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W odróżnieniu od małżeństw dawnych, 
współczesne skazane są - z braku podpó
rek i barier instytucjonalnych - na auten
tyzm przeżyć. Rzekłbym na przeraża,jący 
autentyzm. Scenariusz wspólnej egzysten
cji, jej racje muszą być snute przede 
wszystkim ze świadomości. Utrzymanie się 
razem nie jest dostatecznie poręczone przez 
okoliczności. Swiadomie pomijam tu praw
ną i obyczajową łatwość rozwodu. Mam ~a 
myśli okoliczności współżycia. Do.m ~1e 
jest uchwytem, podział praw i obow1ązkow 
nie czyni z kobiety i mężczyzny, w tej mie
rze co ongi, dwu dopełniających się ele
mentów instytucji społecznej. Wykruszyły 
się wsporniki: rozpaczliwy soju~z . b~eda
ków, zawarty w obliczu przcc1w1enstw, 
własność otoczona blaskiem szczególnego 
szacunku, monopol na peda;:-ogikę poza
szkolną, funkcja jcdynei.:-o ogniska życia 
towarzyskiego, nic dająca się zastąpić baza 
dla wiktu, opierunku i reperacji. Wzrosła 
ilość czynników działających odśrodkowo. 
jak choćby samodzielność kobiet, ~ak P_o_
licentryzm towarzyski czy owa okohcznosc, 
że tak wiele kobiet ma przedłużony okres 
dojrzewania ob~· watelskiego i że to dojrze
wanie nie kształtuje się pod wpływem do
mu. W chwili małżeństwa, przez mężczy
znę zawieranego wcześniej niż kiedyś, naj
częściej małżeństwa rówieśników lub nie
mal rówieśników, rozpoczynającą swą pra
cę zawodową kobietę czeka dopiero pełna 
habilitacja społeczna, która przychodzi po 
kilku latach pracy. Dojrzałość obywatelska 
kobiet pracujących kształtuje się podobnie, 
jak to ma miejsce z mężczyznami. Jej ter
min bliższy jest trzydziestki niż dwudzies
tki. Stąd też dopiero po kilku latach 
wspólnego życia kobieta i mężczyzna osią
gają pełną dojrzałość społeczną. Inaczej 
jednak niż dawniej uformowani są przez 
okoliczności, wprawdzie podobnego rzędu, 
lecz przeżywane osobno, konkurencyjne 
względem siebie. Często dzisiaj dojrzałość 
kobiety nic realizuje się w kręg-u spraw 

wybranego przez nią mężczyzny , może zaś 
realizować się na przekór tym sprawom(.„) 
Małżeństwo, w którym „świadomość mu

si wyprzedać byt'', stawia w nowym świe
tle problemy, konflikty, korzyści współży

cia. Dawny styl obyczajowy z dużym za
ufaniem zdawał te sprawy więziom rzeczo
wym i rytualnemu wsparciu opinii. Po
wieściopisarz i moralista uważali swój 
obowiązek za spełniony, gdy doprowadzili 
parę do ołtarza. Opisując na ogół życie 
warstw zamożniejszych, z całym spokojem 
zostawiali ją następnie pod szantażem 
portier, przyjęć, kuchni i pokoju dziecin 
nego. pod szantażem przedsiębiorstaw, 
księdza i plotki. 

A naprawdę bezkompromisowy roman 
d'amour rozi:-rywał się przeciwko insty
tucji małżeństwa. W kulturze eur?pejs~iej 
ma to niezmiernie starą tradycJę, ktor_a 
dopiero w naszej dobie wydaje się ~rywac. 
Od Tristana i Izoldy, poprzez Paola 1 Fran
ceskę, aż do Wokulskiego i Izabeli miłość 
pełna i bezkompromisowa oznaczała sprze
ciw wobec warunków, na jakich ukonsty
tuować się mog-ło małżeństwo, i za spra~ą 
których mogło trwać. Te mity litera~k!e 
tanowiły jakby rekompensatę małz~n: 

skich przymusów, przywracały wyobraz':11 
właściwą miarę. Ich tragiczny z reguły fi
nał pozwalał, jak się wydaje, docenić jed
nak równocześnie wartość bezpiecznej ro 
dzinnej przystani. Osobliwością naszych 
ezasów jest to, że w małżeństwie tak bar
dzo osłabła strona instytucjonalna, że jest 
ono w niewielkim stopniu przedsiębior
stwem czy szańcem, że nie jest wreszcie 
jedyną sytuacją kobiety. Czy nie zac~odzi 
dziś możliwość napisania nowego wariantu 
romansu: całkowicie bezkompromisowego 
roman d'amour, którego bohatreką byłaby 
już poślubiona nadal walczącemu o świe
żość jej uczucia kochankowi-mężowi? Na 
przekór konwencjom literatury byliby ani 
już nie pierwszej, lecz drugiej młodości, 
mieliby też za sobą spotkanie z diabłem.( ... ) 

Najważniejszą zapewne przemianę sta
nowi fakt, że dzisiaj w rozumieniu wię
kszości osób związek małżeński jest nie 
tylko „komórką społeczną". Obok zasadni
czo nie kwestionowanych zadań społecz
nych, to znaczy zadań wobec dzieci, a mo
że nawet przed tymi zadaniami, stawia się 
inny cel małżeństwa, który występując i 
dawniej, był jakby usunięty w cień przez 
instytucjonalny charakter związku. Cel ów 
ma charakter czysto personalistyczny, do
tyczy wyłącznie osób zaanf{ażowanych. 
współmałżonków. Nazwać by go można 
szczęściodajną funkcją pożycia. 

Prawodawstwo współczesne uznaje zasa 
dniczą wagę tej funkcji małżeństwa. Tak 
zwany „trwały rozkład pożycia małżeń
skiego" jest w myśl prawa wystarczającą 
przyczyną jego rozwiązania. Oznacza to. 
że w sytuacji, kiedy jedno ze współmałżon
ków uchyla się od towarzyszenia życiu 
drugiej strony lub kiedy tarcia między 
nimi niszczą porozumienie i uczucie-;-
związek traci sens i rację bytu. Ostatmo 
wprowadzone zmiany w ustawach o mał
żeństwie zmierzają do utrudnienia wszel
kiej lekkomyślności w tym zakresie, nie 
zmieniają jednak samej zasady, która wy
daje się również utrwalona we współczes
nym poczuciu estetycznym. 

To, co tutaj powiedziałem, są to prawdy 
dzisiaj już banalne, wielokrotnie omawia
ne. Mniej zwrócono natomiast uwagi na to. 
że personalistyczny, czyli uwzględniający 
wewnętrzne przeżycia o'iób pogląd na mał

żeństwo rzutuje również na całość życia 
rodzinnego, na stosunki łączące rodziców 
i dzieci. Dawny autorytet rodzicielski fun
kcjonował trochę tak, jak realizowała się 
wierność współmałżonków. Mam na myśli 
to, że był pojmowany bardziej zewnętrznie, 
jako instytucjonalna reguła postępowania. 
Mniej zastanawiano się nad tym, czy 
wspiera go rzeczywisty szacunek i uczucie 
ze strony dzieci. Mniej także myślano lub 
wcale nie myślano o tym, czy posłuch nie 



jest przypadkiem opłacany krzywdami we
wnętrznymi posłusznych, to znaczy wy
parciem się postawy krytycznej itp. Współ
czesna pedagogika idąc równolegle do roz
powszechnionego nowego odczuwania o
wych spraw, zwraca dużą uwagę na złe 
skutki autorytetu niemądrze wykorzysty
wanego przez rodziców lub niewłaściwie 
przez nich narzuconego. Chce się, aby sto
sunki rodziców i dzieci były również w 
pewnym sensie szczęściodajne, aby nic 
układały się w myśl schematu narzucone
go jedynie tradycją i popartego powagą 
społecznych oczywistości. Nie trzeba wła
ściwie mówić, że personalistyczny ideał 
stosunków rodziców i dzieci nie może się 
w usuwaniu zła uciekać do ostatecznego 
środka, jakim w związku małżeńskim jest 
jego anulowanie. Ale i tutaj współczesne 
prawodawstwo, zgodnie z intuicją etyczną, 
dopuszcza różne formy rozdziału i oddale
nia jako środek leczenia złej władzy rodzi
cielskiej. 

Punkt widzenia bardziej niż ongiś per
sonalistyczny, spojrzenie ze stanowiska 
„współżycie szczęściodajne" odmienia ob
raz spraw rodzinnych. Mnóstwo szczegó
łów życia rodzinnego, wiele kwestii, ukry
tych dawniej za fasadą instytucjonalnych 
reguł postępowania, dziś jest przedmiotem 
wątpliwości i roztrząsań. Pytania, które 
pięćdziesiąt lat temu były wręcz nieprzy
zwoite, pytania o uczucie wzajemne współ
małżonków, o uczucia dzieci, dzisiaj sta
wiane są w każdej rodzinie, a prawidła 
kształtujące te sprawy rozważa się w gro
nach naukowych czy w prasie. Rodzina 
przedstawia więc sposób istnienia pełen 
problemów i zastrzcń.( ... ) 
Misją rodziny jest także wych:>wanie 

dzieci. Współczesny ideał rodziny „szczę
ściodajnej", to znaczy takiej, w której 
współżycie ma być źródłem osobistej sa
tysfakcji, stwarza zarazem szczególnie ko
rzystne szanse i szczególnie duże ryzyko 
powodzenia programu wychowawczego. 

Nieskrywanie przed dziećmi małżeńskiego 
szczęścia rodziców, okazywanie wzajemne
go zakochania daje całej rodzinie ciepły, 

zdrowy koloryt. Łatwo go rozpoznać w 
dzieciach. Współczesne stosunki są pro
stsze niż ongiś. Odarły one miłość z wielu 
pozorów. Obyczaj dzisiejszy nic każe uda
wać uczuć, nic broni ich także okazywać. 
przynajmniej w tym sensie, że daleki 
Jest od pruderii. W pomyślnym więc 
przypadku kochających się rodziców jest 
dziś możliwe, by spełniło się stare powie
dzenie: „Szczęśliwe są dzieci miłości". 
„Dzieci miłości" są szansą rodziny „szczęś
ciodajnej", są prawdopodobnym owocem 
spełnienia się takiego ideału. 

Istnieje jednak obok tego ryzyko zwią
zane z katastrofą małżeńską rodziców. 
Te same cechy współczesnego obyczaju, 
który żywą więź uczuciową między matką 
i ojcem uczynić mogą szczególnie sku
tecznym czynnikiem odziaływania na dzie
ci, sprawiają, że wygaśnięcie tych uczuć 
z większym niż dawniej trudem i praw
dopodobieństwem daje się przed dziećmi 
ukrywać. Dostatecznie młodzi, a nie kocha
jący się rodzice popychani są ideałami na
szych czasów do „urządzenia się w życiu" 
na nowo, do podjęcia próby szczęścia po raz 
wtóry- z innymi partnerami. Jeśli żyją 
w mieście, szczególnie w dużym mieście, 
nic hamuje ich w tym względzie opinia 
publiczna, łaskawa dla tej aspiracji. Wy
obraźmy sobie jednak, że sprawa nie koń
czy się rozwodem. Wyobraźmy sobie, że ci 
ludzie, nic kochając się już, zostaną ze so
bą przez wzgląd na dzieci. Jakże trudno 
będzie pogrzebać w sobie wszystkie żale, 
powstrzymywać odruchy zniechęcenia we 
współczesnej sytuacji małżeństwa, którego 
więź nie jest w tej mierze co ongiś upoś
redniona przez interesy familijne. To pra
wda, źe takich przypadków jest - jak się 
zdaje - względnie mało. Mało jest dziś lu
dzi, którzy pozostaliby przy sobie mimo 
zaniku wszelkiego przywiązania, wszelkie-

go zainteresowania wzajemnego. Stąd też 
badania ujawniają przede wszystkim rolę 
rozwodu jako czynnika działającego de
~trukcyjnie na osobowość dziecka. Nie
mniej warto sobie zdać sprawę, źe według 
wszelkiego prawdopodobieństwa nie tyle 
rozwód, ile rozkład pożycia rodziców wy
koleja dziecko. Albo raczej : rozwód dorzu
ca do właściwej katastrofy dezorganizację 
domu i opieki nad dzieckiem.( ... ) 

Wiele doświadczeń wskazuje na to, że 
najskuteczniejsze „poradnictwo dla roz
wodników" nic oddali jednak innej klęski, 
spadającej na dziecko w wyniku rozkładu 
pożycia rodziców. I ta klęska stanowi 
„właściwą katastrofę" rodziny. Treścią jej 
jest ubytek miłości w otoczeniu dziecka. 
Powie mi ktoś, że można przecież dziecko 
kochać, nie kochając się wzajem, że sta
ranie i troska rodziców może nie dopuścić 
do tego, aby zmalała suma tkliwych sta
rań, które dziecko otrzymuje. To wszystko 
p rawda. Rzecz jednak tkwi w czym innym. 
Pedagogowie, socjologowie i mądrości lu
dowe zgadzają się co do tego, że dzieciń
stwo tworzy w nas podstawowe nastawie
nie względem życia, którei:-o później nie 
daje się już całkowicie przekształcić. Dzie
je się tak dlatego, że te najpier wsze doś
wiadczenia, chociaż mają za przedmiot 
Ol;'raniczony krąg ludzi - rodziców, ro
dzeństwo, rówieśników - stanowią w 
umyśle dziecka równoważnik szerokich 
doświadczenień społecznych. Stosunek do 
autorytetu, do zabawy, do obowiązku, choć 
wykształcony w kręgu małym, podnosi 
się, jak nas zapewniają badacze, na krąg 
największy - na społcczeristwo, w które 
wchodzimy dorósłszy. Otóż doświadczenie 
miłości w rodzinie harmonijnej, w której 
kochający dziecko kochają się wzajem, 
jest równoważne optymistycznemu doś
wiadczeniu społeczeństwa w ogóle (a 
więc „świata"), jest równoważne doświad
czeniu żywej pozytywnej więzi społecznej, 
opartej na sympatii. Samo zaś partnerstwo 

w dialogu uczuć jest z pewnością skarbem 
dla każdego człowieka, nie wydobywa ono 
jednak z izolacji społecznej. 

We względnie zatomizowanym tłumic 
współczesnych wielkich miast idealizacja 
izolowanego partnerstwa miłości ma na
wet coś z rozpaczliwego tonu, świadczą
cei::-o o trudnościach współodczuwania. Ro
dzina, która się rozpadła, może pozostawić 
dziecku skarby dialogu uczuciowego z każ
dym z rodziców z osobna, zabiera m u nato
miast skarb gorącej sympatii „społecznej". 
Następuje tu raptowne sprofanowanie tego, 
co dla naiwnej wrażliwości jest z pewnoś
cią rodzajem społecznego misterium. Stąd 
pewno u tych dzieci ów wyraz bolesnego, 
zdziwionego zaskoczenia. Jeśli nawet każ
dego w dalszym życiu czekają katastrofy 
sympatii społecznej, dla dziecka doświad
czenie jest zbyt ciężkie. Dotyka ono bo
wiem miłości pierwszej, najbardziej natu
ralnie poręczonej, obiecywanej mu jako 
trwała. Katastrofa ta przy tym wyprzedza 
zdolność pojmowania wszelkich spr aw ja
ko rzeczy nietrwałych, wyprzedza zdol
ność przystosowania się do tragiczności. 
I na to chyba n ic poradzi nikt. Może naj
lepiej byłoby jeszcze nie ukrywać - że 
stało się nieszczęście, nic przedstawiać 
zdarzenia joko korektury popełnionego 
wcześniej „błędu niedobrania". Jednym 
słowem, przynajmniej nic robić mądrego. 

* Małżeństwo bez gotowego scenariuszu 
i § Rodzina „szczę&ciodajna" i jej trud 
ności. 

MARCIN CZERWIŃSKI -
„Przemiany obyczaju" 
PIW, W-WA, 1972. 

(fragmenty) 



MARS 

Pokój 
siedzi w nim rodzina 
złożona 
z pięciu albo sześciu osób 
ktoś czyta książkę 
ktoś przegląda fotografie 
ktoś wspomina wojnę 
ktoś zasypia ktoś wychodzi 
ktoś umiera w ciszy 
ktoś pije wodę 
ktoś łamie chleb 
Janek pisze literę A 
rysuje r,ycerza z niebieską ostrogą 
ktoś wybiera się na księżyc 
ktoś przyniósł różę ptaka rybę 
pada śnieg 
dzwoni dzwon 
przychodzi Mars 
miecz 
napełnia pokój 
ogniem 
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Ewa 
Henryk 
Gizela 
Beniamin 
Dziadek 
Przyjaciółka 

Grabarz Stary 
Sanitariusz I . 
Sierżant 
Grabarz Młody 
Sanitariusz li 
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Zanim stanę przed wami, muszę 
uporządkować kilka spraw. Nie mo
gę mówić o poezji, która obecnie ma 
właściwość rozpraszania się, znika
nia. Trzeba najpierw zająć się losem 
odbiorców poezji, którzy zamieszkują 
u nas miasta. Mówiąc o poezji, mam 
na myśli poezję, którą tworzono do 
chwili obecnej. Co się dzieje z od
biorcami? Mieszkańcy miast, sto
sunki między ludźmi, życie miesz
kańców miast jest kanwą, na której 
haftujemy zieloną różę współczesnej 
poezji. Kanwa jest za słaba, że roz
pada się w naszych rękach . Nici nie 
łączą się ze sobą, nie przeplatają, nie 
wnikają w siebie, nie krzyżują się. 

Tworzymy „różę" nie na mocnej 
kanwie, ale w pustce. Zjawisko to 
zauważyli socjologowie. Nie zauwa
żyli poeci. Nie zauważyli i bawią 

się dalej. Poezja nie może spadać 

w próżnię, musi się zatrzymać, musi 
się odbić od dna, aby znów wydobyć 
się na powierzchnię. Tymczasem 
ludzie się rozstępują, są od siebie 
tak odlegli, że między ręką i ręką, 
między sercem i sercem rozciąga 
się nieskończona pustka. Dopóki 
mieszkańcy wielkich współczesnych 

miast nie zaczną tkać nowej mocnej 
kanwy życia, poezja i sztuka będzie 
spadała w pustkę. Infantylni poeci 
bawią się. Tymczasem -

Wielkie miasta 
wyludniają się 
miasta rosną 
to morze głów 
oceany miliony miliony ciał 
ławice ludzi 
tak blicko jeden obok 
jeden przy drugim 
;:c widać zmarszczki skóry 
zęby i włosy 
czujemy ciała wzajemnie 
odciskają się w sobie 
urywki słów 
czasem można odbudować 
fragmenty cudzego ż,vcia 
ale 
w tym zbiorniku 
zaczynamy żyć coraz samotniej 
odległość od człowieka do człowieka rośnie 
pod neonami 
w światłach w zgiełku 
żyjemy jak na wyspie 
zaludnionej przez nieliczne istoty 
zostajemy z garstką najbliższych 
ale i ci odchodzą 
każde w swoją stronę 
Jedni unoszą ze sobą 
swoje stanowiska kobiety dzieci 
motory lodówki telewizory 
inni swoje choroby 
swoje grzechy 
obżarstwo lenistwo 
szczątkowe organy 
paznokcie zamiast szponów 
sztuczne szczęki zamiast kłów 
jakieś resztki pozostałości 
wiary 
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coś w rodzaju boga 
coś w rodzaju miłości 
jeszcze inni 
nic nie mają 
jeszcze inni mówią o sztuce 
gawędzą o poezji malarstwie 
jeszcze inni 
mają chleb mięso nóż widelec 
odchodza 
żyjemy ii.a wyspach 
i szukamy śladów człowieka 
gdzie on odszedł 
kiedy tu przebywał 
czasem nam się zdaje 
że nas ktoś woła wzywa 
że woła nas ludzka istota 
nasłuchujemy 
biegniemy do okna 
wybiegamy na schody ulice place 
ocieramy się o siebie 
szukamy gorączkowo 
zmęczeni wracamy 
do mieszkania 
są tacy co żyją 
posługując się tylko kilkoma słowami 
coraz mniejszą ilością słów 
aż wreszcie milkną 

odchodzą do swoich jaskiń 
unoszą łup 

słabsi zostają 
przy barach stolikach kioskach z piwem 
jeszcze słabsi 
opierają się na cieniach idei słów 
ale te cienie są tak przejrz,yste 
że widać przez nie śmierć 
odchodzimy więc 
i nikt nie przyznaje się że umiera 
lepiej nie robić zamieszania 
a może nie zwrócą na to uwagi 
więc wszyscy żyją wiecznie 
tylko przez szpary 
w twarzach błyskają białka 
pamiętacie przecież byliśmy otwarci 
w czasach największego ucisku 
cudze cierpienia i cudza radość 
łatwo przenikały do naszego wnętrza 
wasze życie biegło do mnie 
ze wsz~·stkich stron wchodziło we mnie 
teraz okrywają nas 
zbroje nieprzeniknione zasłony 
tylko przez szpary pęknięcia 
w twarzach błyskają białka 

1959 



ZIELONA ROżA 

„„. róży kwiatek wyszyła zielono ... „ 

Wielkie miasta 
rosną 

przeludnione 
wyludniają się 
przypływ 

i odpływ 
ławice ludzi 
tak blisko obok 
jedno przy drugim 
że widać rozkład 

z urywków słów 
tu i tam 
rozrzuconych 
można sobie wyobrazić wnętrze 
ale w roju 
bez matki 
zaczynamy żyć coraz samotniej 
odległość od człowieka do 
rośnie pod neonami 
w przeludnionych miastach 
ocierając się o siebie do krwi 
żyjemy jak na wyspie 
zamieszkałej przez nieliczne istot;\' 
zostajemy z garstką najbliższych 
ale i oni odchodzą 
każde w swoją stronę 
biorą ze sobą 
odkurzacze kiepskie obraz~' 

kobiety dzieci 
motory lodówki 
jakieś resztki estetyki 
popioły pseudonimy 
pewien zasób wiadomości 
wiary 

coś w rodzaju boga 
coś w rodzaju miłości 
jeszcze inni 
odchodzą od swoich jaskiń 
z mięsem w zębach 
słabsi zostają 

przy barach stolikach 
jeszcze słabsi 
opierają się na cieniach słów 
że widać przez nie śmierć 
nie 
odchodzimy 
i nikt nie przyznaje się że odchodzi 
ociągając się zamknięci 
lepiej nie robić zamieszania 
więc wszyscy żyją wiecznie 

pamiętacie 
byliśmy otwarci 
ale te słowa są tak przejrzyste 
w czasach największego ucisku 
cudze cierpienia i cudza radość 
łatwo przenikały do naszego wnętrza 
wasze życie biegło do mnie 
ze wszystkich stron 
teraz okry\vają nas pancerze 
tylko przez pęknięcia 
w twarzach 
można zobaczyć 

TEATR ZIEMI MAZOWIECKIEJ 

1m1ę 1 nazwisko 
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Tadeusz Różewicz urodził się w roku l 921 w Radomsku. Pierw
sze wiersze zaczął ogłaszać w pismach młodzieżowych w roku I 938. 
\\" czasie okupacji pracował jako robotnik w fabryce . później wal
CZ!J w partyzantce AK. Po wyzwoleniu studiował historię sztuki 
ll' Krakowie. Obecnie mieszka we Wrocławiu . Najważniejsze zbio
rH wiersąJ : J\'iepohój - 194 7, Czerwona ręlwwiczha - 1948 , Poemat 
oLINirts - I 956. Formy - 1958. Rozmowa z /1sięciem - l %0, Zielona 
ró-3:.a - 1%1, J\'ic w płaszcz.u Prospera - 1962, Twarz - 1964. Twarz. 
tr=.ecia - l %7. Regio - 1 %9; prozy poetyckiej i opowiada11: Harthi 
=. IVęgier - 1953. Opadł,y liście z. drz.ew-1955 . Prz.erwan,y egz.a
min - 1 %0, lV,yciecz.hci do muzeum - 1966, ŚmieH' w slar,ych deko
rncjach - 1970, Prz.,ygotowanie do wieczoru autorskiego - 1971. De
biutem dramaturgicznyn autora jest Harlolelw - 1958 . Od tego cza
su w miesięczniku „Dialog" ukazały się następujące sztuki teatral
ne: Grupa Laolwrw, Świadlwwic albo nasz.a mała stabilizacja, Ala 
pr:.er,ywanł), Śmiesz.n,y starasz.eh, Spaghelli i miecz.. H',yszedł z. do
mu , Starn lwbieta Wł)Siaduje . Prz?,.Jrost 1wlllral11;i,1, iVa c-zworahach. 
Do piachu. Bi ale małie!'istwo. 



W REPERTUARZE 

Maurice Hennequin i Pierre Veber 

PANI PREZESOWA 

Lucy Maud Montgomery 

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 

Fritz Hochwalder 

OSKARŻYCIEL PUBLICZNY 

Jerzy Szaniawski 

ŻEGLARZ 

Alojzy Feliński 

BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA 

PROSCENIUM 

Julian Kawalec 
SZARA AUREOLA 

Biuro Obsługi Widzów: JOZEFA BŁĘDOWSKA, ANDRZEJ KRAJEWSKI (kier. 
biura), WŁADYSŁAW KRASSOWSKI, TERESA MALINOWSKA, JAN SALACH 
(z-ca kier. ,biura). Kierownik technic.zny - WŁADYSŁAW HARASZKIEWICZ 
Glówny elektryk - JERZY PICHNIK, Kierownicy pracowi: krawieckiej dam
skiej - HALINA SOBOTA, krawieckiej męskiej - MIECZYSŁAW PUCHALSKI, 
stolarskiej - WACŁAW BIELIŃSKI, modelatorskiej - ZBIGNIEW CHERCZYŃ
SKI, malarskiej - MAKSYMILIAN STRATANOWSKI, tapicerskiej - ANDRZEJ 
MENDELBAUM; perukarskiej - ADAM OKOŁOTOWICZ, ślusarskiej - JAN 
DIACZENKO. 
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