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Nie 
przqpadhient 
tu wracan1 

Z paru względów ten mój powrót do Kali
sza jest ważny. Po p ierwsze - tu debiu
towałem. Na tej scenie ukazała się moja 

pierwsza pełnospektaklowa sztuka w teatrze 
zawodowym - „Zasada" w 1962 roku. Pre
tekst do wspomnień osobistych. Dwadzieścia 

lat. .. Prawie tyle samo czasu upłynęło od napi
sania „Anioła na dworcu". Teraz znów debiutu
je. Czy zachowa swą młodość? To dru~i pow6d 
do obaw. 

O pierwszej sztuce nie wspominałbym pew
nie, gdyby nie jej tytuł. Zasada. Właśnie dla 
owej zasady współpracy teatru z autorem war 
to powiedzieć słów kilka. Dziś bowiem brzmi 
to jak bajka. J ak bajkę więc :zacznę ... 

Dawno, dawno temu, nad piękną rzeką 

Prosną żył był pewien dyrektor teatru, który 
nie tylko czytał polskie sztuki współczesne, ale 
śledził na antenie słuchowiska radiowe i -
wysłuchawszy dramatu „Zasada" - postanowił 

rozmówić się z autorem. Wybrał się więc spe
cjalnie do Warszawy, by na miejscu rzecz za
łatwić . Dalej już wszyscy się domyślają, że 
owym dyrektorem z baśni był Tadeusz Kubal
ski, niezapomniany twórca Kaliskich Spotkań 
Teatralnych, a poszukiwanym autorem - ja, 
wówczas młody satyryk z warszawskiego STS-u. 

Ponieważ dyrektor Kubalski był człowiekiem 
konkretnym i wierzył w młodych - w niedłu
gim czasie z tekstu słuchowiska powstała 

sztuka. Nad terminami czuwał on sam. Zapew
nił mi wspaniałego reżysera .....__ Zbigniewa Bes
serta - który z debiutanckiego tekstu zrobił 
żywe przedstawienie. Na tyle żywe, że nie zra
żony dyrektor Kubalski postanowił szukać 

dalej wśr6d młodych autor6w w Warszawie. 

W tym czasie szedł właśnie w STS spektakl 
„Oskarżeni" pióra Agnieszki Osieckiej i An
drzeja Jareckiego w reżyserii Jerzego Marku
szewskiego w koncertowym wykonaniu pary 
aktorskiej - Aliny Janowskiej i Wojcie
cha Siemiona. Spektakl cieszył się ogromnym 
powodzeniem. Tadeusz Kubalski postanowił 

przenieść go do Kalisza. Ponieważ nie dyspo
nował Janowską i Siemionem zwrócił się do 
autorów, by przerobili u twór na zespół akto
rów. Reżyserować miał Markuszewski - po-

nlewai był jednak w tym czasie zajęty, dyrek
tor Kubalski zaproponował reżyserię współ

autorowi sztuki - Andrzejowi Jareckiemu. 
Ten nie tylko r zecz wyreżyserował, ale zapro
jektował scenografię - i w ten sposób na sce
nie kaliskiej odbył się kolejny debiut znanego 
później dramatopisarza w potrójnej roli: auto
ra, scenografa i reżysera ! To się nazywa -
umieć ryzykować! Starsi z państwa pamiętają 
na pewno ten spektakl, a przynajmniej znaną 
piosenkę z tego przedstawienia: „Widzisz mała 

jak to jest". 

Chciałoby się tęsknie powtórzyć refren. Ano 
właśnie. Tak to było. Niestety Tadeusz Kubal
ski odszedł przedwcześnie - a z chwilą J ego 
śmierci urwał się mój kontakt z Kaliszem na 
blisko dwadzieścia lat. Dlaczego więc wracam? 
Odpowiedź jest p rosta. W moim życiu spotka
łem drugiego dyrektora, kt6ry od chwili swego 
reżyserskiego warsztatu w PWST postanowił 
być wierny mojej dramaturgii. Dyrektorem 
tym jest Roman Kordziński . Jemu zawdzięczam 

wiele wystawień moich sztuk w Teatrze Pol
skim w P oznaniu, w tym jedną prapremierę 

(„Darz Bór") i naj~pszą inscenizację „Derbów 
w pałacu", którą potem z wielkim sukcesem 
powtórzył na Węgrzech, w Teatrze Narodowym 
w Pecs. 

M6wi się często o konflikcie autora z tea
trem. Nie twierdzę, że go nie ma. O ileż jednak 
byl by on mniejszy, gdyby było więcej w Pol
sce takich dyrektorów i reżyserów, jakich ja 
na swej drodze miałem szczęście spotkać. 

Nie wróciłem więc tu przypadkiem, jak po
wiedziałem. I nie przypadkiem mój „Maestro" 
pojawił się na ostatnich Kaliskich Spotkaniach 
Teatralny ch, a teraz „Anioł" zaczyna grasować 
na dworcu. 

Za sprawą Romana Kordzińskiego tekst 
sprzed blisko dwudziestu lat zn6w zacznie żyć 
swoim życiem. I jak to zwykle bywa w każ
dym spotkaniu z wybitną indywidualnością 

twórczą - nie będzie to dosłowne powtórzenie 
tekstu jaki napisałem. Kordziński zawsze doda 
coś od siebie. I właśnie „to coś" ciekawi mnie 
najwięcej, jest zawsze cudowną, pełną niespo
dzianek przygodą. 

JAROSŁAW ABRAllOW-1,EWERLY 
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1 Sam bym nie wpadł na to, żeby obecnie, 
właśnie teraz odświeżyć znajomość z ulu
biony m „Aniołem na dworcu". Od paru 

miesięcy chodził za mną raczej „Maestro" ze 
swym tkliwo-lirycznym szyderstwem. Ale oto 
autor, z k tórym tak wiele przez la ta nas związa

ło, delika tnie odwiódł mnie od swego ostatnie
go dzieła i skłonił do ponownego - po latach 
nastu od mojej inscenizacji i blisko dwudzi tu 
od napisa nia, takf taki - przestudiowania 
„świeżym okiem" tej prościuteńkiej scenicznej 
dykteryjki. 

A i wtedy , gdy przed laty w białostockim 

teatrze jako którą.i z rzędu realizację „Anioła" 
w polskich teatrach podejmowałem, wszedł on 
na scenę jakby zastępczo . O tóż z jakichś ta
jemniczych powodów dyrektor Jerzy Zegalski 
musiał zawiesić próby reżyserowanych przeze 
mnie „Derbów w pałacu" i zamienił Abramo
wa na.„ Abramowa. I tak to, nie wiedząc kie
dy, nie przerywając prób, pracowaliśmy nad 
„Aniołem" . O jakże w iele sentymentów pozo
stało m i z tego okresu w pamięci . Z przygoto
wań, z pewnych pomysłów zwierzałem się 

autorowi; pamiętam migoczące na jego twarzy 
humorystyczne iskierki niedowierzania, może 
nawet strachu, gdy najbardziej serio gawędzi
łem o sentymentalno-niebiańskich chorałach do 
romansowego dialogu Dziewczy ny z Podróżnym 
w stylu: „Mów do mnie du du '", - „duduś nie 
udu§", czy też „nie wiedziałam, że magister 
tak potrafi..." oczywiście całować. 

A przecież za tym melodrama tycznie skrze
czącym szczegółem ukrywała się nie tylko 
twarz „Kabaretowego Humorys ty" , ale i głę

boko diabelski żywioł teatru konsekrującego 

potoczną codzienność, banał ytuacyjno-języ

kowyf I wtedy to zaczynał wyłaniać się z twór
czości mego autora, a po latach jeszcze bardziej 
wyraziście to itwierdzałem, TEATR ARLEKI
NA. Ten żywioł prehistory czny tea tru zacząłem 

śledzić u niego z pasją niemal detektywistycz
ną, nie dając się zwieść - co to, to nie! -
najbardziej naw et realistycznym zakotwicze
niom kanwy sytuacyjnej jego dramatów. ,Anioł 

na dworcu" w stęieniu tego błazeństwa ceiuje, 
to już nie obrazki z naszej niedawnej historii 
społeczno-obyczajowej lecz rozpędzone diabel
skie koło z lunaparku duszności Francisca Goyi 
i Wyspiańskiego jednocześnie . Bo to, że paręna
ście najbardziej obiegowych powiedzeń z „ We
sela" dałoby się a vist zastosować do naszego 
„Anioła" nie jest d o w o d e m naciąganym, ale 
r o d o w o d e m rzeczywistym tego sposobu 
u trwalania i oceny świata, jaki w utworach 
Abramowa-Newerlego został zawarty. 

P .S. Chciałbym zwrócić uwagę na tytuły 

sz1uk Abramowa z ich diabelskimi sprzeczno
ściami: „Anioł na dworcu", „Derby w pałacu", 
„Wyciąg do nieba'', „Skok pr zez siebie" , ,,Dno 
nieba". 

2 Autorowi wspominkowych wynurzeń 

t rudno uwierzyć w fakt, że znajomość 

i współpraca z Jarosławem Abramowem
-Newerlym na samym początku jego pracy 
w teatrze, kilka lat później zaowocuje czymś 

zgoła ważniejszym dla obecności współczesnej 

dramaturgii we współczesnym teatrze polskim. 
W środowisku pisarskim ułomność w tym za
kresie była oczywista, a zewsząd słychać było 
narzekania i nawoływania na niedostatek pol
skich sztuk w ogóle i ich miałkość tematyczną 

problemową. Ktub Dramatopisarzy przy 
Związku Literatów Polskich od początku swego 
istnienia stawiał na pierwszym miejscu troskę 

o stałą obecność polskiej dramaturgii na na
szych scenach. Siłą natu ralnego biegu rzeczy 
musiało dojść do spotkania dwu inicjatyw: 
przedsięwzięć podejmowanych przez Klub z sze
roko zakrojonym programem Teatru P olskiego 
w Poznaniu, którym miałem zaszczyt wówczas 
kierować. Zrodził się oto w tym tea tr ze nie
codzienny pomysł poświęcenia w całości sezonu 
1975176 - jubileuszowego, z okazji 100-leciA 
sceny - współczesnej dramaturgii polskiej. 
W in tencjach projektodawców repertuar sezonu 
stanowić miał manifestację programowych za
interesowań zespołu i kierownictwa tej placów
ki, zainteresowań - co wypada gwoli ścisłości 
podkreślić - uwidocznionych i pre(erowanych 
wyraźnie w sezonach poprzednich . Szybkie doj
rzewanie pomysłu było tym naturaln iejsze, że 
kierownikiem literackim był jeden z aktywniej
szych w Klubie Drama topisar zy poeta - drama
turg - człowiek tea tru - Jerzy S. Sito. 

Inicjatywa wyglądała porządnie, więc zgod
nie z naszymi społecznymi nawykami musiała 
zostać odpowiednio zlekceważona a z czasem 
głęboko zapomniana. Najmniejsze zaintereso-



wanie pomysłem wyrażała, po sąsiedzku nie
jako, prasa literacka i kulturalna, pomimo 
życzliwego nastawienia władz ówczesnego ZLP 
z Jarosławem Iwaszkiewiczem na czele, które 
doprowadziły do faktu, że jubileuszowy pro
gram Teatru P olskiego stał się częścią oficjal
nych dokumen tów zjazdu pisarzy, jaki w tym 
czasie się odbywał. Najlepsze w sprawie było 
to, że jeszcze przed inauguracją sezonu czoło
wy tygodnik społeczno-kulturalny w dyskusji 
z udziałem równie czołowych przedstawicieli 
środowiska teatralnego głosił podzwonne jubi
leuszowego programu tylko dlatego, że zaczy
nał się „Weselem" Wyspiańskiego. - Taka 
niby m ocna ta dramaturgia, a jak przychodzi 
co do czego, to „ W esel:e" ._ w takim to mniej 
więcej tonie rozprawiano. 

3 J est coś frapującego w tym, by wieść 

~ialog, prowadzić ze współczesnością 
mniejsze czy większe bitwy, mając za 

oparcie aktualne tworzywo, materię duchowo 
najbliższą, utkaną ze znaków, którymi posługu
jemy się w codzienności, codzienności, która 
czasami drażni i niepokoi, a niekiedy fascynuje 
i zachwyca. Tak więc nie tylko jeden, udany 
przecież, jubileuszowy sezon opanowany został 
przez dramaturgię naszych dni, ale i kolejne, 
następne cztery sezony Teatru Polskiego 
w Poznaniu przebiegały pod auspicjami tej li
teratu ry. W ciągu niespełna pięciu sezonów 
wystawionych zostało 20 premier na dużej sce
nie i tyle samo na małej. Obok Romana Brat
nego debiutował Piotr Domański, obok mroż
kowej ,,Policji" wystąpił temat powstania 
wielkopolskiego, obok aktualnej „Daczy" Ire
dyńskiego pojawiła się historia Mochnackiego 
ze sztuki Urbankowskiego. Był, rzecz jasna, 
i Abramow - „Derby w pałacu", „Darz Bór", 
,,Klik-klak'', „Dno nieba". 

Wynurzenia te można porównać do sytuacji 
żonglera na pełnym, niespokojnym morzu, któ
ry miast panować nad żywiołem przeprowadza 
bilans woich żeglarskich umiejętności i do
świadczeń. Być może jednak tego rodzaju reko
lekcje są potrzebne dla uświadomienia własnej 
sytuacji. A przedeż moja przyaoda z drama
turgią in statu nascendi, nie wolna od utarczek, 
porażek, potyczek ale i sukcesów, rozpoczęta, 

a może raczej sprowokowana wewnętrznym 

ogniem utworów J aro ława Abramowa-Newer
lego trwa nada1. I jestem wier ny temu ży
wiołowi. 

ROMAll KORDZIŃSKI 

1'o.,,edia 
ludzka 
Polaków 

S :ztuk.a dramatyczna, każda sztuka mocno 
osadzona w realiach swego czasu, ukon
kretniona postaciami, zdarzeniami, fak ta-

mi, które tworzą tło społeczno-obyczajowe dln 
zasadniczego problemu, wymaga po latach rze
telnego i sumiennego odczytania. Prowadzić 

ma ono do odpowiedzi na pytanie: co z niej jest 
dla nas? Powrotowi na scenę „Anioła na dwor
cu", który był największym, obok „Tanga" 
Mrożka, wydarzeniem teatralnym sezonu 1964/ 
/65, naturalną koleją towarzyszyć musi to i in
ne pytania: jak daleko sięgają uogólnienia 
sztuki? czy problematyka społeczna dotyczy 
wyłącznie początku lat sześćdziesiątych, czy 
też ma szerszy wymiar? co z niej może zainte
resować dzisiejszego widza, którego świadomość, 
zważmy, w sposób niebywale precyzyjny wy
ostrzyły doświadczenia społeczno-polityczne 

ostatnich lat? wreszcie, czy utwór zachował 
swoje walory artystyczne? Nie udzielając 

w pełni odpowiedzi na te pytania, jest to 
wszakże zadanie dla inscenizatorów i widzów, 
sformułujmy kilka refleksji, jakie nasuwają ię 

po Lekturze sztuki. 

• Pamiętamy, co napisał Michał Bach tin o po
staci „wesołego oszusta", pojawiającej się 

w literaturze europejskiej (spotykamy ją 

w każdej z narodowych literatur) zawsze po 
epoce „patetycznego kłamstwa". Czyż z po
dobnym ujęciem nie mamy do czynienia w 
sztuce Abramowa, czyi Podróżny I nie jest 
tworem osobowościowym zupełnie przeciw
stawnym bohaterom literackim z lat pięćdzie
siątych? Prawdziwy koniec socrealizmu w li
teraturze nastąpił wtedy, gdy miejsce obdarzo
nych niezliczonymi cnotami bohaterów pracy 
i walki zajęli osobnicy o pokiereszowanych 
życiorysach, niełatwych charakterach , nieokre
ślonych tęsknotach, bez społecznej legitymacji, 
ale... intrygujący - egzotyką obyczajową, 

barwnością doznań, odmiennością myśli, jakże 

niezgodnymi z zaleceniami pedagogiki społecz
nej. Rzeczywistość odkryła sto różnych twarzy, 
od łoniły się m echanizmy życia społecznego, 

wykazujące zastanawiającą autonomię i nie
wrażliwoSć na zmiany. Społeczeństwo okaza
ło się organizmem o wysoce skomplikowanej 
budowie. Zaczyna się proces adoptowania do 



•wiadomości społecznej nie zawsze jasnych 
i pozytywnych zjawisk. W a żną rolę w tym 
procesie odgrywa literatura, która wyprzęgnię

ta z jarzma normatywnej poetyki mogla do
wolnie (?) hasać po drogach i ścieżkach, a tak
że po bezdrożach życia Polaków. Pojawia się 
Marek Nowakowski ze swoją egzotyczną te
matyką obrzeży moralno-obyczajowych wiel
kiego miasta, możliwy jest ewenement Andrze
ja Brychta („Suche trawy"), pojawia również 
ktoś tak przenikliwy jak Ryszard Kapuściński 
w „B zu po polsku". Zjawia się obok innych 
i „Anioł na dworcu", dzieło autora, którego 
nade wszystko interesują mechanizmy życia 
społecznego. 

Elżbieta Wysińska napisała kiedyś, że 
,,Anioł" pozostał sztuką jednowarstwową, mo
notematyczną. Otóż, nie wydaje się, by sąd ten 
był prawdziwy. Można raczej powiedzieć, że 
warstwa r ealistyczno-obyczajowa oraz język 
utworu są tak żywe i bogate (do dziś! znako
mite parodie językowe), iż dominują niejako 
nad całością, nadając jej pozory jednoznaczno
ści . Tymczasem fakt, że sztuka jest wyraźnie 
podzielona na dwie części, z których druga jest 
odwróceniem, negat wem pierwszej, że podob
ne odwzorowani znajdujemy w sytuacjach 
i postaciach, świadczy o niejednoznaczności, 
o jakiejś dwoistości świata przedstawionego. 
Nawet tytułowy anioł ma swoje przeciwień
stwo w wampirze, puenta zaś pogłębia jeszcze 
bardziej r elatywizm w rozpoznaniu i diagno
zie Abramowa. 

Dramaturgiczny zabieg oparcia sztuki na ja
skrawych antynomiach służy wielu celom: 
wyostrza problematykę społeczną (jeśli posłu

giwać się tylko tym określeniem), uplastycznia 
i eksponuje warstwę obyczajową oraz wydo
bywa struktury świadomości społecznej, pod 
którą należy rozumieć nawyki, zachowania, 
reakcje, zasób pojęć, normy moralne, mental
ność, a więc to wszystko, co człowiek nabywa 
w procesach wychowawczych, socjalizacyjnych. 

Wzmacnia ten zabieg inny jeszcze mecha
nizm kompozyc jny - p rzyjmowanie przez 
postaci dramatu różnych ról. Kajzar powie
dział, że jest to parodia teatru epickiego, Ke
lera zauważył wpływ awa ngardy teatralnej. 
Nie umniejszając wagi ty ch spostrzeżeń, za
uważmy, iż zabieg ten ma u Abramowa wy
raźnie ironiczny charakter. Drwina i szyder
stwo autora ma dwa znaczenia: dotyczy ról 
społecznych, ich względności, łatwości z jaką 
ludzie w nie wchodzą na skutek stereotypów -

i to jest drugie mactenie - jakie się z nimi 
wiążą. Stereotypowe, skonwencjonalizowane 
zachowanie urzędnika, funkcjonariusza pub
licznego, pracownika służb państwowych, pocz
ty, kolei, kontrolera, inspektora itd. odpowiada 
wyobrażeniom społecznym, co więcej - kanon 
zachowania, czynności, gesty, sposób myślenia, 
rutyna wykształciły się w całkowitej zgodzie 
z tymi wyobrażeniami, niejako w efekcie spo
łecznych oczekiwań. Zrytualizowanemu zacho
waniu towarzyszy jałowy bieg myślenia i od
powiadający mu język - zbanalizowany, ope
rujący zbitkami, frazesami, wyjałowiony z ory
ginalnej myśli. Stąd tak łatwo o parodię, skoro 
stale mamy do czyn.ienia z autoparodią. 

Bohater „Anioła" chciał dojść prawdy. Jakiej 
prawdy? o kim? o nas, Polakach, o lu dziach 
i wartościach jakie wyznają? Czym jest pra~ 

da, skoro potrafi być na tyle groźna, żeby zni
szczyć tego, który próbuje jej dociec? Prawdy 
o społeczeństwie, jego życiu i problemach nie 
można symplifikować "-- zdaje się mówić Abra
mow - nie trywializując jej jednocześnie. Pro
ste diagnozy mają wartość komunału, s ma zaś 
prawda, jak całe społeczeństwo, jest tworem 
skomplikowanym, wielokrotnie złożonym. Od
krywając poszczególne warstwy dochodzimy do 
coraz to nowych pokładów rzeczywistości rów
nie bogatych jak poprzednie. 

Może więc n ie chodzi o „komedię społeczną", 
jakiej dopatrzyła się w sztuce Jarosław Abra
mowa-Newerlego E. Wysińska, a ciągle aktu
alną „komedię ludzką Polaków"? 

RYSZARD BIENIECKI 
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A k t o r z y: Krystyna Jędrys, Elżbieta P etrykat, Daniel-a Popławska, Bożena Remelska, Anna So
bik, Kazimiera S tarzycka-Kubalska, Anna Szymańska, Violetta Uryga, Barbara Włodarczyk, Doro
ta Wójcik, Adela Zgrzybłowska, Tadeusz Błażyński, Andrzej Czernik, Karol Dillenius, J erzy 
Górny, J anusz Grenda, Maciej Grzybowski, Aleksander Maciejewski, Grzegorz Minkiewicz, An
drzej Musiał, J an Pyjor, Jerzy Smyk, Piotr Sowiński, Ireneusz Wykurz. 

Dyrektor administracyjno-techniczny: Jan Grygielski 

Inspicjenci: Maciej Sykała , Marek Swiątek. Suflerzy Ewa Bljacik, Elżbieta Kaczmarek, Małgorza-ta Szkudla
rek. Kierownik biur a obsług i widza: Kryst)'l1a Ruda. Biuro obsługi widza: Daniela Cicha, Ignacy Lewandow-
8ki, Krys tyna Żuberek , Elżbieta Kramarska. Kierownik techniczny: Eugeniusz Wawrzyniak. Kierownik scen y: 
Wiesław J ezierski. Brygadierzy sceuy: Bernard Ka.miński, HellJ"yk Wawrzyniak. Damska pracownia k rawiecka: 
Aniela Błaszczydc, Barbara Humelt, Zuzanna Sobczak. Męska pracownia k r aw iecka: Włodzimi~ Dardas, J ó
ze! Podgrod:z.lci, Marian Szymański . Pracownia tapicerska: Jan Nowak. Pracownia malarska: J erzy Soliński, 
Piotr Wiśniewski. Pracownia ślusarska: LU<:jan Czekalski. P racownia fryzjerska: Wiesława Antczak:, Ar let.a 
Włodarska. Pracownia stolarska: Jerzy Grabow-,kl, Józef Szymański , Jacek Welke. Akust ycy: Tomasz Grzelak, 
Krzysztof Rubas. Swiatła : Grzegorz Frątczak, Karol Kotlarski, Jacek Mańkowski, K r zysztof Trzeciak. Rek 
wb:ytorzy: Maciej Górnicki, Mirosław Snlegula. Garderobiane: Grażyna Cybulska, Iwona Gwizd I . Stanisława 
Tomczak, Zofia Raszkowska. Montażyści dekoracji: Ry szard Barbu-siński, Mariusz Dzlewano~. Wojciech Po
gorzelec, Julian Kielek, And rze j Sobczak, Gr zegocz Waszak. 

Kwiaty na premierę dostarcza Gospodarstwo Oirrodnlcse J adwiga I Witold S nlocbo wle, Kali sz, ul. Konlń1ka Z. 

Zamówienia na bilety :zbiorowe prosimy kierować do Biura Obsługi Widza, tel. 730-<17, 730-48. Przedsprzedaż 
biletów w kasie Teatru. Kasa czynna codziennie oprócz poniedziałków od godz. 9.00 do 13.00 i od 16.00 do roz
poczęcia przed tawienia; w niedzielę I święta na dwie godziny przed rozpoczęciem przedstawienia. 

W r e p e r t u a r ze: 

Wojciech Bąk 

PIŁAT. PROCES CHRYSTUSA 
Retyseria - BOGDAN TOSZA. Scenografia - JÓZEF NAPIÓRKOWSKI, RYSZARD STOBNICKI. 

Muzy'k:a - TADEUSZ WOŻNIAK. 

Gabriela Zapolska 
MORALNOSC PANI DULSKIEJ 

Reżyseria - STEFANIA DOMA?il'SKA. Scenogra!la - ELŻBIET A IWONA DIETRYCH. 

Bolesław Leśmian 

BASŃ O ALADYNIE I LAMPIE CUDOWNEJ 
Reżyseria - PIOTR SOWI?il'SKI. Scenografia - WOJCIECH ZIELEZIŃSKI. 

Muzyka - J ERZY GRZEWIŃSKI_ Choreogr afia - ŻOFIA KULESŻANKA. 

W przy gotowa n i u : 

William Shakespeare 
BURZA 

Reżyseria - JÓZEF SŁOTWIN-SKI. Scenografia - ANDRZEJ PRZYBYL. Muzyka - JACEK SZCZYGIEI... 

Cena programu - 30 zł 

PT - KDA ~ n. 1500 H ! . - 2.114 - A-~/U 



.JAROSŁAW ABRAMOW- IEWERLY 

OBStl Dtl 

Podr6żny - TADEUSZ BlAŻTiSll 
Chłop - JERlY SMYK 

Dziewczyna - BOŻENA REMELSKA 
Nieznajomy - JERZY GÓRIY 
Bagażowy - JAll PYJOR 

Postacie na dworcu - KAZIMIERA STARlYCKA-IUBALSIA 
AMDRZEJ CZERlllK 
mz IGIACY LEIAIDDISll, 

EIRYK IDIACll 
I MAREI ŚllĄIEI 

REŻł'JERltl 

ROMAI KORDZIŃSKI 
Hf.JZl'"ll 

TADEUSZ IOŹllAI 
S C E NOG RtlF lll 

EL2BIETA PAIŁOWSIA 
a 5qstent reżq5era 

l lODZll lERZ IACZIOISll 

ln5plcJent 

IAREI ŚllĄTEI 

s ull er 

IAlGDRZATA SZIUDLAREI 

Muzykę nagrano w Rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy. 
Instrumenty elektroniczne - ROMUALD ANDRZEJEWSKI, realizacja dźwięku - KRZYSZTOF 

WALCZAK, asystent - MIROSŁAW WOROBIEJ 

PREllllERA „, L U TEGO •98.11 

r edal&cJ a proqran.u 

RYSZARD BHNI EC KI 
rq5unl&I I szl&lce 5cenoqrallczne 

ELŻBIETA PAWŁOWSKA 
r edal&c Ja t echni czna 

IRENA M. ŚWIĄTEK 
w qdaw c a 

TEATR IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU 



Teatr im. Wojciec a Bo u w 
przedstawia sztukę 

Jaro lawa Abramowa- ewerlego 

J!\ IW SLAW AB RAMOW- '•WE KL 

- w ·pólzalo:l.) ciel St ud ·nckiego 'fcatrn 

'atyr yków, legendar nego ST S-u, 

ws1iółtwórca wiciu pro 'r mohv, 

autor niezliczonych tel stów, skecz ·, 

monologów -

celnych, :i:ywych, akt.ualnych , 

ironicznych, 1:"rotc:ko1 eh, 

zawsze zabawnych: 

kompozytor wiciu piosenek, 
wykonawca. 

JJ\ROSLAW ABRAMOW-NEW •RLY 
- jeden z najpopular niej zych 
współczesnyd1 polskich 

dramatopisarzy, 

autor takich scenicznych bestsellerów 

jak „Klik-klak", „Derby w pala u", 

„Darz bór" i „l\'Iaestro"; 
twórca słuchowisk radiowych 
i mu ic:1li. 

J AROSL!\ ABR AMCW- E ·RLY 
- znowu' 
n, se<>• ».' l<>atn z~n < r vego 
l (•hiuto\ al szl 11\<! pt. „Zas d, " 
- ' ł a '·nic tu, w l \:aliszu! 
Po wjdu la tach .i go t · órczosc 
~ onownic pojawia si , na kaliski •j scenie! 

ieg 

···~ ···- 6Hiera 

H li . 100 gz. - U - A Z 35 

w aiszu 

„, lut 901 

rez seria 

Ro 1 I r.~zi ·ski 

scenoqra#ia 

Elżbieta Pawlows a 

1nuzqha 

Tadeusz Woźniak 

ahtorzq 

- 1'-azimil• ra S ta rzydrn-1- \d·al ·ka, 
Bożena Rem ska, ' 'adeusz Błaż ński , 

ndrz .i Czernik , .Jerzy Gi>rn;}, ,Ta Pyjor, 
J erzy m yk 

oraz Jg·uaq L •wando . ·ki, Jlc no·k 0 1·.-:H· · i 

,an•k Ś 11iątek 

„ANIOL Ni\ DWORCU" 

- to sztuka o na.; , Polakach, 

to obraz rzeczywistości, 

jaln1 znamy, 

a kiór. różne ma ohlicz.1 

- grnl skuwc i poważne, konkretn i absurdaln„,, 

; warz błazci'1ską i niezwykle mądi·ą. 

Kim j st J\niol? co zwiastuje? mm są podróżni'! co i h łącz I a co dzieli? 

Czym ży .i <l, jak żyj e. i z czego ż. ją? 

Co j •st prawclif? 

,,AN OL A DWORCU'' 

- to najlepsz dialog, 

jnki można u. l szeć ze scer . 

t żywioł . y luacyjny i jązyko\ y, eksplodujący niezliczonymi spięciami i ripost ami, 

drapieżnymi !'.Cenami 

i zaskakujqc •mi z vrota ni w akcji. 

84 r.111 

'I' lko w tej sz l ce u j ·zcć 
To uicsłrchana pucntn, której nic zclradzimy! 

można ca hi gakri~ n· czwyl barwnych typÓl\.', 

01ltwnr7.an.vch przez pięć postaci scenicznych. 

l'n:c1lsprzc1bż bilctiaw w k asi<' Teatru . Kas:i ez~·nna co
dzie nir opriH·z poniedziałków od ~odz. 9.00 do 13.00 i od 
16.00 do ozpo<'z<;da 1irzl!dsta \'iC' n ia. Przedsprzedaż bileti1w 
illll~· 1 icl ua lnych , zbioro wych oraz dl · " ru.11 zorganizowanych 
1>rowa<!1i Riuru u · ł ugi Wid'la 'fl•a tru, tel · 730-H, 730·~8 

w. :w, i:i2 ·300 Kalis1., l'la(' Wojdecha Hoicuslaw!Jliicf{o J. 


