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Francois Bondy 

NIEZNANA SZTUKA GOMBROWICZA 

Wśród rękopisów, pozostawionych przez zmarłego w 1969_ roku 
Witolda Gombrowicza, znalazłem plik kartek, na którym wi~mał 
tytuł Operetka I. Rita Gombrowicz udostępniła ~i. to. w Mediola
nie, gdyż takie materiały wydawały się szczegol~1e i~ter~sując_e 
dla nas, pracujących właśnie nad monografią scemczneJ twor~zos~ 
ci Gombrowicza. Sądziliśmy, że są to szkice do wystawione] 
z wielkim powodzeniem. w Paryżu komedii. Przy porządkowaniu 
kartek, bogato zdobionych rysunkami, bazgrotami i obszernymi 
wywodami genealogicznymi, zauważyliśmy istotne odstępstwa od 
wersji ostatecznej : obok Albertynki, wyst pował Albert, w zamku 
Himalaj zjawiał sit: też marszałek Hindenburg. Ale były tam 
i takie sceny __ na przykład na dworze carskim i na dworze 
cesarza Wilhelma II _ które zupełnie nie pasowały do Operetki. 
Mieszały się tutaj dwa całkiem różne ciągi szkiców i z pierwotnej 
wersji Operetki pozostał tu niewątpliwie jakiś fragment, ale me 
miał on jednak nic wspólnego z utworem Operetka. . . 

Ten „fragment" ma bohatera, którego imię pojawia się w po
wieściach Gombrowicza, ale nigdy w jego dramatach, a miano
wicie jest to on sam. W pierwszym akcie wystę.puje ~ał~ jego 
rodzina _ taka, 0 jakiej wspominał, mówiąc o sw01ch d~iecmn.ych 
i młodocianych latach. Ojciec, matka, d\vóch braci, s10stra. i to 
wszyscy pod swymi własnymi imionami. A więc dramat rod~mny'. 
autobiografia i rozrachunek, zgodnie z dobrze Gombrowiczowi 
znaną tradycją „nowego t atru" od Strindber~a po I.onesco . 

Dojrzały Gombrowicz w Argentynie wciela się_ z powr~te.n: 
w niedojrzałego Witolda z Małoszyc, tak jak w Jego pow1e~ci 
Ferdydurke dorosły staj e się znów uczniem. Witold. jest bo.sy Jak 
parobcy w majątku ojca, ma grubia11.skie maniery i szo~uJe tym 
rodziców i rodzei'l st wo, przesiąknietych du.mą rodową 1 przesą
dami. Gdy nie mogą go oni dotknąć swoimi drwinami, zdejmu~q 
wszyscy buty, aby rozmawiać z boson~gi1:1 na _r'wnej ~łaszczyz-

·e __ i wówczas to oni ulegają przem1ame. J ezell przedtem pre
:~ntowali się każdy z osobna, tak jak sami ch~ieli siebie. widz7i~ć, 
t er az ukazuj· się w całe j godn j poża1owan1a pra'.vdz1e . '1\ 1 az 

z butami został · zd J ęle maski. Teraz drama r odzumy przekształ
ca się w scenę rządową i państwową, " sztukę polityczną, a także 
w dramat wc;drowca. Rodzina staje się komisją maturalną, potem 
komisją pob rowa, wreszcie rodzin· carską . 

Już na samym początku wydar za się mord w Sarajewie. 
Witold w jednej z wersji wielkiego monologu obciąża się za to 
winą. Boso pragnie on rozmawiać z carern, z cesarzem Wi!heL 
mem II, a później - ponieważ chce zapobiec nie tylko I, lecz 
i II wojnie światowe j - z marszałkiem Piłsudskim. Misja u Hi
tlera i u Stalina nie została ostatecznie napisana, ale zawarte w 
Dziennikach studium o Hitlerze pozwala przypuszczać, jaki mógł 
być zarys spotkania między Witoldem a Hit1erem. Nawiasem mó
wiąc, oddałbym całą bibliotekę tak modnych psychoanalitycznych 
studiów o Hitle rze za te rozważania Gombrowicza. 

Strindberg i ekspresjonizm to jeden z korzeni tej Historii . 
Drugim jest tradycja polskiego teatru, bo i parodia jest kontynu
acją. Witold jest emisariuszem, „bohaterem", który sam chce 
wpaść w ręce możnym. U Mickievvicza , Słowackiego i innych pol
skich autorów tacy emisariusze z mes janistycznym zadaniem po
jawiają się w najsłynniejszych sztukach. Witold w Historii jest 
posłem, dramat ten jest posłaniem. Chodzi o wyzwolenie nagie
go, prywatn<?go człowieka od osobowości władców dynastycznych 
i wodza, o ucieczkę od nieszcz~~ śliv.1 ~' ch uwikłal'l, które prowadzą 
do masowych mordów a wszystko to wyrażone jak zdejmowa
nie masek, jako zejście z katu n u, „zdjęcie butów". A że nawet 
i sam Pan Bóg nie zdoła odmienić przeszłości , Witold - którego 
chodzenie boso odpowi::t da nag ści ber ty nki w zakończeniu 

Operetki -- musi wciąż ponosić kl ... skę. 

Dlatego Gombrowicz nie dok ńczył sztuki, która zajmowała 
go wiele lat, a zamiast tego - po kilk scenach, które są tu pew
nego rodza ·u pomost m - - nap isał Ope retkę'? Pierwszy i chyba 
największy interpretator Gombrowicza , polski pisarz Bruno Schulz 
napisał o Ferdydurke, że autor wyszedł w niej ze swojej własnej 
„szczególnej patologii". Można to zastosować i do pierwszego aktu 
Historii; subiektywne, prywatne ujęcie i tutaj nie stoi na prze
szkodzie komunikatywności, możliwości we półprzeżywania i współ
doświadczania . Ale metamorfoza subi ktywn ści w pow1esc1 i w 
teatrze nie jest tym samym. Historia ma w sobie coś z owego 



poht rcznego kabaretu, klóreg polska t«•r m a „szopki" t_a~ dobrze 
była znana Gombrowiczowi, ale która nie mogła przeciez dopro
wadzić do skończon j i zamknic:tej formy dramatu. Powody, dla 
któr ych Gombrowicz porzucił ffo;to rię i pozostawił .ict t~lko jako 
szkic , a w icher h istor ii przemósł do Operetki S<\ zrozumiałe, cho
c iaż n ie m amy na ten t em at ;;;adnych autokomentar zy. 

Cz w ln o fr agment, który pozosta ł nim z woli autora prze
nosić -eksperymentalnie na scenę? ( ... ) co by na to powie.dział 
Gombrowicz. Wiadomo, że udzielał zgody na adaptac je sceniczne 
opowiada1i., że pozostawiał rezyserom wo\n~ r:kę w obchodze~i~ 
się z jego tekstam i. Stary współtowarzysz biesiad w ~varszawskieJ 
1· · rn1· Zodiak'' które ]· bywał w latach trzydziestych Gom-.,avv1a „ , 
browicz, wspomina, że Gombrowicz dal kiedyś taki oto .anon_s: 
zamienię wady na zalety" , a pod tym był jego adres. Byc moz_e 
~róba zam iany fragm tu w spektakl ma coś wspólnego z dowci
pem tego jedynego w swoim rodzaju „prowokatora". 

Dialog nr 9/1977 informuje , że t e -s ten zamieścHa ~-. IV. 1977 
Siidd utsche Zeitung w przededniu pr apremiery Historii w mona-

h . · 1.:. Theater i.m Mar ·tall w reżyserii Andrasa Fricsaya, ze 
C iJSIUlll . . 
scenografią Wolfa Miinzncra. P r apremiera polska _odbyła się Je-
sienią 1977 r. w Teatrze Kalambur we Wro.~ław1u w reżyserii 
Kazimierza Skorupskiego, scenograiia Marek PiJet. 

( ... ) Gombrowicz ż •ł w epoce, która ani ilośc~owo ~ni .jak?ścio
wo n ie przypom ina żadnej z dotychczasowych i wyroznia ~1~ po-

, · · · " asovvym i mdy-przez powszechność wyp adkow „zarazama _się m . . 
widualnym obł ,dem . J go polski posag n~ogłby b~c, .iak. był ~la 
wielu, obciązeniem , ponieważ jednak, zamiast przyJmow~c go_ nie
świadomie, na n in zogniskował uwagę, ten posag stał się naJcen-

nie jszym jego atu tem. 
C:eslaw Milos~ 

Konstanty A. Jeleński 

DZiECKIEtv\ PODSZYIY ... 

Rzuca się w oczy podobieństwo wyJsc10wego punktu Ferdy
d1.1.rke i Historii. W powieści trzydziestoletni autor identyfikuje 
się z narratorem, przemienionym w uczniaka. \V sztuce czter
dzie stoletni autor przemawia w e własnym imieniu, ale ustami 
siedemnastoletniego Witolda w przededniu matury. I tu i tam 
sama konwencja wyraża JUŻ podstawowe odkrycie Gombrowicza, 
dotyczące współistnienia niedojrzałości i dojrzałości w człowieku: 
każdy z nas jest „dzieckiem podszyty". Ten punkt wyjściowy 
prowadzi i tu i tam do pikarowskiej serii przygód, które w Fer
dydurke maj<.} za tło przu:lwo jcnne polskie społeczeństwo, w Hi
storii dzieje naszego 'Nieku. Jest jednak bardziej zasadniczy punkt 
styczny. W ~;wym odczycie o Ferdydurke, Bruno Schulz zauwa
żył , że Gombrowicz doszedł do Ferdydmke „nie na gładkiej i bez
piecznej drodze spekulacji beznamiętnego poznania, a od strony 
patologii, patologii własnej". Ukrytym tematem Historii wydaje 
mi się relacja o tym, jak prywatna patologia przemienia się w 
uniwersalną misję (byłaby to zatem sztuka o egzystencjalnej sy
tuacji Gombrowicza). 

W żadnym utworze (nawet w Trans-Atlant yku) nie poszedł 
Gombrowicz tak daleko na drodze intymnej spowiedzi. W Dzien
niku ogranicza się on do transpozycji: „moje źródła wstydem 
tryskają, jak fontanny". 

Owe wstydliwe źródła są w Hist orii punktem wyjścia. Jeszeze 
bardziej rewelacyjną jest analiza formy myśli Witolda, którą wy
daje się łączyć z naturą bardzie j nii z kulturą, odrzucając uprzy 
wilejowane miejsce człowieka w stworzeniu (.„). 

To poczucie zarazem nicości i wszechmocy wyraża Witold w 
monologu pierwszego aktu, który bosego chłopca przemieni w 
obarczonego dziejową misją Bosonoga (podobni~ jak „przemija
j ący się chyłkiem" chłopiec przemienić si~ miał w autora uniwer
salnego dzieła): 

„Ja jestem odpowiedzialny za świat 
.Ja jestem panem świata! O nie śmiejcie si~ ze mnie! 
Wiem, wiem 



Jam chłystek siedemnastoletni(.„) 
A jednak 

Ja jestem, ja jestem, jestem bardziej niż wy ... Jestem 
I na moich barkach 
Spoczywa wszystko ... Ja dźwigam 
Wszystko! O jak to być może! Abym zarazem był tak 

niedojrzały 

I tak dojrzały! Boże, Boże, Boże mój bosy, na bosaka 
Boże-

wybaw mnie z rozterki mojej". 

Pisze te słowa pisarz dojrzały, ale podszyty tym dzieckiem, 
które je wypowiada, pisarz rozpięty „pomiędzy Młodym a Bo
giem", ale Bogiem tak ja on, bosym.( ... ) 

Ze Wstępu do Historii, 
Instytut Literacki, Paryż 

Gombrowtcz z rodzicami. 

Jacek Bunsch 

SEN BOSONOGA. 

Po odkryciu niepełnego tekstu nieznanej sztuki Witolda Gom
browicza wielokrotnie zestawiano Historię z Operetką. \V obu 
sztukach marny przecież do czynienia z założeniem o wymiarze 
historiozoficznym. A jednak nie jestem przekonany o trafności 
tego porównania - widzę więcej pokrewieństw ze „Slubem", w 
którym także rodzina przemieniona zostaje dziwnym snem boha
tera ~ Henryka. Pisał Gombrowicz o Slubie: „to kulawe, jakby 
pijane, czy cenne, czy szalone, tworzenie się mojej Missa Sole
mnis z napięć formy, z jej związków, kombinacji, rymów, ryt
mów wewnętrznych, wydawało mi się odpowiednikiem stwarza
nia się Historii, która też posuwa się naprzód jak pijana i senna". 

I jeśli Historia jest snem Bosonoga - Witolda, trzeba przy
znać, że świat owego snu ogarnia go bardziej niż Henryka. Mało 
tu miejsca na chłodną refleksję, zdarzenia następują zbyt szybko, 
ale człowiek zanurzony w rzece Historii, nawet jeżeli początkowo 
będzie tylko świadomie prowokującym swą bosość obserwatorem, 
widząc jej groźny i absurdalny bieg, poczuje, że musi interwenio
wać, podjąć własną, jednostkową próbt~ powstrzymania nadcho
dzącej katastrofy. Ten właśnie gest uwikła go w czas snu o Hi
storii - stanie siq on równ ·eż aktorem własnego snu, a jego 
kompromitująca bosość przemienia się w misj ę bosości w świecie 
obutych. 

Wywołana z mrocznych głębi pamięci rodzina ulega rtieustan
nym zmianom - Ojciec przeistacza się w Cara, Cesarza iemiec, 
Piłsudskiego .. Ale co najdziwniejsze - w „wyładawania wyobr a
źni" Witolda - żadna postać historyczna nie przestaje być we
wnętrznie, podskórnie Ojcem, Matką, Bratem ... Forma stwarza 
się na naszych oczach w tajemnym mister ium, by w chwile; póź
niej się rozpaść. Nie ma ścisłych granic - przypomnienie do mu 
rodzinnego miesza się z obrazem Egzaminu Dojrzałości, wzmian
ka o zamachu w Sarajewie przemienia rodzinę w dwór. R .kwi
zytornia prywatnych mitów przetwarza sie w rekwizytorni~ Hi
storii. Pod ciśnieniem dziejów pr watność ustępuje, ale nigdy nie 



z•nik;i. Nie wiem y do końca co w r1istor1· . t 
' • 1 ies na seno a co jest grą, błazeństwem Formy. · · ' 

. ~erspektywa świadomości Witolda wciąż się rozszerz d 
sladow wspom · · d · . a - o 
k . . . n~en o ro zm1e, aż po zdarzenia decydujące o losie 
.azdeJ 1ednostkI. Tak ogarniając sobą wszy ·tko J·ednostk st . 

się we I . . . · • a a1e 
. . w asnym poczucm odpowiedzialną za świat H ' t . b 

dzie t · · d . . . is ona ę-
- oczyc s ę aleJ, mimo rozpaczli ego krzyku Bosonoga w· 

tolda: - 1-

„ Wszystka staje się niedorzeczne 

Wszystko staje - i antypatyczne, złośliwe, złowrogie 
Wsz stko umiera 
A ja stoję! 
Boso! 
Na Bosaka! 

BL:t,but,but - 0 gdybym śmiał zażegnać ten But 
ktory nas trzaśnie w zęby." ' 

Witold Gombrowicz 

Z „DZIENNIK!\" 

Zauważmy , że wszystko bardzo jest podobne do t eatr u„ . do 
udawania.„ Hitler udawał odważniejszego, niż był , aby i mych 
zmusić do zespolenia w tej grze - ale gra wywołała rzeczywis
tość i stworzyła fakty . Masy narodu, rzecz jasna, nie chwytaj<\ 
tej mistyfikacji, one sądzą Hitlera według czynów jego. - I oto 
wielomilionowy naród cofa się w lęku przed druzgocącą wolą 
wodza. Wódz staje s i ę wielki. Dziwna to wielkość . Jest to spo
tężnienie do niewiar)Tgodnych rozm iarów, nieskończenie zdumie
wające - gdy słowo, czy n , uśmiech, gniew przekracza zasięg 

normalny człowieka , rozlegając się jak grom, tratując inne ist
nienia, przecież takie same, przecież zasadniczo nie mnie j ważne .„ 

Ale najdziwniejszą cechą t ego spot ~żnienia jest, że ono tworzy 
się od zewnątrz - Hitlerowi wszystko urasta w r ękach , ale on 
sam jest taki, jaki był, zwykły ze w szystkimi swymi słabościami ; 

to karzeł, który objawia się , jak Goliat; to pospolity człowiek , 

który od zewnątrz jest Bogiem; to miękka dłoń ludzka , uderza
jąca jak maczugą. I Hitler jest teraz w szponach tego Wie lkieno 
Hitlera - nie dla tego, aby nie zachował zwykłych, prywatnych 
uczuć l!zy my śli, prywatnego rozsądku, ale ponieważ one są zbyt 
drobne, i za słabe , i nic nie mogą przeciw Olbrzy mowi, który od 
zewnątrz go przenika. 

Zauważmy j szcze, że z chwilą, gdy proces wkrocz ł w !erę 

nadludzką , idea już nie jest potrzebna. Była ona nieodzowna na 
początku , gdy nal eżało przekonywać , i zjednywać sobie popl cz
ników - teraz jest prawie zbędna, albowiem człowiek jako taki, 
niewiele ma do powiedzenia w tym nowym nadludzkim wymia
rze. Ludzie się spiętrzyli. Wytworzył się ciśnienia. Powstał 

kształt , mający własną logikę. Idea służy już tylko jako pozór; 
to fasada, za którą dokonuje się opętanie człowieka człowiekiem , 

stwarzające się naprzód, a dopiero potem pyta.iące o sens. (.„) 

D:::i enni.k 1957-61 



VVE WSPOMNIENIACH 
ARGENTYŃSKICH PRZYJACl1Ót 

( ... ) Dla Gombrowicza główna walka toczy się między dwiema 
podstawowymi tendencjami: L1. która poszukuje Formy, i tą , 

która ją odrzuca. Rzeczywistości nie da się zamknąć całkowicie 

w Formie; człowiek jest na tyle niezborny, że wciąż musi szukać 
samookreślenia w formie, którą jednak bezwład zawsze w końcu 
przerasta. ( ... ) 

Ernesto Scibato 

Jego wygląd przywodził na myśl sposób, w jaki mówił i pi
sał. Delikatne rysy, twarz koścista o liniach regularnych, tułów 
i dłonie szczupłe, ubranie wiszące jak na drucianym napiętym 
manekinie. Nawet później, gdy trochę przytył, w jego figurze 
przeważały płaszczyzny proste, kanciastość. Geometryczny sche
mat jego sylwetki nie dopuściłby ani jednej linii krzywej. Wy
raz jego twarzy współgrał z tą kanciastością. Szybkie gesty , zda
nia wyrzucane jakby do celu, ciągły bieg myśli najchętniej prze
wrotnej, dopadającej z boku, co było jedną z najbardziej charak
terystycznych cech Gombrowiczowskiej ironii czy też sarkazmu. 
Niespokojne źrenice skakały tu i tam, rzadko zatrzymywały się 
ne spojrzeniu rozmówcy. Szybkie muśnięcia wzrokiem, gwałtow

ny zwód w górę , na lewo, na prawo, w dół, jak gdyby jego spoj
rzenie bało się, że zostanie pochwycone i rozszyfrowane. Palił 

zachłannie, głęboko zaciąga ją c się dymem, papi 2ros plaszczył się 

w jego szczupłych palcach, pełnych energii, niespokojnych, jakby 
zmagających się z nie znan ymi sobie pragnieniami.(.„) 

Przed tematyczną j ednolitością ratuje go niepohamowana ży
wotność szukająca ujścia w wyobraźni; przed formalnymi powtó
rzeniami - - zaskakująca swada jego języka, niezmienna świeżość 
tekstu. Pełną zgodność dzieła i życia najdobitniej potwierdza chy
ba to, że zarówno tworzywo jego dzieła (język i wyobraźnia), jak 
i postawy nie chciały nigdy uznawać za ostateczną i pewną żad
nej z właściwych tylko sobie form wyrazu. Stąd też to, co zwykło 

się nazywać „prawdą obiektywną" nie istnieje dla niego tylko 
jako jedna strona noża, której zadaje kłam strona druga. Rzeczy
wistość zdaje się zatem ostrą krawędzią. I zarówno we własnym 
sposobie bycia, jak i w swojej twórczości nie godził się nigdy stą
pać, jak wszyscy, po jego jednej stronie. Ustavviał nóż na sztorc 
i kroczył po jego ostrzu. Równowaga, owszem. Ale boso. To była 
jego prawość, jego czyste sumienie. Czyżby się nie ~al_eczył? 
Zostanie to jego tajemnicą. Stopy nie obute nie pozwalaJą Jednak 
utrzymywać równowagi na wzór Goethego albo Schille_ra. Jest to 
więc równowaga niepewna, ryzykowna, kom1cz ~ i . zar~zem 
straszna, gardząca cyrkowymi umiejętnościami, kieciy me _wiado
mo, czy cierpienie lub śmiech są prawdziwe, gdyż _w istocie kaz
de z nich stanowi tylko część, a tym samym jakies zmekształce-
nie, choć przypisuje się mu atrybuty całości. . 

Dlatego niedojrzałość, słynne opowiedzenie się po stro~1: mło
dości, ów „Filidor", nie są czymś zamkniętym, ale racze j Jeszcze 

jedną pułapką.( ... ) Rooer PLa 
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( ... ) Co kochał Gombrowicz? Sam nam to mówi: kochał mło
dość. Nie młodość jako ideę, nie obietnicę, nie nadzieję ani też 

przyszłość (gdyż przyszłość niesie nadzieję dojrzałości, ustatko
wania się, pewności siebie, małostkowego posiadania „własnego 
ja"). Kochał młodość człowieka, mroczną, przygniecioną wszy
stkimi wartościami kultury, zduszoną powagą, historią, zdarze
niami wcześniejszymi i ich skutkami, zaślep i oną majestatycznością 

idei, które bezwiednie prowokuje i rodzi je j własne istnienie, a 
które dotyczą tylko jej, choć zdają się być skierowane do Boga, 
L dzkości, Swiętego z.łowieczego Losu. 

Młodość - \>.;ar rJś ć sama \V sobie - nie jes t nią jednak dla 
si e bie. (.„) 

Aleja.,, clro Russov·ic/J 

Ta noo Gombr owicz. wubór i opracowan i .- Haj m un rl Kal icki, 
W f. 191H 

CH RONOLOGIA WAŻNIEJSZYCH 
UTWOROW GOMB ROWICZA 

1928-193'2 - Pamiętnik z okresu dojr zewania 
1!:134-1935 - Iwona, ksiqżniczka Burgunda 
I !-135-1 936 - Ferdydurke 
1944-1945 - Ślub 

J !:148-1950 - Trans-Atlantyk 
1951 - · Historia 

1955- 1957 - Pornografia 
1958 - Operetka I 

L961 - 1962 - Kosmos 
1!:165-1956 -- Opere tka 
Od 1953 stale p isze Dzi nnik. 

Ilus t rac j e : ksią żek : Ta?LCJO Gombrowic-, op. cżt., l'Uta Gorn
brow ic-- , Gombrowicz en ArCJenti ne 1939-1963, P11r11f: 1!114 

Rvsunki lVIariano Betelu 

vom a ombrowlc=&w 10 Maiou11cach. 



UTWORY GOMBROWICZA 
W TEATRZE POLSKIM 
WE WROCŁAWIU 

SLUB 

premiera 6.I.1976 
reżyseria i scenogralia Jerzy Grzegorzewski 
muzyka Stanisław Radwan 

IWONA, KSIĘŻNICZKA BUH.GUNDA 

premiera 4.II.1978 
reżyseria Witold Zatorski 
scenografia Urszula Kenar 
opracowanie muzyczne Zbigniew Piotrowski. 

OPĘTANI 

premiera 21.V.1980 
adaptacja Elżbieta Morawiec, Tadeusz Minc 
reżyseria Tadeusz Minc 
scenografia Jan Polewka 
kostiumy Zofia de lnes-Lewczuk 
muzyka Zbigniew Kamecki 

TRANS-ATLANTYK 

premiera 2.IV.1982 
adaptacja i reżyseria Eugeniusz Korin 
scenografia Wojciech Jankowiak, Michał Jędrzejewski 
muzyka Zbigniew Kamecki 

przeniesienie telewizyjne spektaklu -- Cezary Łagiewski 
emisja 25.V.1984 

Kierownik techniczny: ADAM SADURA 
Brygadier sceny Teatru Polskiego: ZBIGNIEW MACKOWIAK 
Brygadier sceny Teatru Kameralnego: KAZIMIERZ TARSA 

Kierownicy pracowni : 
krawieckiej damskiej: WŁADYSŁAW A MASZT AL ER Z 
krawieckiej męskiej: JERZY HELAK 
perukarskiej: ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
szewskiej: JERZY PORZYCZEK 
modebrskiej: ANDRZEJ GEMBORYS 
stolarskiej: JERZY DOMŻALSKI 
malarskiej: TADEUSZ CHĄDZY.NSKI 
tapicerskiej: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej: LESZEK NOWAK 
elektroakustycznej: HUBEI-n BREGULLA 
elektrotechnicznej: KAZIMIERZ PIĄTEK 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: 
.JANINA KAISER 

Zamówienia na bilety przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Orga
nizacja Widowni, ul. Zapolskiej :3, tel. 387-89 oraz 386-53, w. 91. 

Redakcja programu: MAHIA O~BICZ 
Opracowanie graficzne: Edward Kostka 

Teatr Polski 
ul. Zapolskiej ;3 
50-032 Wrocław 

Teatr l-...;uneralny 
ul. SwidniGka 28 
tel. 44-62-Ul 
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