w związku ze z mianą stru ktury
ad min istracji państwo wej - zwierzchnictwo nad Państwowy m
Teat rem Ziemi Łódz k iej prze~ł Wydział Kultury i Sztu ki
Urzędu Miasta Ł odzi . W ten sposób il ość teatrów dram•
tycznych podległych władzom naszego miasta powiększyła się
do czterech.
Nie zmienia to faktu , ie PT ZŁ o bejmoV'A!ć będz ie swoją
działal nością o bjazdo wą takż e i tereny województw: piotrkowskiego, sierad zk iego I skiern iewic kiego , a zwłaszcza te miejsco~ i. gdzie teatr nasz posiada od lat oddanych przyjaciół
i :tyczli wą pu bliczność .
Poza tym PTZ Ł wy s tępo V'A!ć będzie g ośc i nn ie w województY:eeh : częstoch owskim . kielecki m, konińs kim , płoc k im.
radomskim, włocławsk i m i in .

•
W grudniu ub. roku podpisana została umo'MI o współpracy
Państwowy m Teatrem Ziemi Łódzkiej i Za kładami
Tekstylno-Kon fekcyjnymi „Teofiló w" . Zgodnie z tą umową
PTZ Ł występov.eć będzie przy najmniej raz w miesiącu w sali
widowiskowej Zak ł adów dla ich pracowników, jak i dla m iesz k ańców połofonego daleko od centrum miasta osiedla mieszkaniov.ego Teofilów.
W przygotowaniu są dalsze umowy tego typu z innymi i .
kładami pracy zl okalizo wa ny mi na dalekich przedmieściach
Łodzi i d yspo nującymi odpowiednimi salami.
Przedstawiciele dyrekcji PTZŁ spot kali się z przewodniczącą
Wojev.ódzkiej
Rady
Z wiąz ków
Zawodowych
w Łodzi
A Mroczkowską.
Tematem spotkania było wytyczen ie
wspó lnych kieru nków działania na rzecz przybli:tenia teetru do
widza robotn iczego w ramacłl realizacji hasła: Sojusz świata
pracy z kul tu rę i sztuką ".
między

•
We wrześn iu 1975 r. bawił w Związku Radziec kim ne Syberii
kiero 1M1 ik literacki naszego teatru, dr Władysław Orłowski, jako
stypendysta MinisterstW! Kultury I Sztuk i PRL. Trasa podróży
. wiodła z Moskwy przez Nowosybirsk. Irkuck. Brack i wybrŹeia
Bajkał u.

O swoich ·kontaktach z rodz\ną i przyjaciółmi Aleksandra
pisze on wartykule zamieszczonym wniniejszym
programie.
WafTlliłowe

GŁOSY

PRASY

O PREMIERZE„NIEWOLNIKA" W P. T.Z.Ł.
Jerzy Starna wski w „Życiu Lilerackim"

„ Teatrowi Ziemi Łódzk iej. działające mu pod dyrekcją Jana
Perza, nal eż y pogratulo \M:l ć po mysłowości. Jako pie r wszą premierę sezo nu 1975-1 976 wy staw iono trzy ak tową sz t ukę Bolesława Czerwieńskiego „ Niewoln ik"- Ut wór ten zapo mni any.
a wśród
pł odów
autora
„Czer11VOnego sztandaru" zna·
mienny : (__ _)
Przedstawienie wyreżysero'M! ne przez Jana Perza o drzu iło
nadmiar słów peł n ych postromantycz nego pat osu na' rz ecz
wydobycia prosto ty . Wyko nawcy w sposób zd y scy plinowany
posz li za konce pcj ą r eży sera.
G łówną ro lę . najbardz iej odpowiedzialną . ro l ę A teniona
prz eżywającego v..ewnę trz ny dramat grał Jerz y Jo ńczyk z du żą
wrażliwośc ią .
wydoby 111ejąc kl arown ie targ ające bo hatere m
zmienne uczucia. stop n io11VO proyyadzące go d o psych icznego
za ł ama n ia i do nieuchro nnej klę ski osobi stej. Do t ego zasad nicz egó to nu d ost ro ili si ę i nni wy kona wcy. Tadeusz T rygubowicz
w ro li Eupo rusa jest skupionym IM! wnę trz nie i nieubłaga n y m
doktry nerem, widząc ym tylko zasad niczy cel ideowy i n iepo błażając ym wo bec lu dzkich
v.e hań
i sła~ i . Barbara
D zido- Le l ińska prezen t u je wd z ięczną postać Klaudii, patry cj uszk i, którą m ił ość do n iewoln i ka w j a kiejś mierze uszlachet ni ła pom imo po pełnio n yc h dawn iej okrucień stw. Wy r azistą
w swym tragizmie postać o ś lepionej Parte nope t worzy Walentyka Sak kilari . Elemen t humoru wnosi u miejętnie do przedstawienia , g rają cy so fistę Hipo ktenesa . Remig iusz Rogack i. Nastrój
sztuki i jej mo men ty prz eło mo'M! pu nktu je dyskretnie i celnie
muzy ka To masza Kiese111oettera".

Mieczysław Jago:newski

w „Drienniku Popularny m"

„ ... Trzeba więc poch 10o0 li ć Teatr Zie mi Ł ódzk iej, że wystawiając go teraz. z a manifestował ambicję wył a mywania się
z o płotk ó w sztampo wych sz ablo nów repertu arowYch. a ta kże
odwagę, bo przecież . p rec yzu jąc to kryt yczn ie. p ełna szlachet nych tendencji mł odzieńcza szt uka C zerw ieńsk iego n ie jest
wolna od n iedostatków kompozycyjnych i innych wad . chara kterystycznych d la dzieł deb iutantów ... (...) . •
Jan Perz w swojej pracowitej r eżyserii sensownie powiązał
poszczegó lne sceny „ N iewo lni ka", starając się z achować wierność dla tekstu. a równ ocześn ie. w miarę możli wośc i. zbliży ć go
do dzisiejszego widza. (.. .)
Teatr Ziemi Ł l'>dzkiej , wy sta wi ając „ N iewolnika" wz bogac ił
naszą wiedzę o wal czą cym teatrze polskim w XI X w ieku".

Kierownik techniczny
TADEUSZ MIERZEJEWSKI
Kierownik organizacji widowni
TADEUSZ RATAJCZYK
Kierownik transportu
WOJCIECH ŚLOSARSKI
Pracownia krawiecka damska
JÓZEFA BESZTAK
KRYSTYNA ŻEBAOWSKA
Pracownia krawiecka

męska

MIECZYSŁAW KIDOŃ
CZESŁAW SOBCZYŃSKI
Pracown ia perukarska
HALINA ZIELENIECKA
Pracownia stolarska
MARIAN MICHALAK
HENRYK CZYŻEWSKI
Pracownia ślusarska .
ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI
Brygadier sceny
FRANCISZEK ZGAGACZ
Oświetlenie

ANDRZEJ KIEŁCZYKOWSKI
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