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- Jednak wie1·zę, 
Że ludy płyną jak łańcuch ż6rawi 

W postęp .. . że z kości rodzą się rycerze, 
Źe nie śpi tyran, gdy loże okrwaivi, 

I z gniazd najmłodsze orlęta wybierze,· 
Źe ogień z nim śpi ·i węże, i t'rwoga ... 
Wierzę w to wszystko - ha ! - a jeszcze w Boga I 

J . Słowacki 
„Benwwski" - fragment 
pi~ni V 



Fragment większej całości 

( „.) Historia na.rodu ukraińskiego, w rozumieniu potocznym, 
zostaje nie tylko bez początku, ale jawi się w kawałkach nie powiąza
nych z sobą w organiczną. całość. Cofnijmy się więc nieco w czasie. 

Jarosław Mądry dzieli Kijow'3ką Ruś pomiędzy swoich ynów 
w 1054 roku, uatanowiwszy seniora. Polska w takiej sytuacji znalazła. 
się prawie sto lat później. Okres ten pozwolil wzmocnić polc;ką świa
domość narodową w czasie, kiedy na Rusi dalej następowało rozdrob
nienie księstw. Są.siedzi Ukrainy zdążyli zjednoczyć swe siły wokół 
monarchów w chwili, gdy pojawiło się tatarsko-mongoh1kie zagrożenie. 

W Polsce Kazimierz Wielki, a potem Jagiełło utwierdzali swój baj 
politycznie i ekonomicznie, w Węgiersko-Czeskiej monarchii wzmocnili 
się Andegawenowie, Litwa przeżywa swój zloty okres, wzrastała sila 
Moskiewskiego Księstwa. Ten czas, czyli XIV stulecie, Ukraina 
przegrała , rozproazywszy swe siły na wewnętrzne rozgrywki. Nic więc 
dziwnego, że n.ie potrafiła przeciwstawić się nawale azjatyckiej 
Złotej Oi·dy. Ta sytuacja nie ominęła nawet lepiej zorganizowanego 
zachodniego, tj. Halicko-Wołyńskiego Księstwa. 

Zniszczony i spuatoszony przez koczownicze plemiona kraj nie 
stawiał nawet opom Litwinom, kiedy Oleg zdobywał kolejne terytoria 
Ukrainy. Zresztą ta formalna zależność Litwy, w porównaniu z krwawą 
swawolą Mongołów, dawała możliwość znośniejszego życia. 

Za tę polityczną bezsiłę zapłaciła Ukraina najwyższą cenę - samo
określenia i niezależności. 

Od tej chwili historia Ukrainy przebiega dwoma nurtami, które 
dopiero od polowy XIX wieku znów się połączą.. Z jednej strony 
na przełomie X V i X VI stulecia zaczęła się ostatecznie formować 
Kozaczyzna. Jej związek z tradycjami kijowskiaj Rusi, a potem 
Halicko-Włodzimierskiego Kdę'3twa podkreślali kozaccy kronikarze 
(przede wszy.stkim Samyjło Wełyczko w swoich „Opowiadaniach 
o wojnie kozackiej z Polakami") . Z tych tradycji wywodzili prawa 
Ukrainy hetman Bohdan Chmielnicki i hetman Iwan Wyhowski w swo
jej hadziackiej ugodzie, hetman Iwan Mazepa w swoich uniwersałach 
i hetman Pyłyp Orlyk w bonderski j konstytucji, a przede wszystkim 
w swojej pracy „Wywód praw Ukrainy' ". Tradycjami i ideałami 
silnego związku z Książęcą dobą natchnione były patriotyczne stronice 
„Historii Rusów", „Księgi bytu narodu ulU'aińskiego". 

Z dmgiej strony, pewną część zamożnej i wykształconej szlachty 
zasymilowała Polska. Dokonało się to na przłomie XVI i XVII wieku, 



kiedy przepustką do Rze zypo połitej stało aię przejście na katolicyzm, 
co , w konFiekwencji, oznacza)o polonizację . W ten Rposób przestały 
być ukraińskimi tytulowane rody np . Wiśniowieckich, Ostrogskich 
czy Zaslawskich. W sumi aż 0% tzw. polski j szlachty , która 
osiadla nad Dnieprem była ukraińskiego pochodzenia. Jednocześnie, 
w ślad za królewskimi nadaniami ziemi zysto polskim rodom Potoc
ki ch, Żółkiewskich czy Lubomirskich, odbywała się w kierunku 
wschodnim migracja polskiego ludu, którego grupy szybko rozpływały 
się w ukraii1skim morzu. Jeśli nawet ilościowy stosunek w tych asymi 
lacyjnych procesach rzeczywiści się wyrównywał, to jakościowy 
zdecydowanie nie i to na n.iekorzyśó Ukraińców. 

\V latach 1772- 1773 Rosyjskie Impedum rozszerzyło swoje 
granice kosztem dalszych ziem ukraińskich. Starszyzna kozacka 
czynilarozpacz1iwe }lróby, żeby w ramach Hetmańszczyzny zachować 
resztki politycznej autonomii, ale w sytuacji samodzierżawia okazało 
Rię to niemożliwe . Likwidacja kozackiego 1·epublikanizmu rozciągnęła 
się prawie n.a lat dwadzieścia . zukając daty granicznej okaże się, 
że nie bylo nią ani przymusowe zrzeczenie się władzy ostatniego 
hetmana Kyryla RozymowRkiego ( 1764), ani nawet zrujnowanie 
Zaporoskiej , iczy (1775) , a dopiero skasO\vanie pulkowego ustroju 
T:fotma.11.szczyzny i wprowadzeru tam rosyjskiej administracji ( 1781) 
i na.danie byłej starszyźnie kozackiej praw ro. yjskich dworzan (1785), 
stanowiło konie tzw. „ kozackiego okresu". 

Zwróćmy przy tym uwagę, że upadek .Hetmańszczyzny nie był 
zjawi3kiern odosobnionym. W całej Europie istniała tendencja do 
centralizacji wladzy. W przrciągu stulecia utraciły swój autonomiczny 
status Katalonia, Szkocja i Irlandia, a austriacki absolutyzm po
spiesznie likwidował samorządność Czechów. Nawet Rzeczypospolita 
stoją.ca n a krawędzi przepaści , w swoim ostatnim przedśmiertnym 
akcie, sławionej Konstytucji 3 Maja, zdążyła pozbawić Litwę jej 
tradycyjnej autonomii . T centralistyczne tendencje, jako pewien 
wyraz epoki , nie napotykały siln go oporu. w xvm stuleciu porządek 
,-:tanowy przeżywał swój zloty okres. Uprzywilejowane mniejszości 
zgadzały się z utratą niezależnego miejsca swych krajów, jeżeli 
rekomp nsowa.no im to otwarciem drzwi do slużbowej kari ry na szer
, zej ar ni ' - zjawisko to j st powszechne dla całej Europy. -

Rozbiory, które zlikwidowały historyczną Rzeczypospolitą, wpro
wadzily jednocześnie na arenę międzynarodową polski problem. 
\V rozumieniu polskich patriotów, sprowadzał ':lię on do restaurowania 
historycznej Rzeczypospolitej w j j przedrozbiorowych granicach -
Galicję, U.krainę prawobrzeżną, Bialontś , Litwę uważano wtedy 
za prowincje Pol ki. 

Powstanie 1830-31 podjęte było nie tyle dla obrony inU>.resów 
rdzennej Polski (która cieszyła się wtedy względną autonomią, w formie 
t.zw. Królestwa Kongresowego) , ale dla obrony zabranych ziem. 

Podobnie w 1863 r. polska, szlach ecka, w swoim prz konaniu demo
kratyczna młodzi ż wywołała zbrojne zamieszki na kijowszczyźnio. 
naw t bez nadziei na zwycię two, a jedynie żeby zamanife tować 
przynależność tego terytorium do Pol Rki. 

Dopiero Drahomauow wskazał na to, żo polskie i ro y jskie g1·auice 
e niczne nigdzie się nie stykajtb że walka obu stron odbywa się na 
obcym - li ewskim, białoruskim czy też ukraińskim te1·ytorinm -
na terytorium, clo ~ tórego żadna ze stt· n 1ti miala prawn .. 

DoAyć takich krwawych plebiscytów było w nkraiń kiej hi toru : 
wielkie wojny kozackie XVI! stulecia, udział Ukraińców w podziale 
Polski (małorosyjscy politycy w Petersb1u-gu z jednej strony, powstani 
hajdamaków z drugiej), jednomyślnie wroga. poRta.wa ukraińskiej 
ludności wobec powsta.ń l 30- 31 i 1863 roku. 

Upadek powstania 1 63 roku podciął korzenie polRkich wpływów 
na Ukrainie. W wyniku tego, jak też wojny bałkai1skiej (która ostate
cznie doprowadziła do upadku Tur ·ji jako europejskiej potęgi) 
nastąpił w ukraińskiej poli yce zasadniczy prz łom - 11prawy które 
przez ostatnie trzy czy cztery wi ki stały w drabinie wa1·tośoi na 
pierwBzym miejscu, stają się problemami mn.je j cz r bardziej „oczy
szczonymi" i Achodzą w dół a na czoło wysuwa ię prawa ulrraińskich 
odniesień do Rosji.( ... ) 

Bo kto używa 
Żywota obok potoku, 
Którym sprawy boże plyną; 

Bohdan Batruch 

Kto chce spokojny z rodziną 
Swoją kość gdzieś gry-U na boku, 
Wiejskich kosztować słodyczy; 
Choć się nie policzą ludzie, 
To Bóg z takim się policzy ... 

J . Słowacki 
,,Sen 8Tebrny Salomei" 
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,SEN SREBRNY SALOMEI" - reflek je po lekturze 

Wiek X VIII przyniósł Europie i Polsce także doświadczenie 
rewolucji społecznej. Na początek konfederacji barskiej przypadło 
doniosłe wyda,rzenie, które decydująco zaważyło na poi kiej świado
mości społecznej i odbiło się głośnym echem w litera~urze romantycznej, 
W maju 1768 r. na Ukrainie, najpierw w okolicy Humania i Smiły, 
pod wodzą Gonty i Żeleźniaka wybuchła szybko rozszerzająca ~ię 
rebelia chłopska, zwana k0Ji5zczyzną bądź kolijew3zczyzną czasem 
też hajdamaczyzną. Skierowane przeciw 5zlachcie pol~kiej powstanie 
chłop~twa ukraińskiego, wzywające do „wybicia się z niewoli i ja,rzma", 
do otnąśnięcia się z , ,niesłychanego zdzierstwa" dotąd cierpianego 
od panów, zo talo rychło bo już w czerwcu tego samego roku, stłumione 
przez 'vojska polskie i rosyjskie, które wylłtąpily w obronie zagrożonego 
ładu społecznego obydwu państw. ( „ .) 

Aż do czasów rabacji galicyjskiej 1846 r. (znamienne, że powstanie 
Szeli Krasiński nazwał drugą koliszczyzną", z tych samych źródeł 
co pierwsza płynącą) - rzei humańska była najbardziej dramatycznym 
wyrazem konfliktów klasowych, głęboko nurtujących dawną Rzecz
pospolitą i pulsujących stale pod powierzchnią polakiego życia w pierw
szej połowie wieku XIX. Roma.ntycy powracali ciągle do wydarzeń 
koliszczyzny - stała się ona. nie tylko tematem ich dzieł literackich, 
ale także okazją do zgłębiania pełnego napięć i sprzeczności antago
nistycznego charakteru procesu dziejowego, ujawniania. i prób prze
zwyciężania antynomii między niepodległością i wolnością narodową. 
a rewolucją socjalną. (.„) 

Już w okresie przedlistopadowym, wówczas gdy kształtowały się 
rozmaite wersje romantycznego ukrainizmu, Seweryn Goszczyński 
przeciwstawił w „Zamku kaniowskim" ( 1828) krwawy obraz rzezi 
hajdamackiej baśniowej i legendarnej kozaczyźnie z dumek i poema
tów Józefa Bohdana Za.leskiego oraz wizji Ukrainy szlacheckiej 
z „Marii" Antoniego Malczewskiego. 

Ze splotu konfliktów, dzielących polską szlachtę i ukraińskie 
chłopstwo, wybrał Goszczyński szczególnie istotny dla. romantycznego 



obrazu świata-zderzenie szlacheckiej amowoli i bezprawia z ludowym 
marzeniem o swobodzie i pragnieniem zemsty za krzywdę . („.) Go: 
szczyński prezentuje racje i argumenty gnębionego ludu : „r6zgallll 
ojciec zasieczony" , „córka pogwa.Jcona", „pa.ńskie więzienie" , „głód", 

zimno". I podaje cel rebelii: „zemstę" i „swobodę". Społeczny 
i;oczątek i charakter buntu chłopskiego - wydaje się - nie może 
budzić żadnych wątpliwości. ( ... ) 

Doniosłego znaczenia na.brały wspomnienia hajdamaczyzny po 
powstaniu listopadowym. Ideowe polemiki emigracji i ~raju,. kt6rycl~ 
osią stała s ię sprawa chłopska rozważana w perspektywie komecznośct 
przekształcenia struktury społecznej i szans pozyskania ludu dla idei 
walki o niepodległość, nadały wstrząaom koliszczyzny pal~ą aktu
a lność. ( ... ) Głębokie poczucie winy za krzywdy ukraińskiego ludu 
objawilo się wśr6d rewolucjonistów szlacheckich, zrzeszonych na 
emigracji po powstaniu listopadowym w organizacji pod nazw,ą Lud 
Polski, której jedna z grup - Gromad, przybrała nazwę Human. Gdy 
czasopismo emigracyjne „Nowa Polska" zakwestionowało „przybrane 
nazwisko przez Gromadę Humań'', jej reprezentanci udzielili w r. 1835 
takiego wyjaśnienia: „Rozpamiętywanie błędów ojc6w naszych, za 
kt6re dziś ojczyzna. i my srogą chłostę nieba ponosim, kazała nam 
palec do najboleśniejszej z ran przyłożyć. Dzieci Humania, szł.achta., 
nam godziło się wziąć imię tego teatru okl'Opności, aby przed ruebem, 
ojczyzną i ludźmi pokorną ekspiacją za winy ojców sp~łnić. N~m 
godziło się przybrać nazwisko Humania, a.byśm)'." z ludnością Ukram:>'.' 
zawarli przymierze odrodzenia, sojusz przyszłości, a.byśmy w st~aszneJ 
pamiątce zatarli wspólne cierpienia, abyśmy za prześładowarua ludu 
Ukrainy, za wywoływane najstraszniejsze reakcje, tym samym 
uazwiskiem obmyli spólną nienawiść, zamazali krwawe pamiątki" . 
Powody przyjęcia na.zwy budzącej nnjbardziej drastyczne i przeraża: 
jąoo wspomnienia stają się całkiem jasne w świetl~ przytoczo~~l 
motywacji; wśród jej rozmaitych składników na plan pierwszy wyb1J_a 
się niewątpliwie chęć „ekspiacji za winy ojców naszych" . ~aam_e 
poczucie ogromu przewinień szlachty wobec ludu każe w akCie naJ
glębszej pokory, graniczącej ze skrajnym samozaparciem, przyodzi8:ó 
ową nazwę jak str6j pokutniczy, jak włosiennicę jątnącą bezustan.rue 
najboleśniejszą ranę. . . . 

(„.) W formowaniu podobnych n.astaw1eń rnezwykle doruosłą rolę 
odegrało rewolucyjnie zinterpretowane chrześcijaństwo i ze względu 
na postać Chrystusa, i ze względu na objawiające się w historii myśli 
chrześcijańskiej - przeważnie zrnsztą pozainstytucjonalne - prądy 
duchowe. Chrystus bywał wówcza.s przedstawiany jako głosiciel 
ewangelii dla ubogich i uciśnionych jako symbol ostatecznego wyrze
czenia i poświęcenia, chrześcijaństwo zaś jako doktryna wojny o spra
wiedliwość r6wnież tu, na ziemi. ( ... ) Przeciwko takiej interpret&cji 
chtteścijaństwa zwracali się przedstawiciele konserwatyzmu polskiego. 

Zygmunt Krasiński w liście do Stanisława Małachowskiego .pis'.ln~ 
z Nicei w marcu 1846 r. po tragicznych wypadkach gahcy1sk10h 
proponował następujące środki reedukacji: „Wie zanie chłopów 
w Galicji będzie dla ludu kazaniem wymowniejszym niż wszelki głos. 
Dopiero wtedy żal uczują i wyrzekną mea culpa " ( „ .) 

Jak twierdzą badacze folklorn ukraińskiego, Wernyhora, to postaó 
występująca pierwotnie w ludowych baśni~ch jako b?hater o nadl~dz 
kiej sile i odwadze, odpowiadający polskiemu Waligórze . Od w1e~u 
XVIII - najprawdopodobniej - pojawia się w ukraińskich_Podani~ch 
ustnych i relacjach pisemnych jako młody Koza~, „~VOJak męzny 
i śpiewak nad śpiewaków", któremu „d~ł J:_>an B~g w~~dz1eć prz~szł~ść 
i zdarzenja całego świata" . Powtarza się.leg? P.teśni i_ ~u..epow1ed~e , 
z których wynika, że wskutek szczególnej opieki boski~} nad _Dkra1r:ą. 
przeminą złe czasy - niewola panów, głód, zarazy, wo1ny - 1 „będzie 
znowu dobrze na Ukrainie" . („ .) 

Rozmaicie określano epokę, w której miał żyó Wernyhora - wiek 
XVI lub XVII, czasy hetmana Mazepy lub koliszczyzny. Tę ostatnią 
wersję przyjmowały najczęściej znane dziś poda~a ~ zapiski P?ls!'ie 
będące zresztą już echem apokryficznej przepowie~, pows~ałeJ, Jak 
to ustalił Pigoń, już w połowie 1809 r. w kręgach patr10tyczneJ. szlachty 
polskiej na Ukrainie . W imię politycznej jedn~ści ziem d~wneJ ~zeczy
}Jospolitej poslużono się legendarną. postaOJą kozac~1e'?o WJeszcza: 
Miał on. pnewidzieć wydarzenia towarzyszące upadkom mep.odległośo~ 
kraju, zapowiedzieć je.j odbudo:vanie w zwi~z~u z p~litycznym1 
przemianami w Etu·op1e w dob1 napoleońsk1e1, a ~~~ wspó~ 
szczęśliwość Polaki i Ukrainy . Tekst proroctwa był późrueJ ~elolu·~t~e 
aktualizowany i przerabiany, wszedł też na st.ale do tradyc11 „.sybilliń 
skiej" literatury polsldej . Odwoływały się do niego je zc~e popul~ 
wierszowane przepowiednie kursujące; w kraju w czasie II WOJny 
światowej . . . . 

( ... )Postać Wernyhory z podań 1 apokryfów musiała przem~"'IÓ do 
wyobraźni romantyków, choć - jak się wydaje - ~e zn.ab, poza 
Goszczyńskim , ukraińskich opowieści ludowych: ( ... ) c_>ru to ukszta~o
wali literacką legendę Wernyhory, fascynuJącą 1eszcze Mate3kę 
i Wyspiańskiego . Stworzyli malowniczą -posta-O natchnionego proroka 



ludowego, która stała się istotnym symbolem politycznej ideologii 
romantyzmu, przywiązującego tak wielką wagę do „myśli o miłości 
pomiędzy Polską a Kozaczyzną.", jak to określił Goszczyński·. ( ... ) 

NajpiękniejBZL\! poetycko kreację Wernyhory stworzył Słowacki 
w dramacie „Sen srebrny Salomei" . Tutaj ukraiński wieszcz to „lirny 
król ostatni'', uosobienie twórczej potęgi poezji ludowej, odchodzącej 
w p1'2eszłoś6 wraz z całą. Ukrainą. giną.cą. w krwawym starciu ze szlachtą.. 

Najdonioślejszy dla literatury polskiej wyi·az poetycki uzyska.la 
tragiczna sprawa koliszczyzny właśnie w twórczości łowackiego. 
Wizja historycznych konfliktów na osiemnastowiecznej Ukrainie 
w „Beniow'Jkim" różnić się miała programowo od uproszczonych 
pomysłów „kozakopowieścia.rzy" - Czajkowskiego i Grabowskiego. 
W poemacie zarysowały się również dążności polemiczne w ~tosunku 
do typu historyzmu, z którego zrodził aię „Pan Tadeusz". (.„) Różny 
od wypowiedzianego w poemacie Mickiewicza stosunek do przeszłości 
szlacheckiej , odrębna wizja historii, inny wzorzec poezji określają 
odmienną zasadę selekcji faktów w „Beniowskim" . Słowacki zdaje 
się zmierzać do maksymalnej komplikacji i dramatyzacji historii, 
stykając ze sobą. konfederację barską i koliszczyznę.( ... ) Rzecz znamien
na, że historiozoficzny aens wydarzeń Słowacki wyłożył w dwóch 
odrębnych utworach, i to dranlatycznych - sens konfederacji barskiej 
w „Księdzu Marku", a koliszczyzny w „Snie srebrnym alomei" . 

Perypetie hajdamackiej epoki Słowackiego, jego szamotanina z upor
czywie powracającym tematem tym wyraźniej ujawnia.ją inspirującą 
i zarazem rozsadzającą wszelkie schematy historiozoficzne siłę wy
darzenia. historycznego - koliszczyzny. l\lożna bez obawy pomyłki 
powiedzieć, że oddziałała ona iezwykle płodnie na wyobraźnię Sło
\Vackiego i że jego wizja. rewolucji - jak zresztą w ogóle widzenie 
rewolucji w całym romantyzm.ie polskim - jest bez niej nie do po
myślenia. („.) Także i rewolucja. mistyczna, która eta.nowi funda
mentalną. część systemu genezyjskiego Słowackiego, w bardzo poważ
nym stopniu wynika z próby zgłębienia i wyłożenia sensu właśnie 
koliszczyzny. (. „) A oto wywód Słowackiego : 

. „Pr~,ez przł7spieszenie śmier?i ciał przyspieszał się pęd duchowy 
zywota , mówi P?eta ~ „Ge1?-ez1s z Ducha". Zmieniając swe kształty 
-. formy, ~m~gaJ.ąc .s1~ z '!CJa.~em", „duch" podl ga rewolucyjnemu 
przymus.owi 01erp1erua 1 śm1erm. „Jest więc respublika ducha _ wy
k~ada .Mi:8trz w „Dialogu troistym" - pod forma.mi ciał o której wy 
rue wiec1~„. Jest. także hi~ra~chija duchów, walcząca ~ hiera.rchijq, 
po.sta.no~vioną z ~1a.ł na: św10c1e, z. które~ to w~lki wychodzą. wszys
~e WOJ.~Y· zaffilęszama, rewolucje - 1 te me skończą się, aż na 
hie:arohii d~chów zbudują się wszelka forma ... Dlatego przez rewo
htCJ~ leczą, się prz~starzałe narody - albowiem rozbicie czarów formy 
któia ducha ugrua~a.la, .~opom~~a wyjściu na wierszch większych 
d1:1c~ów .. . a na. właściwe mzsze m.Je3sca strąca się niedołężne - a uprzy
w1le3owane.'' 

. Ukrai~a. z doby koliszczyzny jest tym osobliwym miejscem gdzie 
naJPrędze3 doko~a się „:przejście ducha z formy do formy" (b~wiem 
prawem formy 3est śmierć). Ten „teatr niesłychanych mordów' ', 
zalany morzem konfliktó~v klasowych, narodowościowych i religijnych 
„~a Polsce ~o J?rzekaza.rua. prawdę o przemianie koniecznej i niezbęd
ne3, o przem1am~ formy przez mękę i cierpienie. Tu zdaje się być za
wa~t~.rozpoznam~ przys~łego losu Polski , tu rozpoczął się ów „ucisk 
Bozy , ( .. . ) właśrue Ukrama - płonąca. ogni m ca:łopalenia - j st ( ) 
lampą oświetlającą. przyszłe drogi Polski". ·· · 

Maria Janion i Maria Żmigrodzka . 
Romantyzm i historia. (fragmenty) 
Warszawa 1978 

Biada, kto. daje ojczyźnie p6ł duszy, 
A drugie tu pół dla szczęśc-ia zachowa · 

Oboje w ni1!1' J3_6g swym piorunem skrusz~ 
I padnie lciedyś w popiół taka głowa J 

Żadną łzą taki Boga nie poruszy, 
W mod~itwie .nigdy już nie znajdzie słoiva, 

Kt6re by kiedyś Jego Bóg rozumiał 
I będzie jak ten dąb umarły sz1tmiał. 

J. Slowacki „Beniowslci" 
- fragment pieśni III 



KIEROWNIK TECHNICZNY 

PIOTR RZEPECKI 

BRYGADIER SCENY 

STANISŁAW SZWARC 

KIEROWNICY PRACOWNI 

KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ 

MODESTA WRÓBLEWSKA 

KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ 

WŁADYSŁAW KLIMASZEWSKI 

STOLARSKIEJ 

ANTONI TROJANOWSKI 

FRYZJERSKO-PERUKARSKIEJ 

HALINA MUSIAŁŁ 

GŁÓWNY ELEKTRYK 

ALOJZY SWIERKOWSKI 

AKUSTYK 

ZDZISŁAW SENTKOWSKI 

REKWIZYTOR 

FELIKS HEINRICH 

SZEWC 

FERDYNAND ROGUSZKA 

KOORDYNATOR PRACY ARTSYTYCZNEJ 

EWA LILIANNA MATUSIAK 

SEKRETARZ LITERACKI 
REDAKCJA PROGRAMU 

EWA ADAMUS-SZYMBORSKA 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

DANUTA 
JAMIOŁKOWSKA-GRZESKOW 

REDAKTOR TECHNICZNY 

STEFAN ŻMICH 

aan:c p: GUI &Iii ' li 



DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZ ' Y 

ALOJZY NOWAK 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

ROMUALD PRZEPERSKI 

KIEROWNIK MUZYCZNY 

GRZEGORZ KARDAS 

o I 

Lit- <.1nv 0w 

~ <J.1 u Uu K li fTt e' 
lo\..„l 

,, vr 

D•ial Upownechniani• Teatru 

Kierownik - KRYSTYNA PANKANIN 
tel. 21-12-38 i 21-15-98 

Przedsprzedaż biletów - Al. Mickjewicza 2 p. 21 
Kasa Teatru Polskiego - tel. 21-12-38 
Kasa Sceny Kameralnej - tel. 22-33-14 

ws;r - •-•m. tHo/s:i - K-8 


