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TADEUSZ RÓŻEWICZ 

Urod:wny w 1oku 1921 w Radomsku, tam spę
lh ił chiecii1stwo, tam, osiemnastoletniego naów
czas chłopca -.as lała wojna. \V czasie okupacji 
,;arabiał i;a żyde korcpetyc.iami, praco:)\vał jako 
gtiniec i robotnik. Jednocześnie coraz mocniej 
wi :i zał się z konspiracją. W latach 1913-44 wal
c~yl .jako żolnica oddziału partyzanckiego Armii 
K• ajowcj. 

I .c1 \\ s;c utwory poetyckie drukował w 19:!18 r . 
w pi~ mach szkolnych i młodzieżowych. W roku 
194.7 wydał swój pierwszy zbiór poetycki zaty
tułowany „Niepokój". Dojrzałość tych wierszy 
i ich indywiduafn{]ŚĆ natychmiast zwraca na Ró
:iewicia uwagc krytyki; przyznana mu zostaje 
nagroda - stypendium im. Krzysztofa Baczyń
skie go. Lata nast~pnc owocują kolejnymi tomi
kami poe7.ji. Są to: „Czerwona rękawiczka'", 

„Pit:ć p:icmatÓ\'1-", „Czas który idzi " , „Wie1szc 
i obrazy", „Równina", ,,.Srebrny kłos". Wydaje 
leż Różewicz reportaże, opowiadania („Opadły 
liście z drzew") oraz zbiór wierszy, fraszek i hu
mores.ek („Uśmiechy"). Rok 1955 przynosi mu Na
grodę Pai1stwową II stopnia, cztery lata później 
otnymuje Nagrodę Miasta Krakowa. W tym 
okresie obok poezji (,,Poemat otwarty", „Poezje 
zebrane", „Formy", „Rozmowa z ks" ęcicm", ,,Zie
lona róża", „Głos anonima", „, ie w pła szczu Pro
s.pera", i prozy („Przerwany cg!amin") coraz 
bard:tiej zajmować zaczyna go tcat . W latach 
1958-59 powstaje pierwsza sztuka pt. „Kartote
ka". Jej odrębność i specyfika l'ormalna zapo
c,;ątkowują drnmatu. gic,nc poszukiwania Róże
" icza; już w roku 1962 wydane zostają jego dwie 
następne pozycje: „Swiadkowic alho nasza ma
ła stabilizacja" oraz „Grupa Laokoona". W tym
że roku za całokształt pisarstwa otrzymuje on 
Nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki. Lata 
1958-68 to okres licznych podróży pisarza. Każ
dy rok przynosi nowe, interesujące pozycje. Są 
to nad-il utwc::y poetyckie („Twarz", „Wiersze 
i poematy", „Twarz trzecia) i prozatorskie („Wy
cieczka do muzeum", „Moja córeczka", „Smierć 
w starych dekoracjach") - ale przede wszyst
kim są. to nowę, niezwykle znaczące dla naszego 
teatru propozycje dramaturgiczne: „Smieszny 
staruszek", „Spaghetti i miecz", „Wyszedł z do
mu"', „Akt przerywany", (w tomie .,Utwory dra
ma.tyczne"), „Stara kobieta wysiaduje" „Przyrost 
naturały", „Na czworakach" 

Od kilku lat mieszka Różewicz we Wrocławiu. 
l\I roku 1970 wrocławski miesięcznik „Odra" 
przy:znał mu nagrodę za „Smierć w starych de
koracjach" i „Teatr niekonsekwencji". 

oprac. e. k. 



BIAŁE GROSZKI 

20 sierpnia wyszła z domu 
i nie powróciła 
osiemdziesięcioletn ia starusz!w 
chora na zanik pamięci 
ubra_na w grana tową sukienkę 
w białe groszki 

ktokolwiek wiedziałby 
o losie zaginionej 
proszony jest 

·- - ---- - -

TADEUSZ RóZEWICZ 

(fragm ent „Teatru niekon sekwencji") 

Kiedy w roku 1957 zacząłem myśleć o 
„Kartotece" nie myślałem o teatrze, o pub
liczności, o reżyserach, o aktorach. Koncep
cja tej sztuki narodziia się z bezkompromi
sowej postawy wobec współczesnego teatru. 
Dopiero w czasie dalszego pisania (kiedy za
rysowały się możliwości realizacji teatralnej) 
zacząłem pewne elementy tej sztuki adap
tować dla teatru . W rezultacie „Kartoteka" 
została napisana na zasadzie pewnego 
kompromisu z „teatrem" . Są tam jednak wa
żne elementy, których ani nie wyzyskali rea
lizatorzy, ani nie zauważyli krytycy. W sztuce, 
którą ukończyłem w roku 1958/59, daję re
żyserowi dwie propozycje i piszę wyraźnie 
w didaskaliach: „Wiele osób biorących 
udział w tej historii nie odgrywa tu większej 
roli, te, które mogą odgrywać główne role, 
często nie dochodzą do głosu„. przez otwar
te drzwi (jedne i drugie drzwi są stale otwar
te) przechodzą śpiesznie lub wolno różni lu
dzie. Czasem słychać urywki rozmów. Cza
sem stoją i czytają gazetę„. Wygląda to 
tak, jakby przez pokój Bohatera przechodzi
/a ulica. Niektórzy przysłuchują się przez 
chwilę temu, co mówi się w pokoju Bohate
ra. Czasem wtrącają kilka słów„." 

Nie widz iałem u nas realizacji, w której 
reżyser skorzystał z tych propozycji. A prze
cież to były elementy bardzo ważne d!a bu
dowy dramaturgicznej sztuki, równie ważne 
jak „Chór starców". Reżyser miał tutaj wol
ną rękę, mógł stworzyć pewne obrazy na 
zasadzie happeningu. Te możliwości nie zos
tały w swoim czasie wyzyskan e. Od roku 
1959 czekam na wprowadzenie przez reży
sera owych obcych osób, które prowadzą 
przypadkowe rozmowy lub czytają na głos 
różne wiadomości z gazet. Mogą też opo-

1 

wiadać sobie dowcipy. Ale wracam do głów
nego Bohatera. Mój Bohater (w pierwotnym 
Lamyśle) miał się przeciwstawić nawet an-
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tybohaterom i bohaterom sztuk Becketta, 
których uważałem za zbyt aktywnych w dra
macie. Bohater miał zostać, mimo obecnoś
ci na scenie, całkowicie wyeliminowany 
.? akcji. 

„Kartoteka" została więc napisana na za
sadzie kompromisu z teatrem. Bohater wziął 
udział w „akcji", zaczął wygłaszać monolo
gi, dał się wciągnąć w dialog z innymi oso
bami sztuki ... A był, pierwotnie, zaplanowa
ny inaczej: owszem, był obecny na scenie, 
ale odmówił wzięcia udziału w przedstawie
niu. Wszyscy mówili o nim - w jego obec
ności -- wszyscy wspólnymi siłami układali 
„kartotekę" jego życia. To, że leży na łóżku, 
chowa się do szafy, staje pod ścianą, krzy
czy i deklamuje - to właśnie kompromis. 
Z tego pierwszego, czystego zamiaru pozo
stały ślady, np. wymiana zdań między „Chó
rem starców" i „Bohaterem": 

CHóR STARCÓW: 
Rób coś ruszaj się myśl 
on sobie leży - -:i czas leci 

BOHATER: NAKRYWA TWARZ GAZETĄ 
Mów coś rób coś 
posuwaj akcję 
w uchu chociaż dłub 

BOHATER: MILCZY 
Nic się nie dziej2 
co to znaczy? 
Rusz się, i•10crej teatr zgubisz! 

bohater „Kartoteki" ruszył się. Wpraw
dzie nie posuwał akcji, ale ożywił się. Za
czął rozmawiać, krzyczeć, żartować, kpić ... 
jednym słowem poszedł na kompromis. 

Nie zgubił teatru starego i nie stworzył 
nowego. „Kartoteka" to kompromis z tea
trem. 

Drugim kompromisem jest „Grupa Lao
!wona". „Grupa" ta miała być rzeźbą w 
marmoladzie. Nie w marmurze, nie w gipsie, 
w zwyczainej marmoladzie. Miała to być de
grengolada estetów i pseudonowatorów 
wyrzeźbiona w marmoladzie. Miała to być 
„kloaka maxima" zdechłej estetyki. Ale 
w trakcie „procy nad sztuką" ręka drama
turga zaczęła kleić z marmolady jakieś „po
stacie", zaczęła kleić „akcję". 

Teatr (ten „prawdziwy") upominał się 
o swoje prawa i powstała prawie prawdzi
wa komedia z dekoracjami i przerwą. Z mar
molady wylazło grono postaci. Gdyby się bo
daj „roz l azło". 

„$wiadkowie" (albo „Nasza mała stabili
zacja") to nie sztuka teatralna, to poemat w 
3 częściach. Można to grać, ale można i de

klamować. 
„Spaghetti i miecz" to sztuka nie tylko 

o par tyzantach, kombatantach, Włochach, 
ale i o jedzeniu maka ro nu. 

„$mieszny staruszek"? To jest scenariusz 
sztuki. Z tego trzba zrobić sztukię. 

Jak grać w teatrze „$rniesznego staru5z
ka"? 

Z chwilą, gdy doszło do tej ewentualnoś
ci, należy zrozumieć, że n;e jest to monolog, 
iecz sztuka składajqca się z kilku obrazów. 
Występują w niej lalki, żywe dziewczęta, 
aktorzy, a nawet kanarek. Sędzia, ten pię
kny manekin kobiety (w drugim akcie) - pod 
wpływem zeznań, wyznań i żarliwości sta
ruszka stopniowo ożywa. Wreszcie staje się 
pod hipnozą jego spojrzeń, piosenek (aluzji 
do kolan itp.) żywą kobietą, pełną współczu
cia, a nawet kokieterii. 

Staruszek to człowiek - szmata, ale nie 
za wsze był „szma tą ", miał chwile, kiedy był 
Napoleonem, dzia łaczem . m ężczyzną, saty
rykiem. Mają w tej sztuce miejsce dwie po
zycje. d wa fałszywe oskarżenia. Jedno na
tury politycznej: Staruszek zostaje oskarżo
ny p rzez m ło ocia nego szantażystę, że na 
ścia nie p ubl icznego sza letu rysował nieoby
cza jne obra zk i oraz na p isy skierowa ne r~e
c iw dostojn iko m oraz Największemu Cz;o-

- w iekowi na szych czasów. 
Równ ież oskarżenie Staruszka o nie-oby

czajw:lŚĆ jest sfabrykowane przez mściwe 
cizi ewczy n ~i. które chciały Staruszkowi ode
b rać kanarka (e-vvent. innego ptaszka). 

Staru szek zbierał laleczki-naguski, mane

k iny itp . 



Ten „konik" w życiu starego człowieka 
odgrywa podobną rolę, jak w życi u innych 
wędkarstwo, zbieranie fajek , złotych rn • .:rnet . 
Nie jest to jakieś „obrzyd li we" zbaczenie . 
Odrzucam fałszywe oskarże nia rece nzentów 
teatralnych . Nie będę tutaj wyliczał kolejno 
wszystkich obrazów, jakie winny zostać (na 
scenie) pokazane. Jeszcze raz powtarzam : 
to nie monolog. 

„Wyszedł z domu" to sztuko o cza:;ie (i 
mówiąc z pewnymi ostrożnościami - o je
dzeniu zupy pomidorowej). W tej sztuce cia 
ło kobiety jest zegarem. Dwie godziny ocze 
kiwania zmieniają się w „wieczność." 
Bezkompromisową i konsek ntnie napi-

saną sztuką jest „Akt przerywany". Jest to 
sztuka raczej konsekwentnie nie napisana. 
Można ją dowolnie wydłużać. Może trwać 
godzinę, dwie, a nawet trzy. 

Co mnie wiąże z teatrem? Z teatrem wiq 
że mnie c hęć napisania sztuki prawdziwie 
realistycznej i równocześnie poetyckiej. Nie 
jest to sprawa prosta, ponieważ nie wiem, 
czym się różni teatr poetycki od realistycz
nego. 
Całą swoją twórczość traktuję równocześ

nie jako ciągłą polemikę ze współczesnym 
teatrem oraz recenzentami teatralnymi. 

Dlaczego cenię eksperymentalne i stu
denckie zespoły teatralne? Ponieważ są 
zdolne do popełniania błędów i O'.Tlyłek. 
Klęskę w „Teatrze Wielkim" traktuje się ze 
śmiertelną powagą . Jakaś drewniana „kla
syczna" piła, którą zarzynają prostoduszną 
(choć patriotyczną) publiczność stolicy, trwa 
cztery godziny. Skrzypią krzesła, ale nikt nie 
opuszcza sali . O ileż łatwiej jest opuścić 
spektakl amatorski. I to jest jedna z naj
większych wartości humanistycznych i hu
manitarnych tego niedoskonałego i nieza 
wodowego teatru. W takim teatrze sztuka 
może trwać pięć minut a może też trwać 
i pięć godzin. Wypracowania pisane przez 
zawodowych recenzentów nie mają wpływu 
na toki „bezinteresowny teatr". 
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REEDUKACJA 

poeta rozmawia 
ćym samym językiem 

z dzieckiem 
prowokatorem 
kapłanem 
politykiem 
policjantem 

dz iecko uśmiecha się 
prc-Nokator czuje się wylepiony 
polityk dotknięty 
kapłan zagrożony 
policjant 
zapina guziki 

zawstydzony poeta 
prosi o wybaczenie 
i powtarza 
jeszcze raz 
len sam błąd 



TADEUSZ ROZEWICZ 

(fragment sztuki „Przyrost naturalny " ) 

Pierwszy raz chyba - od czasu jak piszę 
sztuki teatralne - odczuwam tak wielką po
trzebę rozmowy z reżyserem, kompozytorem 
aktorami ... z cołym teatrem. Ale jestem (tu 
i teraz) sam. Czuję konieczność bezpośred
niego kontaktu z tymi ludźmi już w trakcie 
pisania . Właściwie mógłbym w tej chwili za
cząć próby widowiska. Mogę zrezygnować 
z pełnego tekstu literackiego sztuki na rzecz 
sceny. Ale jestem sam i jestem zmuszony do 
pisania utworu literackiego, do opisywania 
tego, co łatwiej byłoby p r ze ka z a ć w bez
pośrednim zetknięciu z żywymi ludźmi. Nie 
mam ani „swojego" teatru, ani reżysera. Być 
może, za kilka lat znajdzie się przypadkowy 
reżyser, który weźmie sztukę na swój war
sztat a ja dostanę zaprosze'hie na „premie
rę" . Bardzo długo ociągałem się z pisaniem 
tej sztuki . Zacząłem w roku 1958, prawie 
równocześnie z „Kartoteką". Właściwie nie 
„ociągałem się", ale nie mogłem się zdobyć 
na spisywanie i opisywanie tego, co już 

istniało w mojej wyobraźni - w kształcie 
zmiennym, ale realnym. Co rozrastało się. 
Nie mogłem zdecydować się na wzięcie do 
ręki sekatora - długopisu, na przystąpienie 
do przycinania obrazów i pomysłów, do 
smutnego opisywania widowiska (smutnego 
i trochę nużącego). Wielokrotne próby zapi
su przerywałem, zniechęcony świadomością, 
że lepiej to wszystko improwizować z zespo
łem . Dopiero z chwilą kiedy zdałem sobie 
jasno sprawę, że jestem skazany wyłącznie 
na zapisywanie, przystąpiłem do pisania tej 
sztuki . (Zastanawiam się, czy ograniczyć się 
wyłącznie do tekstu literackiego sztuki, czy 
też opisywać „historię" tego widowiska, je
go biografię) . 

POEMAT OTWARTY 

Poruszamy się 

poruszamy się prędzej 
śpieszymy 

coraz szybciej 
i szybciej 
krążymy 

dokoła 

lecz nie ma środka 

jest wiele domów które stoją 
ale nie ma środka 

jest wiele dróg które biegnq 
ale nie biegnq do środka 



OBRAZ 2 

(Fragment didaskaliów do sztuki „Wyszedl z domu") 

Na scenę wpada stado „ za lotn ików". Za 
lotnicy odprawiają tan iec sa mców. Jest to 
coś w rodzaju baletu, gdzie o bok znak mi
tych tancerzy pętają się i pl ą czą sc~ 1 i ~ 
przygodni amatorzy i sta tyści . S ws ro nich 
młodzieńcy i starcy. Mło zi ta ncerze w t ry
kotach, jacyś dystyngowan i u rzędnicy, żo l 
nierze, atleci, klerycy oraz prowincjon lni 
drobni urzędni cy w sakpa tach z teczkam i 
w ręce. Swiat to zapa :a si ę i ga5n ie. Zapala 
i gaśnie. Zalotnicy trzymają w rękach kwiaty, 
strusie pióra, sznury perci , !Jarwn ani ny. 
Czasami ś mieją się, piszczą , po ryk ują, rżą 
_jak ogiery, kw iczą.. . W rog u pokoju stoi 
dwóch panów w sm o. ing eh, częstu ją si ę 
papierosami, rozm a wiają. szepcą sobie do 
ucha. \/·/ ciszy no p ly .va siln iejsze św i a tło . 
Zalotnicy zebrali się nad czrm5 . -oj oglą
dają, pochylają się na czymś, węszą. Za 
chowują się teraz bardzo cicho. j k we 
śnie. Niektórzy tancerze o::łzia n · są w skóry 
psów i pawianów. Na twaPac!1 mają psie 
i małpie maski. Inni sq w oku;arach. Pawia 
ny mają fioleto ·e i różo '•e zady. Jeden z za
lotników iska się . D 1óc się gryzie ze sob 
w ciszy. Jeden li że drugiego po twarzy. 
Światło przygasa. W mroku św iecą mocniej 
oczy, zęby, wywieszone w i lgotne, różowe ję
zyki, zady pawionó J. W mroku słych ć przy
spieszone chra p iwe oddechy. $wiat/o rzy
gasa . Zalotnicy milczkiem wybiegają ze sce 
ny. Swiatło nara sta. O statni wychodzi mizer
ny człowiek w sakpa l ie z d użą teczką z żół 
tej skóry. Mruga ocza mi, trochę jakby za s
koczony, ogląda się uch yla kapelusza i wy
chodzi. Na podłodze, na środk u pok ju l eży 
Ewa z rozrzuconymi rękam i . Powol i podnos i 
się, siedząc na podłod ze przec iąga się, zie 
wa, jeszcze raz się przeciąga całym cia?em ... 

„ 

WYJ$CIE 

Słabi żyjemy 

w zamkniętym kręgu 
twarzy 
słów nazwisk 

inni nas określają 
klasyfikują 

przyszpilają 

wiemy że trzeba rozbić 
przekroczyć fałszywe koło 
odejść 

ale zostajemy . 



JAN BŁOŃSKI 

Rozważania na czasie 

W ba rdzo dziwnym jest ten dramaturg 
) ł · · Jest (R .. . przyp e k po ozeniu. ozew1cz - · · · „ 

słynnym poetą, pisarzem, jest „głową : 

To 'est głowa domu głowa świata 
ta ~Iowa była tak długo prawą ręką lewą nogą 
to biedna głowa było . . 
to głowo było stoikiem skorupą s1edz~n1~111 
skrzynią amboną amebą trybuną kota og1em 

szatnią poczekaln_ ią magaz~nem o wsadzono wbito 
do tej głowy włozono wpa owan. . 

1

• 

imperatyw kotegorycziny .imitację imperia izm 

import rapaport bi . f I 
imperium impotericję inekspryma e in u ę 
idiom 

(„Wyszedł z domu") 

Słowem, ta głowa była najpi.erw. na „s" 
.... zas· udręczono ją rozma1tym1 słowa-pozn1e1 

1 
. . · ·,,. 

. "' I teraz Różewicz zupe nie jej ni~ m1 na „1 . . . tak 
wierzy. Tak jego głową pon1ew1era.no .- . 
ją tłukła, wypychała i podrzu~ała histon? 
- że nic co się w niej teraz moze. wy!ęgnąc, 
skojarzyć przypomnieć, nie wyd~je ~1ę g~d
ne szac~nku . Po doświadcz~~1a~ W?Jny 

. . • I I się Rozew1czow1 na rzeczyw1stosc roz arna a d . I .. 
. . I kę · ohydę OjrZa osc1, apokalipsę 1 s1e an · . . . . . 

gdzie rządzi spiętrzony gw°:łt, p~zn1edJ zas 
• · · piec - 1 ra osnq także, coraz wyrazn1e~: . . -

arkadię poezji i dziecinstwa ~. racz_eJ dz1e -
.. t a do którego wprowadz1c moze poez 

cins w • · · I nka ·a Apokalipsa miała znak Ujemny, s1e a 
~~datni i wszystko było jeż~li nie r?z~~d~naek 
to jasne przynajmniej. s~~ncz_yła się j ·1 -

. a skończyło powojnie ' nastąpi a 
WOJn ' różewiczowskie znalezisko? - „nasza 
pyszne b"I" · " A więc sielanka? Nie, mała sto I IZOCJO . k b' 
nie sielanka : miała być sielanka, ta so ie 

..... 
Q 

obiecywał niegdy ś partyzant., tak jemu rów
nież, później, obiecywali rozmaici panowie; 
ale wcale nie sielanka, tylko stabilizOcja. 
Stabilizacja takich samych ludzi jak ci, co 
gwaicili i zabijali, tyle że poskromionych 
społeczną machiną i mocno rozleniwionych. 
Ta kich samych - rozcieńczonych! Razem 
więc z „Naszą małą stabilizacją" ta dziedzi
na rzeczywistości, do której uciekał niegdyś 
w marzeniu Różewicz, otrzyma/a równie ·! 
znak ujemny. Bo nie tylko, że wcale nie sie 
lankowa, ale co gorsza - obłudna . I co 
teraz zrobić? 

D 2masko 'ł.rać! Ale jak? Bo otQ nowy kb
p~t: apokalipsa budzi/a g~:nę, nie była 
prawd z i w a. Pospolity uraz kombatan
cki: po tym, co przyszło nam przeżyć w lesie. 
w okopach, w obozie, zwyczajne i codzien
ne życ ie będzie mdłe, pozorne, nieg0dne 
uwagi. Kto raz skosztował alkoholu, nie po
lubi lemoniady - nawet jeśli alkohol znie
nawidzi/. Aby stawić czoło apokalipsie, wy
kształcił Różewicz własny język i, oczywiście, 
odpowiednią postawę: język prosty, posta
wę jakby stoicką, twardą, krytyczną. Żad
nych metafor, żadnych idei. Metafory zakła
mują poezję, idee - rzeczywistość, która 
jest rzeczywistością ciała i cierpienia. So
matyzm dotrumienny, jak mówił . Wyka, 
w ontologii; w etyce - nie krzywdzić, nie 
zadawać bólu. A całą resztą można ściany 
wylepić, żeby nie wiało. Tylko, że ta cała 
reszta ... to jest właśnie życie, świat, społe
czeństwo, sztuka. To właśnie: 
imperatyw kategoryczny imitacja imperializm 
import rapaport 

imperium impotencja ineksprymable infuła 
idiom 

- i dużo innych jeszcze, na wszystkie litery 
alfabetu. 



------- --------
KH.ONIKA BTD 

Bałtycki Tea tr Dramatyczny wysląpił na XIV 
Festiwalu Teatrów Polski Północ nej w Toruniu 
(3-10 czerwca br.). Zaprezentowany tam „ r am 
z piosenkami '' L. Schillera otrzymai główną na
grodę: Puchar P rzech dni Panoramy Północy. 
Ponadto Barbara • ijewska otrzym ał a wyróżnie
nie za reżyseriq i chorcografiG tego sp ktakłu. 
Nagrodq za reży ser ie; otrzymali także realizato
rzy drugiego przcdsta wi enia BTD „Grupy Lao
koona„ T. Różewicza: Wojdet:h Boratyi1ski i .Je
rzy drugiego prz 'dstawic-nia BTD, „Grupy Lao
takiu otrzymał ,Je rzy F'itio za roll; Dziadka. Trz -
cią pozycją festiwalową BTD był „Cyd" P. 
Corneille'a - St. Wyspiar'!skiego. 

A oto fragmenty festiwalowych ret:enzji: 
RENATA BALBUSE - ILUSTROWANY KU

RIER POLSKI 
Rytm spektalcln, jego bezpretensjonalny 

wdzięlc, baru:a i stylowość zarhwycily festiwa
lową pubUczno.~ć. która diuno nie )JO" HX1lala 
kurtynie opaść do koiiccr, a ·i w trakcie przed
stawienia co rusz rwaŁa jego nurt ow11cujnymi 
brawami. Każdy rodza j piosenki milll wiosną, 
sobie charakterystyczną 011rawc; p/.nst yc:mq (.:na.
lcomite kostillmy zaµrojcktou:a la Ł t!cja Kossa 
kowska) i był fine::.yjnie za inscenizowany. D ba
łość o najdrobniejszy szczegół ins eni::acy j ny, 
staranność z jaką przełożono na język scen icz
ny lcażdą z piosenek, nicslabnqce tempo i :cróż
nicowanie nastrojów zl ożyly sie na cało ' L: tak 
świetną, że chyba połatana, lcramikowa kurtyna_ 
stała się rekwiz·ytem raczej zbędnym. Bl.ysnęli 
również talentem wykonawcy tego spektaklu: 
E. Nawrocka , A. Zgrzybl.owska, A. Jachiewicz, 
U. Jursa i St. Frąckowiak. 

JADWIGA OLERADZKA - NOWOŚCI 
„Kram z piosenkami" Leona Schillera prze

szedł wsze llcie oczekiwania i zadowoli! nawet. 
malkontentów. Swiadczyć może o tym owacja, 
jaką festiwalowa publiczność zgotowała kosza
lińskiemu zespolowi. Jeszcze r az 1iotw ierdzilo się 
mniemanie, że BTD potrafi przugotować kome
dię muzuczną. Owo widnw isko śpiewno-taneci
ne zrealizowane zostało z og romną werwą i pre
cyzją, humorem i Liryzmem. P~dkreślić na.leży 
szczególnie ową precyzję szczegul u sprawza3ącą, 
iż każdy obrazek i;cenic.my miał pointę, styl 
i tempo. Nie ra ::ily nawet n iezbyt Jeszcze dopra
cowane sceny zbiorowi.'. Aktor _y bawili się ra
zem z p11blicznością - co niestety zdarza się na 
toruńskich f est i walach coraz rzadziej. 

Trudno by1oli y ltt wymienia ć aktorów tego 
spektaklu, w którym uczestniczy! caly zespó l. 
Nie można jednak pominąć U . Jursy, A. Zgrz11b-
1owskiej, E. Nawrockiej, J . Fito i St. Frąckowia
ka. 

I 

Kierownik techniczny 
Główny elektryk 
Elektroakustyk 
Brygadier s·ceny 

Józef Karbowiak 
Stanisław Jeziorski 
Jan Laskowski 
Stanisław Kaiwalec 

Kier. prac. krawieckiej 
Kier. prac. stolarskiej 
Kier. prac. malarskiej 
Modelator 

.Jan Ma·rciniak 
Jan Swidenski 
Franciszek Piątek 
Tadeusz Gościniak 
Władysław Te-Odorowicz 
Apolina Kuźmicka 

Tapicer 
Farbiarka 

STAŁE DNI GRANIA 

KOSZALIN 

PIĄTEK - Godz. 18 

SOBOTA I NIEDZIELA - GODZ. 19 

SŁUPSK 

PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA - GODZ. 19 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW 

KOSZALIN: Dział Organillacji Widowni codziennie (z wy
jątkiem niedziel i poniedziałków) w godz. 13-14, kasa te
atru w dniach przedstawień na godzinc przed spektaklem 

oraz kasy „Orbi&u" w godz. 10-17, tel. 37-57, 2'1-64 

SŁUPSK: Kasa teatru codziennie z wyjątkiem niedziel i po
niedziałków, godz. 11-13 oraz w dniach pr,zedstawień na 

godzinę przed spektaklem 

ZAMÓWIENIA N A BILETY 

KOSZALIN 

Dział Organizacji Widowni, tel. 20-58 

Kierownik działu - Dita Łokuciewska 

Organizator widowni - Henryk Koska 

SŁUPSK 

Kasa teatru. tel. 52-85 

Kierownik sceny i organizator widowni 

Jadwiga Subocz 

Druk programu: Prasowe Zakłady Graficzne 

zam. D-570. Na.kład: 1000 egz. C-2 



Eg 
BIEŻĄCE PRZEDSTAWIENIA 

MARC CAMOLETII 

LATAJĄCE NARZECZONE 

LEON SCHILLER 

KRAM Z PIOSENKAMI 

TADEUSZ Ró2EWICZ 

WYSZEDŁ Z DOMU 

ANTON'I CZECHOW 

WUJASZEK WANIA 

W PRZYGOTOWANIU 

STEFAN 2EROMSKI 

WIERNA RZEKA 

Program wydaje 
Dyrekcja 

cena 2 zł 

Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 
im. JuLiusza S!o.waddego 

KoszaLin - Slup.<;k 
Redakcja programu 
Elżbieta Kisielewska 

żródla tekstów: 
Wiersze Tadeusza Rótewicza pochodzą 
ze zbioru „Poezje zebrane". Zakład Na
rodowy Imienia Ossolińskich, 1971 
Jan Błoński „Rozważania na czasie", 
Dialog nr 4/1967 

Tadeusz Różewicz „Przyrost natural
ny", Dialog nr 4/1968. 


