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We wrześniu 1939 roku, kiedy Witkacy popełnił 
samobójstwo, był już poza kręgiem zaintereso
wan ia publiczności, a jego dwie główne powie
ści i sześć ogłoszonych sztuk było zapomnianych 
i nie znanych poza ścisłym kółkiem przy .iaciół 
i zwolenników. Nie należał do żadnego prądu li
terackiego ani nic założył szkoły dramatopisar 
skiej, nie pozostawił więc naśladowców ani ucz
niów, którzy kontynuowaliby jego pracę i po· 
pularyzowal i idee. 
Kariera pisarska \.\' i tkacego zakończyła się oczy
wistą klęską . Autor „Kurki wodnej' ' i „Nienasy
cenia" nie został zaaprobowany w kraju i nie h." I 
nawet znany za granicą . Nieprzyjazna krytyka 
wyśmiewała. a następnie przemikzala .iego o~iąg
nięcia twórcze. Nawet w lata(·h dwudzic tych, 
kiedy był źródłem skandali i prz dmiotcm spo
rów, jego powieści nic miały wielu czytelników 
ani widzów jego sztuki , których większo · ć nic 
była opublikowana ani wystawiana . 
Wskutek katastrofalnych wydarzeń historycz
nych wydawało się nieprawdopodobne, aby tak 
skrajnie oryginalny artysta mógł stać się kiedy
kolwiek kimś więcej niż tylko tragiczną ofiarą 
czasów. Wojna i okupacja hitlerowska oraz ich 
następstwa sprawiły, że twórczość Witkacego 
nie wywołała większego zainteresowania w Pol
sce w pierwszym okresie powojennym. Twórca 
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„Szewców" niejako sam padł ofiarą szarych sił 
mechanizac ji, przed którymi wielokrotnie ostrze
gał. 
Jednakże Witkacy, jak przedtem Stendhal, spo
dziewał się uznania dopiero w przyszłości i prze
widział ze znamienną dokładnością swoje tryum
faln e wyniesienie po śmierc i. Na wyrazistym 
ciemnoczerwonym autoportrecie namalowanym 
w 1931 roku zam ieścił pod swoim podpisem no
tatkę: „ a wystawę po'miertną w 1955 roku" . 
Historia sp ros tała wyzwaniu i spełn iła zapo
wiedź . Jak któryś z jego boha terów Witkacy 
p wrócił ze ś wiata zmarłych, aby cieszyć się no
wym życiem . Polski październik 1956 roku do
prowadził do znacznego ożywienia życia kultu
ralnego. W tej a tmosferze szybko _odkryto dzie
ł a Witkacego, które zaczęły odgrywać ważną 
rolę w procesie liberalizacji sztuki. Jego drama
ty były wystawiane w tea trach całego kra ju -
wiele z n ich po raz pierwszy. W in teresującym 
okresie eksperymentów artystycznych po roku 
1956 Witkacy bardziej niż którykolwiek inny 
pisarz czy artysta spośród żyjących czy nieży

jących otworzył drogę dla nowej polskie j awan
gardy w dramacie i był natchn ieniem dla młod
szego pokolenia twórców teatralnych . ( ... ) 
Witkacy nie wywarł bezpośredniego wpływu -
okazał się niemożliwy do naśladowania. Nato
miast na rzucająca się obecność jego działa i le
genda jego osoby posłużyła w Polsce za wzór 
nieograniczonych możliwości tea tru niereali
stycznego opartego na wyobraźni i wyzwolone
go od stereotypów psychologicznych i fabular
nych . („.) 
Wi tkacy stworzył dramat osobistych, społecz
nych i metafizycznych stanów przejśc iowych, 
który ujmuje panujące w naszy h czasach ana
ch ronistyczne przem ieszanie epok przez demas-



kowanie zużytych form teatralnych za pomocą 
silnych obrazów scenicznych nieodm iennie dą
żących do samozagłady. Najlepszy polski d ramat 
awangardowy lat sześćdziesiątych i siedemdzie
siątych rozpoczął się w tym punkci . 

Dani I C Geruuld 
.. St:rn 1 s ław Ignacy Witl<.1 ' Wtcz jako p isa r z„ 

(f rągmenty J 

Prze kład L Sie r ad zki 
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Postacie teatru Witkacego to postacie o psychice 
uproszczonej, zredukowanej do kilku rysów psy
chicznych, które zosta ły z kolei wyolbrzymione. 
Psychologia postaci nie jest spój.na: bohaterowie 
Witkiewicza s tanowią przypadek szczególny 
procesu dezin tegracji psychiki bohatera w dwu
dziestowiecznym teatrze. Są one określone przez 
znaczące lub sugerujące niezwykłość nazwiska, 
wskazujące na ich zasadnicze cechy czy funkcje 
pełnione w teatrze Witkiewicza, czy też bezpo
średnio na ich groteskowy charakter . Postacie 
Witkacego są rozdarte konfliktem, rozpięte mię
dzy d woma biegunami: marionetkowością i psy
chologizmem proweniencji modernistycznej. ą 
wszakże „gotowe", to znaczy nie znają rozwo
ju i przemian psychicznych. To przede wszyst
kim nosiciele problemów psychologicznych, 
o k tórych rozprawiają, a nie ich bezpośrednia 
demonstracja ukazana przez konstrukcję psy
chicznego wnętrza, psychologiczną kreację au
tora. 
Bohaterowie teatru Witkiewicza określają się 
niejednokrotnie jako marionetki, automaty, ma
nekiny . Oznacza to zwykle, że znajdują się one 
we władzy sił społecznych, politycznych czy me
tafizycznych. We władzy sił anonimowych i groź
nych, które ingerują w ich egzystencję lub na
wet ją całkowicie determinują. Bohaterowie spa-
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dają do roli przedmiotu przemian i tracą swoją 
podmiotowość. Zanik indywidualno' ci i mecha
nizacja społeczna są tego główną przyczyną . 
Świat, w którym żyją, okazuje się matnią. Nie
kiedy czyjeś ubezwłasnowolnienie dokonane zo
staje nie przez anonimowe siły, lecz przez inną 
postać . Dla bohatera Witkiewiczowskiego teatru 
jego bliźni jest środkiem, nigdy celem. 
Ze względu na funkcje, stopień samodzielności 
postaci możemy je podzielić na trzy grupy: bo
haterów, tatystów i postacie bez znaczenia. 
Rzeczywist mi bohateram i są w teatrze Witkie
wicza wyłącznie mężczyźni, i to nie wszyscy: je
dynie ci, których możemy określ i ć jako tytanów 
łub artystów . Tytan izm i talenty są u Witkiewi
cza kon ekwentn ie kompromitowane, pod zyte 
błazeństwem i skażone ud a n iem . To właśnie 
czyni postacie tytanów i artyst , w groteskowy
m i. Przeciwwauę dla potęgi tytanów stanowią 
demoniczne k biety. Intelektualnie i duchowo 
niże j stoją ce niż mężczyźni, ą potężne i potra 
fią n iejednokrotnie ich pognębić i upokorzyć . Ich 
bronią j st płeć , a sto unk i między mężczyzną 
i kobietą przybierają zwykle formę walki płci. 
Stronami walczącymi są: Mężczyzna i Kobie ta; 
Intelekt, Duch i Ciało. Erotyzm, który trudno 
nazwać miło ' cią j1est upadkiem mężczyzny, choć 
z drugi j strony dostarcza mu pod nie t mctaf i
zycznych, pobudza do twórczości. Jest siłą fa
talną, która degrad u je jednostki ludzkie do roli 
marionetek . Walka płci przybiera w teatrze Wit
kacego formy groteskowe, n ie sta je się nigdy 
prawdziwym dramatem. Przenikają się w n iej 
serio i buffo likwidując tragedię. Poważny za to 
jest probl m który skrywają grotesk we wy
darzenia i wypowiedzi postaci . Jest on przedsta 
wiony w for mie, którą można określić jako dia
lektykę powagi i kompromitacji. 
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Powróćmy jeszcze do rzeczywistych bohaterów 
teatru Witk iewicza, których można określić jako 
ty tanów i artystów. ( ... ) Te dwa typy często się 
przenikają w tym znaczen iu, że ty tan a lbo był 
k iedyś artystą, albo bywa nim skrycie, albo 
pragnie nim zostać, lecz nie starcza mu talentu. 
Artyści w tea trze Witkiewicza mają natomiast 
mnie j cech tytan icznych. Są to dekadenci, ży
jące dowody dekad nc ji sztuki. Przenikanie się 
d wóch wyróżniony h typów zachodzi zatem 
główni w jednym kierunku : tytan posiada pew
ne cechy artysty. Zarówno tytan i, jak artyści 
cierpią męki nienasycenia metafizycznego. Pra
gną doznać Tajemnicy Istnienia lub przynaj
mn iej jego namiastki w sz tuce albo w życiu. Dą
żenie to jest zasad niczym motorem ich działania . 
W imię przeżyc ia Tajemnicy Istnienia go towi są 
na wszystko. 
Tytani Wi tkiewicza odznaczają się urodą , impo
nującą siłą i piękną budową ciała . („. ) Tytani 
„ma .ią wszyscy w sobie tę iskrę geniuszu, któ
ra czyni z nich istoty o naturze wyższe j , prze
znaczone do tego, by dominować, narzucać swą 
osobowość i wolę nie tylko otoczeniu, ale także 
krajowi , w którym żyją, nawet całemu światu . 
Ich moc jest tym większ , że nie j s t n igdy ha
mowana przez najpotężniejszy ze wszystkich ha
mulców: moralność. W istocie ą oni amoralni 
totalnie, zwłaszcza w tym, co dotyczy poszano
wania cudzego życia i stosunków seksual nych . 
Wśród postaci Witkiewicza nie znajdziemy po
staci pozytywnych . Należałoby je określić jako 
negatywne gdyby kwalif ikacje moralne miały 
sens w ich świec ie . Dla nich istnieją jedynie ce
le. Dążenie do dominacji wyraża się na płaszczy
źnie państwowej czy ogólnoludzkiej w ekspery
mentach społeczno-politycznych, jak na przykład 
państwo Wahazara (.„). Tytani Witkiewiczowscy 
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są jednakże skażeni błazeństwem, przełaman i 
wewnętrznie . Ich siła okazu je się udana, ich 
wielkość pozorna, ich tytaniczność zakwestio
nowana.( ... ) 
Tytaniczność Wahazara ,jest kwestionowana po
czątkowo nieznacznie, później coraz wyraźniej. 
Wiąże się to z postępującą dek2dencją tej postaci 
i jej ostatecznym upadkiem. Wahazar Il, to zna
czy władca spreparowany, w sensie dosłownym, 
z ojca Unguentego i Wahazara, wkrótce również 
upadnie. Nie jest on wcale potężniejszy, wbrew 
pozorom znajduje się o szczebel niżej w hierar
chii władców. Zapowiedź jego dekadencji znaj
dziemy już wkrótce po przewrocie, zanim nowa 
władza zdąży okrzepnąć . D skutujący w pocze
kalni przy sali audiencyjn j pałacu Wahazara 
interesanci są przekonani o nadludzkich przy
miotach władcy i mają rację . J dnakże słuszna 
jest również uwaga Fletrycego: „A czasem, je
śli się traf i na dobrą chwilę, wszystko z nim moż
na zrobić. Trzeba się tylko wziąć ostro: poufale 
i brutalnie. Dziwna jest psychologia tego dra
nia". Z odkrytej przez Fletrycego skazy na ty
taniczności Wahazara skorzysta Kwibuzda; Fle
trycy natomiast, próbujący tego samego sposo
bu - zostanie rozstrzelany. Zasada sprzeczności, 
zasada niespodzianki pojawia się znów u Wit
kiewicza, tym razem w konstrukcji postaci. Wa
hazar, który jest „najwzorowszy ze wszystkich 
(„.) abstynentów. Śpi godzinę, czasem półtorej. 
A pracuje jak sześćdziesiąt parowych hipopota
mów", który mówi o sobie: „Jestem sain jak 
Bóg. Sam wszystkim rządzę i za wszystko odpo
wiadam i to tylko przed samym sobą'', dostanie 
się pod władzę Swintusi Macabrescu. Momenty 
słabości, nagłe załamania będą pojawiać się CO·· 

raz częściej. Przychodzą nagle, bez uzasadnienia, 
by szybko ustąpić, pozornie bez śladu. Ale potę-



ga Wahazara jest na wyczerpaniu. Ten, który 
porównywał się do Boga, nagle postanawia po
dzielić się swą władzą z Unguentym („ ). I nie 
można już tego interpretować jako kaprysu rów
nego bogom tyrana. T wyraz jego słabcśc i. Wy
cięcie Wahazarowi „jakiegoś gruczołu" przez 
Rypmanna we śnie i wszczepienie go Unguente
mu dopełni tylko jego upadku, przyspieszy go. 
Osta tnie ryki Wahazara i toczen ie piany będą 
j uż wyłącznie podskokami ryby na piasku. Za
dusi go własny kat i tor turm istrz. Gro teskowy 
tytan skażony jest słabośc ią . (. „ ) 
Groteska kszta łt uje t n teatr wielostronnie („.). 
Jeś li by szukać ogólnej formuły dla groteski w 
teatrze Witk iewicza, nie można by pewnie zna 
leźć innej niż ta: jest to : wiat wstrząsany paro
ksyzmami gwałtownych przemian, w których 
wszystko, co s ta ł e już s ię rozsypało . Światu te
mu zagraża coś jeszcze gorszego - wszechobej
mujący marazm i groza mechan izacji. Trakto
wane przez autora iron ~cznie, naw t z bezlitos
nym sarkazmem i z dystansem postacie i wyda
rzen ia tego świata zataczają się w koszmarnym 
pląsie od tragizmu do błazeństwa . 

Lech Sokól. 
„Grotesk a w t eatrze Stanisła wa Ignace go Witkiewicza ". 

(fragme nty) 

rysu nki 
S. l W I T KIEW I C Z 
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1985 roku STAREGO TEATRU. 

1885 
S. I. Witkiewicz urodzil s ię 24 lutego w 
Warszawie; syn Stanisława Witkiewicza, 
malarza i pisarza, i Dar ii Pietrzkiewicz. 
1890 
Wskutek choroby ojca rodzin a przenosi 
s ię na sta łe do Zakopanego. 
1891 
Zo. taje och rzczony ; jego matką chrzes t
ną jest Helena Modrzejewska. Kształci 

1918 
Wraca do Polski; nawiązuje kontakty 
z fo rmistami. P i ze dojrzałe sztuki: 
„Maciej Korbowa i Bellatrix" i „Nowa 
homeopa tia zła". Kończy swoją najpo
ważn iejszą pracę teoretyczną: „Nowe 
formy w m alarstwie i wynikające s tąd 
nieporozumienia". 
„ ow e fo rmy w malarstwie" zostają 
opublikowane. Kończy „P ragmatystów". 

S.l.WITIGIEWICZ · IGALEllDAllUM 

Przeds tawtcntc „Gyu t>ala Wahazara" p r zygotowane zostalo z okazji 
przypadającej w lutym 1985 r . setnej roczntc y u r odzin S ta ntslawa I gn acego Wl tk lewtcza 

Rok 1985 og loszony zos tat p rzez U N ESCO „ Ro kiem Wit ka ce go " 

się wyłączn ie w domu, uczy go ojciec i 
prywatn i nauczyciele. 
1983 
P isze „Karaluchy" i inn e sztuki okresu 
d z iecięcego. 

1900 
Zaprzyjaźnia ~ię z Leonem Chwi tkiem 
i Bronisławem Malinowskim. 
1901 
Odbywa pierwszą podróż do Petersbur
ga. Debiutuje na wystawie malar twa w 
Za kopanem wyslawiajf'lc dwa pejzaże . 

.1 902 
P isze pierwsze traktaty filozoficzne. 
1903 
Otrzymuje świadectwo maturalne po 
egzamin ie ekste rn i_ tyczn ym we Lwow ie. 
P isze następne traklaty filozoficzne. 
1905- 1906 
Zapisuje się do krakow skie j ASP; ma
lu je pejzaże; odbywa wraz z Karolem 
S zymanowskim podróż do Włoch. Pod 
wpływem ojca porzuca studia na Aka
dem ii. 
1907 
Bierze prywatne lekcje u Władysława 

SI wiń kiego. 
1908 
Zaczyna malować „potwory" i portrety: 
w Paryżu ogląda wystawę fowistów i 
wczesnych kubistów; ma wystawę w 
K rakowie; rozpoczyna długi i pełen u
dręki romans z wybitną aktorką, Ireną 
'oł ką. 

1910- 1911 
P i ze „622 upadk i Bunga, czyli Demo
n iczna kobieta", autobiograficzną po
w ie · ć o rom ansie z So lską i własnym 
dojrzewaniu a rtys tyczn ym. 
191 4 
Wyjeżdża z Malinowskim do Aus t ralii 
na konferencję naukową. Zrywa z Ma
Iinow kim. Po wybuchu wojny wyjeż
dża do P e ter burga, gdz ie zapisuje s ię 
do szkoły ofi cerskiej. 
1915 
S łuży jako oficer w el ita rnym Pułku 
Pawłowskim ; zostaje ranny. W Lovra
nie umiera Stani law Witki w icz; jego 
pogrzeb w Zakopanem nabiera charak
teru u roczystości narodowej. 
1916- 1917 
Pozostaje w Rosji . W cza ie rewoluc j i 
lutowej zostaje przez swój pułk wybra
ny komisarzem . politycznym. 

1920 
Pisz dziesięć sztuk w przeciągu roku, 
a wśród n ich: „Tumora Mózgow icza" , 
„Mis t r P r ice 'a" . „Nowe Wyzwolenie''. 
„Oni" i oper>tkę „Panna Tu tli P u tli". 
Ogłasza teorię Czy ·tej Formy: „ W tęp 
do teorii Czy tej F ormy w teatrze" . 
1921 
Nadal pi ze dramaty: „W małym dwor
ku", „Nie podległo ść trójką tów", „Meta
fi zy ka dwugłowego cielęcia". „G yuba l 
Wahazar", „K urka wodna", „Bezimie n
ne dzieło". Prap remie ra „Tumora" w 
Krakowie i „P ragmatystów" w Warsza
wie. 
1922 
P isze „Mątwę", „Nadobni ie i koczkoda
ny", „Jana Macieja Karola Wściekli cę" 
i „Szkice estetyczne". „Kurka wodna" 
zostaje w y:taw iona w Krakowie; ma 
dwa przedstaw ien ia. 
1923 
Żeni się z Jadwig<1 Unrug. Pi ze trzy 
dalsze z tuk i: „Wa riat i zakon n ica" , 
„Szalona lokomotywa" i „Janu lka, cór 
ka F izd jki". Wyd aje „Teatr", zbiór 
szkiców nap isa n:vch w 1. 1919-1922. 
1924 
P isze „Matkę''. P orzuca ambitną twór
czość malarskq w Czystej For mie i za 
rabia na utrzymanie jako portre cis ta. 
Dokonuje kontro lowanych eksperymen
tów z narkotykami i twórczością po
wstałą pod ich wpływem. 
1925 
P isze „Sonatę Belzebuba". Z przyjaciół
mi organ izuje w Zakopanem am a torski 
tea tr eksp rymen talny Teatr Formi
styczny. który przetrwał do 1927 i w y
stawi ł kilka jego sz tuk. Zaczyna pisać 
,,Pożegnan i e jesieni". 
l !l213 
Wy. tawia port rety, kończy „Pożegnanie 
jesieni". 
1927 
Zawodow teatr w Lodzi wystawia 
„Per y Zwierżontkowską" . Kończy trze
cią powieść „Nienasycenie" . Rozpoczy
n a p isanie o. tatnie j , jaka s ię dochowała , 
i najambi tnie jszej sztuki „S zewcy". 
1928 
Zakłada Firmę portretową „S. I. Wit
k iew icz". T eatr zawodowy w Poznan iu 
wystawia „Metafizykę dwugłowego cie
lęcia". 

1929 
Spotyka Czesławę Korzeniowską, k tóra 
wywarła największy wpływ na niego w 
o tatn ich latach życia. 

1930 
Wydaje „Nienasycenie". Pisze rozpra
wę o narko tykach „Nikotyn a, alkohol, 
kokaina, peyotl, morfina eter". 
1931 
Smierć matki Witka cego. 
1932 
Opublikow anie „Nikotyny „." . Pracuje 
nad czwartą powieścią, „ Jedyne ~yj
ście", której ukończył tylko częś ć pierw 
szą, „Przyjaciele". 
1934 
Ukończył „Szewców". Nadal pisze a rty-
ku ły na tem at literatury i filozofii , wy
stępując przeciw ko ban alności współ
czesnej literatur y polskiej .. 
1936 
Ogłasza w czasopismach frag menty swo
jego głównego dzieła na temat psycho
logi i i charakteru narodowego „Niemy
te dusze" (wyd. 1975). Uczestniczy w 
kongresie filozoficznym w Krakowie. 
1937 
Współdziała w organizawaniu Letniego 
Programu Wakacyj nych Wykładów Li
terackich w Zakopanem . Cierpi na ataki 
depresji i coraz iłniej z sta ny manii 
samobójczej. 
1938 
P róbu je bez ku teczn ie reaktywować w 
Zakop nem Teatr Formis tyczny. Za
czyna pisać nową sztukę „Tak zw ana 
ludzko · ć w obłędzie" , z k tórej zachowa
ła ·ię tylko strona tyt u łowa i spis osób. 
Gorączkowa i obfita twórczość filozo
ficzna. 
1939 
Ukończy ł „T ak zwaną l udzkość w obł ę
dzie". Po wybuchu wojny opuszcza War
szawę i z falą uchodźców kieruje s ię na 
wschód. 18 września popeł n ia amobój
stwo, w l eśnej okolicy w pobliżu wsi 
J eziory. 

(D . C. Gl' fOUld , 
Stanisla w /911 ac:11 Witkiewicz jako pisa r z) 

DIAMATY 
S.l.WITIGIEWICZA 
WIEPEITUAIZE 

STAIEGO 
TEATIU 

„MATK A" 
premiera 16.V.1965, reżyseria Jerzy 
Jarocki, scenografia i kostiumy Kry
styna Zachwatowicz, m uzyka Krzy
sztof P enderecki 

„ONI" i •. ~OWE WYZWOLENIE" 
- premiera 8.IV. 1967, reżyseria i 

scenografia Józef S zajna, muzyka 
Adam W alaciński 

„SZEWCY" 
premiera 13.Vl.1971, reżyseria Jerzy 
Jarocki, scenogra fia K rystyna Za
chwatowicz, muzyka Stanisław Ra
dwan 

„MATKA" 
premiera 7.VIl.1972, reżyseria Jerzy 
Jarocki, scenografia Krystyna Za
chwatowicz, muzyka Stanisław Ra
dwan 

„BEZIMIENNE DZIEŁO" 
premiera 19.XII.1982, reżyseria, sce
nografia i opracowanie muzyczne 
Krystian Lupa 

„G YUBAL W AHA Z AR" 
premiera 6.1.1985, reżyseria Ro
mana Próchnicka, scenografia Lidia 
Minticz i Jerzy Skarżyński, choreo
grafia Jerzy Maria Birczyński 



DYREKTOR I KI EROWNIK AR TYSTYCZNY: S. RADWA N 

Stanisław Ign acy W itkiewicz 

BALWAHAZAI 
C2YL1 

llA PIZEł.leZAeH 
BEZSEllSU 

OBSADA: 

Gyubal Wahazar Edward Lubaszenko 
Świntusia Macabrescu Anna Dymna 

Donna Scabrosa Macabrescu Alicja Bienicewicz 
Donna Lubrica Terramon Ewa Ciepiela 

Przyjemniaczek Zbigniew K osowski 
Mikoła j K wibuzda Rafał Jędrzejczyk 

Józef Rypmann Jerzy Święch 
Lidia Bochnarzewska Margi ta D ukiet 

J abuchna Musiołek Agnieszka Mandat 
Fletrycy Dymont Jan Monczka 
Ojciec Unguenty AndrŻej Kozak 
Ojciec Pungenty Adam Romanowski 
Kat Morbidetto Krzysztof Globisz 

Baron Oskar von den Binden Gnumben Wiesław Wójcik 
Książę Marc in Sosnowski 

Robotnik Jan Giintner 
Dandyska Beata Ma lczewska 

I Baba Halina Wojtacha 
II Baba Anna Chudzikiewicz, Grażyna Trela-Stawska 

Gwardziści , Pc rpcndykularyści, Pneumatyści Bosi 

REŻYSERIA : MUZYKA : 

Romana Próchnicka Stanisław Radwan 

SCF.NOGRAFIA: CHOREOGRAFIA: 

Lidia Minticz i Jerzy Skarżyński Jerzy Maria Birczgński 
Asy ten t reżysera: Rafał .J ędrzejczyk 

Dyrektor O rganizacyjny li. IAW AITNEK * Kier. Literaccy E. llD RAimC, J. OPALSKI * Kie r . M uzyczn y li. ll fJIA 

Insp icjent 

Sufl er 
Kostiumy w ykonano pod kierunk i em: 

pracownia krau:tecka damska 

pracotvnia kratviecka męska 

D ekoracje: 
pracow nia sto l arska 

pracownia malarsko-buta/orska 

pracownia perukarska-fryzjerska 

Akustyk 
Cl. elektryk 

Brygadier sceny 
KIEROWNIK TECHNI C ZNY 

KOORDYNATOR PRĄCY ARTYSTYCZNEJ 

Hanna Stryszowska 
Michalina Starczyk 

Jadwiga Siedlecka 
J ózef Kanta, Zdzis1aw Szewczyk 

Wies/aw Wróbel 

J erzy Cieś licki 

Fran c iszek Malek 
Tadeusz Domicze k 
Andrzej K a czmarczy k 

Leszek Malik 
Bronisław Nawrot 

JERZY KOLAK 
L ESZE K B ARA NOWSKI 

PREMIERA W STARYM TEATRZE " W DNIU 6 STYCZNIA 1985 ROKU 
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