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FRANK WEDEKIND (właśc. Benjamin 
Franklin Wedekind) 24 VII 1864 Hano
wer - 9 Ili 1918 Monachium, niemiec
ki dramaturg . poeta i prozaik. Był sy
nem lekarza i kalifornijskiej aktorki 
pochodzenia węgierskiego. Młodosć 
spędził w Szwajcarii . W 1884 r. podjql 
stud ia germanistyczne i malarskie w 
Lozannie, a wkrótce potem studia pra
wnicze w Monachium , które przerwa/ 
w 1886 r. Targany wewnętrznym nie
pokojem zmienia/ często miejsce po
bytu i rodzaj zajęcia; by/ kolejno 
dziennikarzem, agentęm reklamowym 
i sekretarzem w cyrku . W Zurychu zbli
ż ył się do grona poetów naturalistów, 
m.in. do braci Gerharta i Carla Haupt
mannów. Odbył też liczne podróże 
(Berlin, M o nachium, Paryż, Londyn) , 
które dały mu okazję poznania wielu 
wybitnych a rtystów i pisarzy. Od 1896 r 
pisał wiersze i opowiadania dla sa
tyrycznego pisma „Simplicissimus". 

W 1898 r. był kierownikiem literackim 
i reżyserem monachijskiego teatru dra
matycznego . Za polityczne satyry ska 
rnno go pod zarzutem obrazy majesta
tu na ci ężk ie więzienie w Konigstein 
( 1899- 1900). W następnych latach 
występował w kabaretach monachij
sk ich i berlińskich z własnymi, naj
czę sciej satyrycznymi utworami. Ciężka 
sytu acja materialna Wedekinda po
praw i ła się nieco, kiedy na skutek in
terwencji p r zyj aciół pisarzy sztuki jego. 
które zwykle wywoływały skandale tea
tralne, zaczęto częściej wystawiać na 
scenie. O d 1905 r. Wedekind praco
wał j a ko aktor na scenach Berlino 
i Monachiu m, odbył też z własnymi 
sztukami liczne występy gościnne w to
warzystwi e żony Tilly Newes, świetnej 
odtwórczyni głównych ról kobiecych 
w jeg o sztukach. Zakazywane często 
przez ce nzu rę . dramaty Wedekinda by
ły jed nak z dużym powodzeniem wy
staw iane w okresie Republiki Weimar · 
ski ej . 
Po napisaniu szeregu wierszy i kilku 
drobnych utworów, powstałych jesz
cze no ław i e szkolnej, Wedekind wy
stąp ił pu b licznie ze sztukq „Dzieci i 
błazny" (189 1), bezlitośnie wyszydza
jącą modny w ówczas naturalizm . Roz 
głos przyni osła mu „ tragedio dziecię-



ca" „Przebudzenie się wiosny" (1891). 
Domagał się w niej reform wycho
wawczych w dziedzinie uświadomienia 
seksualnego dorastającej młodzieży 
przez rodziców i szkołę, oskarżał miesz
czańską moralność wraz z jej obłudą 
i pruderią . Świeżość i realizm w na
kreśleniu młodocianych sylwetek za
pewniły sztuce niesłabnące powodze 
nie, a jej symbolika, doskonały mono
logizowany dialog, luźne następstwo 
scen należą do elementów nowator 
skich i oceniane były jako zapow i edź 
dramatu ekspresjonistycznego . Wede
kind doczeka/ się za życia bardzo 
sprzecznych ocen, zamykających się 
między określeniami „erotyczna mono 
mania " i „tragiczny moralista" . Wy
pływały one z buntu pisarza przeciw 
mieszczańskiemu porządkowi, zwłasz
cza przeciw sprawom moralności, mał
żeństwa oraz pozycji artysty w filister
skim społeczeństwie . Uznawanie przez 
pisarza moralności wyzwolonej od po
jęć dobra i zła, witalistyczna koncep
cja świata i cz/owi.eka, zbliżona do 
poglądów Nietzschego, dostrzeganie 
sprzeczności między pierwotnym po
pędem seksualnym a panującą zakła
maną obyczajowością stały w zdecy
dowanej opozycji do rozpowszechnio
nych wówczas poglądów, znajdujących 
swój wyraz również w literaturze. Za
gadnienia te stoją w centrum więk
szości jego sztuk, które oscylują mię
dzy groteskowością a liryzmem . Autor 
zapełni/ je postaciami zdeklasowanych 
dekadentów, awanturników, prostytu
tek, sutenerów itd ., którzy z tytułu swej 
pozycji społecznej nie podporządko
wują się mieszczańskim konwencjom . 
W dylogii „Demon ziemi" (1895) i 
„Puszka Pandory" (1892-1902) wyra
ził swój zdecydowany bunt przeciw 
obłudzie i moralności mieszczańskiej. 
:caś popęd seksualny potraktował jako 
nieokiełznaną silę, prowadzącą do u 
padku człowieka . Sztuki te, skompono
wane zarówno z doskonalą znajomoś
cią potrzeb sceny, jak i dobrze osa
dzone w realiach epoki. są równocześ
nie doskonałym obrazem obyczajowoś 
ci mieszczańskiej . Podobne walory sce
niczne posiada szauka „M~rkiz von 
Keith" (1901), demaskująca moralne 

• 
bagno monachijskiego środowiska spe
kulantów, aferzystów, hochsztaplerów 
i artystów. Następne sztuki Wedekinda 
„Król Nikola, czyli Takie jest życie " 
(1901), „Hidalla, czyli Być i mieć" 
(1904, li wersja 1911 pt. „Karl Hetmann. 
olbrzymi karzeł"), „Korowód śmierci" 
(1906), „Franziska" (1912), cykl 3 je
dnoaktówek „Zamek Wetterstein" 
(1910) zawierają ostrą krytykę małżeń
stwa mieszczańskiego i poglądy We
dekinda· na kwestię kobiety i erotyki . 
W utworach tych przeważają parti e:: 
polemiczne, a refleksja góruje nad 
artystycznym ukształtowaniem rzeczy
wistości. Wedekind należy do pisarzy, 
którzy z niezwykłą pasją kreślą sto 
sunki społeczno-obyczajowe swej epo 
ki. I tak z tą samą zaciętością co 
w dramatach chłosta/ kodeks moralny 
mieszczaństwa w swoich lirykach („Bry 
gida B.", „Morderca cioci"). Atakował 
również militaryzm, kolonializm i cen 
zurę . Najjaśniej wyłożone poglądy pi
sarza zawiera traktat „O erotyce" i 
opowiadanie „Mine-Haha, czyli o wy 
chowaniu fizycznym młodych dziew
cząt" (1903). 

{wg „Małego słown i ka pisarzy niemieckich, 
austriackich i szwajcarskich", Warszawa 1973) . 

) 



KRAFT-ALEXANDER na temat obecnej 
inscenizacji. 
Sztuka Wedekinda pows t ała z końcem 
XIX wieku . Wprowadza nas ona w krąg 
społeczeństwa mieszczańskiego , które 
w zakresie etyki nie zdołało się upora ć 
z dobrobytem i szybko mnożącym się 
bogactwem wzrosłym w procesie gwał 
townego rozwoju przemysłu . S połe 
czeństwo to tworzyło jakby im itacj e 
form życia zb iorowego, ni e wypełniają c 
ich jednak treśc iom ;. Ludzie nie jako 
bawili się w inną, rzekomo „l epszq " 
klasę, nie wyznając się przy tym w na 
s tępstwach przemian socjo log icznych 
i padając ofiarami własnej niewiedzy. 
Ich reakcje nie były ludzkie , lecz -
nieludzkie, iak u drapieżnych zwie 
rząt. Konsumowanie dóbr i zaspoka 
janie egoistycznych życzeń stało się 
jedynym celem życia tej społeczn ośc i . 
W toku uprzemysłowienia, które prze 
biegało w burzliwy sposó b, n ie mog la 
ona ro zwinąć w sobie poczucia o dpo
wiedzialności społecznej; pocz uc ie ta 
kie musi narastać z wolno i wymag a 
w rażliwości na otaczający świat. W iel e 
odłamów arystokracji w Europi e wy
kazało, na przykład , w p r z eciw i eństwi e 
do dekadencji burżuazji , narosłe w 
ciągu wieków zaangażowanie społe c z 
ne. „Zycie Warszawy" przypom n i a ł o 
przed kilku tygodniami o Plater- Zybe r
kównej z Chyliczek, która za łożyła 
tam pierwszą polską szkolę gospoda r 
stwa wiejskiego, a można by tu p rzy 
toczyć wiele innych przykładów z hi 
storii Polski . 

Czysto zewnętrzne naśla dowanie form 
praktykowane przez społeczeń stw o b ur 
żuazyjne musiało prowadzić d o deka 
denckich wynaturzeń : panował egocen 
tryzm, z braku opanowa nia procesu 
industrializacj i ood względem etycz
nym i intelektualnym wynikł b rak po 
czucia odpowiedzial n ośc i ; szerzyło s i ę 
rozluźnienie norm moraln ych . 

Ponadto, panowała wowczas swoista 
forma patr iarcha tu , w której kobiety 
wydane były niema l całkow i cie na łup 
świata mężczyzn . Pod koniec XIX wi e 
ku kobieta była dla mężczyzny tylko 
przedmiotem, c zęs t o zaś - a ż przera 
źl i wie często - jego d ożywot nią ofiarą. 
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W prologu sztuki wykrzykuje o tym 
Dyrektor cyrku i Pogromca zwienqt; 
pokaże on w swej menażerii zamiast 
„zwierząt domowych" (jak ta się zwy
kle dzieje w komediach i tragediach) 
„prawdziwe zwierzę, piękne, dzikie 
zwierzę". W przedstawieniu będzie się 
mieszać trywialność i tragizm w takim 
właśnie połączeniu, jakie wytworzyło 
się w społeczeństwie burżuazyjnym od
zwierciedlając istotę tego społeczeń
stwa. Sztuka staje się rodzajem litera
tury brukowej, a z kolei brukowość 
staje się sztuką. Zwierzęcość służy do 
odsłonięcia faktów społecznych: i oz
nacza ona marzenie i zarazem uraz 
psychiczny wynikający z wzajemnego 
wyobcowania ludzi. Menażeria okazuje 
się laboratorium doświadczalnym w 
klinice społeczeństwa dotkniętego schi
zofrenią; dyrektor i pogromca zwie
rząt mógł równie dobrze być lekarzem 
chorób nerwowych, który kieruje grą 
swoich pacjentów. Jest to gra o lu
dziach chorych z powodu samych sie
bie i swojego świata. 

DOKTOR SCHON („jest u mnie ty
grys" - mówi Pogromca w prologu) 
jest brutalnym człowiekiem czynu, ale 
jego słabość polega na romantycznej 
skłonności do kwiaciarki z rynsztoka. 
Jako magnat prasowy panuje on nad 
masowymi środkami przekazu, ale nie 
potrafi zapanować sam nad sobą, pa
dając ofiarą Lulu i jej erotyzmu. Drę
czy ją i samego siebie przybierając 
postawę Pygmaliona. Ten wielki boss 
w zakresie masowej komunikacji jest 
niezdolny do nawiązywania prawdzi
wej komunikacji z ludźmi. Niszczy ma
larza Schwarza, lamie życie własnemu 
synowi, sam doprowadza siebie do 
zagłady. Jego szaleństwo wypływa z 
rozdwojenia jaźni: naprawdę kocha 
Lulu i równocześnie chce praktykować 
mieszczańskie małżeństwo jako środek 
na zabicie miłości. Kiedy jego miota
nie się po klatce menażerii, w której 
zamknięci są wszyscy, przekracza już 
granice, Lulu dobija go strzałem mi
łosierdzia. 

KSIĄŻĘ ESCERNV („ u mnie zabawna 
małpa ciągle skacze" ) jest człowiekiem 
sfrustrowanym, który ucieka do Afryki 

przed własną niepewnością. Spośród 
wszystkich zalotników jest on najmniej 
wydolny erotycznie, a Lulu w bez
względny sposób wygrywa go przeciw 
Schonowi. 

MALARZ SCHWARZ („w moim namio
cie ... nie brak wielbłąda") jest drugim 
mężem, jakiego Lulu otrzymuje z ręki 
Doktora Schona. Namalowany prze
zeń portret Lulu, który w sztuce ilu
struje jej karierę i upadek, daje mu 
(dzięki protekcji Schona) sukces ma
terialny i prestiżowy. Z Lulu Sc'iwarz 
doznaje katastrofy, ponieważ jest nie
zdolny do miłości. Z początku wydoje 
się, że jest on nieśmiałym i moralnym 
marzycielem; spotkanie z Lulu w1trąca 
go z jego orbity, na której sztuko było 
jego religią, a religio - sztuką. Do
ktor Schon wyrzucił go w górę z kata
pulty mody i zrobił z niego człowieka 
o wielkich zarobkach. - „On niczego 
nie widzi! Nie widzi mnie, nie widzi 
siebie" - skarży się Lulu. Eros nie 
dodaje skrzydeł jego fantazji erotycz
nej, lecz jq paraliżuje. Lulu to dla 
niego modelka, lalko, obiekt seksual
ny. Kiedy Doktor Schon chce mu o
tworzyć oczy, Schwarz zamyka oczy 
no zawsze: popełnia samobójstwo. 

HUGENBERG („za tani pieniądz wi
dzi się niemało") to gimnazjalisto, 
syn dyrektora policji, który jak gdyby 
przyszedł z „ Przebudzenia się wiosny" 
Wedekinda. Może zresztą jest znie
kształconym odbiciem postaci Cheru
bina z „Wesela Figara" Mozarta? 
Próbuje znaleźć samourzeczywistnienie 
i samozadowolenie w kontaktach z 
podziemiem społecznym (Schigolch, Ro
drigo). Dla Lulu gotów jest ponieść 
każdą ofiarę (co widać potem w 
„Puszce Pandory") i, podobnie jol: 
Schwarz, mógłby również skończyć sa
mobójstwem. 

DOKTOR GOLL jest radcą sanitarnym, 
człowiekiem no poważnym stanowisku, 
dla wielu ludzi w ówczesnym społe
czeństwie - niemal Panem Bogiem. 
On pierwszy umiera wskutek małżeń
stwo z Lulu. Płacąc życiem za próbę 
uczynienia z niej mieszczki, pozosta
wiając dla inDych zwierząt „kawal 
mięsa", jakim Lulu jest w ich oczach. 



ALWĘ („kameleony") widzimy z po
czqtku jako wrażliwego i bezradne
go syna Doktora Schon o, któr y bro
niqc się i protestujqc przeciw prze
możnemu obrazowi ojca w swej psy
chice musi się maskować i zmieniać 
barwy Swój st;ach przed życiem i nie
zdolność do życia ukrywa pisząc sce-· 
nariusze do baletów w późnoroman
tycznym stylu. Ofiarą Lulu pada od 
samego poczqtku. 
HRABIANKA GESCHWITZ („krokody
le") zostaje w Prologu przedstawiono 
wraz z innymi „Bestiami", choć poja
wia się dopiero pod ko11iec sztuki Jej 
miłość do Lulu ma inny ch a ra kter, niż 
u pozostałych postaci. Geschwitz Jest 
zdolna (jak widać z dalszej akcji w 
„Puszce Pandory") do ogromnych po
święceń, ale mimo wszystko i ją ce
chuje egoizm w miłości, podobny jak 
u mężczyzn, którzy sq jej rywalami 
o wzgiędy bohaterki. Hrabianka ma 
staranne wyksztolcenie, pochodzi z 
„lepszej rodziny" i Lulu w równym sto
pniu pociąga ją, jak drażni, fascynuje 
JQ polqczenie naiwności i wyrafinowa
nia, naturalności i zepsucia. 

SCHIGOLCH („Hej, August..") to po
stać zagadkowa. Występuje najpierw 
w masce klauna i przedstawia Lulu 
publiczności. Jest w ,sztuce figurq z 
cyrku i zarazem postacią obdarzoną 
wymiorem niemal starotestamentowym. 
Je;.o psy ' :ka ukrywa się pod maską 
jask1awej szminki i udawanej archa
iczności. Wie on najwięcej ze wszyst
kich o pochodzeniu Lulu - jest jej 
ojcem, bratem, kochankiem i stręczy
cielem w różnych fazach jej życia. 
Pasożytujqc na niej towarzyszy jej ka
rierze i upadkowi, komentujqc je po
wiedzonkami trywialnymi, o zarazem 
pełnymi głębi. Jest swoistym filozofem 
subkultury. 

LULU („Dawaj tu naszego węża to 
słodkie niew1niqtko, skarb mój cały") 
stała się już jako dziecko ofiarą Do
ktora Schona i składana jest kolejno 
w ofierze coraz to innym mężczyznom. 
Porównanie do węża nie określa Lulu, 
lecz zaznacza niepokojące podrażnie
nie jakie z niej promieniuje. W każdej 
scenie Lulu przedstawia się inaczej, 
metamorfozy są samą jej istotą· jest 

dziewczynkq, kochankq, grande dame, 
iednostkq aspołeczną i mieszczankq. 
Subiektywnie jednak, skoro nie ma 
ona żadnej ideologii, rzadko tylko pro
testuje przeciw używaniu jej i naduży
waniu w roli ofiary. Funkcjonuje w 
sztuce jako projekcja życzeń i marzeri 
perwersyjnych mężczyzn, ole sama nie 
jest perwersyjna· „Nigdy nie próbo
wałam uchodzić za coś innego, niż 
to, za co mnie brono" - powiada 
Wiośnie dzięki takiemu dostosowaniu 
się do świata demonstruje wilcze pra
wa, które w tym świecie panujq. Jej 
pozorna oziębłość w obliczu śmierci 
przy okazjach mieszczańskiej żałoby, 
z któryr:ii się styka, jest jednq z broni 
używanych przez Lulu, oby przezyc 
i utrzymać się przy życiu By nie stać 
się ofiarq w „menażerii", którą rządzą 
prawo dramaturgii ułożonej przez męż
czyzn, musi ona zmieniać innych w 
swoje ofiary. Miłość jest wielkq posjq 
Lulu, o jej nieszczęście leży w tym, 
że w „menażerii" można praktykować 
tylko miłość zalganq i zdeprowowa
nq. Formo oparto no zasadzie kupno 
1 sprzedaży (małżeństwo z Gallem) 
okazuje się jeszcze stosunkowo naj
uczciwsza. Ale Lulu nie chce i nie 
może być wiośnie towarem. Wolność 
bycia sobq, wolność odnalezienia só
mej siebie, to jej instyktowne dqżenie 
- zwierzęce i zarazem jakże ludzkie, 
naturalne, bezwzględne, o nawet bez
kompromisowe. To wiośnie jednak czy
ni z niej „kowal mięsa" do pożarcia 
przez innych zamkniętych w klatce, 
w menażerii, z której nie ma ucieczki 
jak tylko poprzez śmierć. 

Frank Wedekind, którego dzieło zna
lazły się na indeksie w okresie dy
ktatury hitlerowsko-foszystowskiej, prze
ciwstawił w teatrze atmosferę cyrkowej 
sensacji „analizie duszy" ulubionej 
przez naturalistów. Pisze o tym w Pro
logu: „Cóż wam pokaże tragedio na
dęto, albo komedia? - Domowe zwie
rzęta: dobre maniery wśród nich i kul
tura„" Ataki na Wedekinda, procesy 
wytaczane mu w cesarstwie niemiec
kim, palenie jego ksiqżek przez na
rodowych socjalistów stanowiq ważny 
motyw naszego dzisiejszego zaintere
sowania jego dziełami. 
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KRAFT-ALEXANDER otrzymał wykształ
cenie aktorskie w Berlinie i w Norym
beroze. Jego droga sceniczna prowa
dzi/a od Norymbergi (1945--47), po
przez Heidelberg (1948-49) do Teatru 
Państwowego w Wiesbaden (1950-51), 
skąd zastoi zaangażowany do teatru 
w Zurichu . Był tu zatrudniony jako ak
tor i współpracownik dyrekcji teatru 
do r. 1957, wykonując w tym czasie 
pierwsze własne inscenizacje i współ
pracując z autorami, m.in . z Maxem 
Frischem i Friedrichem Durrenmattem. 
W latach 1957--60 był niezależnym 
reżyserem w Hamburgu i współdyrek
torem sceny awangardowej „theater 
53". Na okres ten przypadają, obok 
działalności w teatrze , jego pierwsze 
prace reżyserskie w filmie i w tele
wizji. W latach 1960 i 1961 pelnil 
Kraft-Alexander również funkcję pierw
szego reżysera Teatrów Miejskich w 
Munster. 
W r. 1961 przeszedł do Teatru Miej
skiego w Konstancji, gdzie w r. 1963 
objął stanowisko dyrektora i piastowa/ 
je do r. 1968. Został następnie powo
lany na cztery lata przez Zarząd Miej
ski w Lucernie w Szwajcarii na stano
wisko kierownika artystycznego i dy 
rektora administracyjnego tamtejszego 
Teatru Miejskiego, w którym był odpo
wiedzialny za całokształt pracy pla
cówki. Obok dramatu reżyserował w 
Lucernie wiele oper i musicali . 
Od r. 1973 jest Kroft-Alexander dyre
ktorem Teatru Miejskiego w Furth w 
Bawarii, dokąd w ostatnich lotach za
prosił no występy gościnne już prze
szło 20 zespołów dramatycznych i or
kiestr z Polski; występy te spotykają 
się w furth oraz w bliższej i dalszej 
okolicy miasta z dużym oddźwiękiem. 
Obok swej pracy w macierzystym te 
atrze, Kraft-Alexander reżyseruje goś

cinnie na wielu scenach w RFN i za -
granicą . Jest od czterech lat I prze 
wodniczącym nowozolożonego T owo 
rzystwa Niemiecko-Polskiego we Fran
konii . Pogłębienie wzajemnego zro
zumienia między narodem polskim i 
niemieckim uważa za jedno ze swych 
najważniejszych zadań . 
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AUBREV BEARDSLEV, ur. 24. VII. 1872. 
zm. 16. Ili. 1898, rysownik i ilustrator 
angielski, jeden z najbardziej repre
zentatywnych artystów swojej epoki. 
Właściwe wykształcenie zdobył drogq 
samo::lzielnych studiów nad malar
s'·Nem renesansowym (Durer, Michał 
Anioł, Botticelli, Mantegna), greckim 
malarstwem wazowym i francuskq sztu
kq XVIII w. Dzięki Burne-Jonesowi na · 
wiqzal przelotnie do twórczości pre · 
rafaelitów, potem ulegl silnym wply · 
wom sztuki japońskiej. Mimo licznych 
źródel inspiracji talent 1 niezwykla 
fantazja artysty pozwoliły mu na stwo
rzenie wlasnego, oryginalnego stylu 
rysunku (plaszczyznowo-dekoracyjna 
kompozycja, silny, linearny kontur. 
kontrasty plam bieli i czerni, płynna, 
kapryśnie wygięta linia). Twórczość 
Beardsleya wywarla wielki wplyw na 
rozwój modernistycznej ornamentyki i 
grafiki ksiqżkowej . Do głównych dziel 
Beardsleya należą cykle ilustracji, m.in . 
do „Salome" O. Wilde'a, „Madame 
Bovary" G . Flauberta, „Morte' d'Ar
thur" T. Malory'ego, „Volpone" B. Jan
sona, „Lizystraty" Arystofanesa, dziel 
Poego. Pope'a, Prevosta. Beardsley 
publikował też wiersze, jest również 
autorem powieści erotyczne j (niedo
kończonej) „Under the H ill" (polski 
przekład Macieja Słomczyńskiego „Pod 
wzgórkiem" w ksiqżce Ewy Kuryluk 
„Salome albo o rozkoszy", Kroków 

1976). 

W PROGRAMIE WYKORZYSTANO ILUSTRACJE AUBREYA BEARDSLEYA 





·~······ ·,.„ •• .. 
·A..··'.' 
.:·;~:.· 

· •. . =· 



I 
I 
I 

I 

I 

' \ f 

\ I 

• 

Dyrektor i kierownik artystyczny 

ANDRZEJ JARECKI 

Zastępca dyrektora 

MIECZYSŁAW JOBDA 

Kierownik muzyczny 

WOJCIECH GŁUCH 

Kierownik techniczny 
Stanisław Misierewicz 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej 
Henryk Seremak 

Kierownik pracow ni krawieckiej damskiej 
Wanda Kościelak 

Kierown ik pra cowni elektro-okustycznej 
Franciszek Orzechowski 

Kierownik pracowni stolarskiej 
Stanisław Krawczyk 

Kierownik p racown i modelatorskiej 
Mieczysław Kobylak 

Kierownik pra cow ni fryzjersko-perukarskiej 
Teresa Chmielewska 

Ki e row n ik pracowni malarskiej 
Janusz Sztopka 

Brygadier sceny 
Leon Bojera 

O pr acowa n ie gr a fi cz ne p rogr am u - Lilia na Szadujkis 

W repertua rze Teatru : 

Jarosław Iwaszkiewicz 

LATO W NOHANT 

Eugeniusz Szwarc 

NAGI KRÓL 

Lewis Carroll 

ALICJA W KRAINIE CZARóW 

Janusz Krasińsk i/ Marek Nowakowski 

WESELE RAZ JESZCZE 

Władysław Terlecki 

CZARNY ROMANS 

Biuro Organizacji W idowni - informocie 
za mawi a nie bi letów - tel. 28-06 -38 

l iroąfol a" W-wo, :om. S114/8D nokład 5000 eg:: . 1.J ~ 

Ceno 1 3 zł 



Działu Dokumentacji 
ZG ZASP 

TEATR ROZMAITOŚCI 
WARSZAWA 
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