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( .. . ) Wróciłem z „Trzech ·ió. tr" głęboko w trzą ~ nięty. To zakątek 
wiclkicej z tuki ro ;jskiej, jeden z przypadkowo ocalałych, jakim~ cu
dem nie oplwan eh zakątków mojej brzydliwej, brudnej, tępej 
i krw:.iwej ojczyzny, którą jutro, dzięki ci, Boże, opu zczam ( ... ). Żyjemj 
wszy cy jak za murem chiiiskim, na poły gardząc obą wzajemnie, ale 
naszym jedynym W!>pólnym wrogiem - je t ro ·yj ka machina pań t
wowa, ideologia cerkiewna, knajpy, skarb paiistwa i czynownicy -
ma kujący swe twarze i szczujący jednych przeciw drugim„. ( ... ) Ze 
wszystkich . ił po ·t:.iram ię całkowicie zapomnieć o wszelkiej ro yj ·kiej 
„polityce", o całej rosyjskiej nicudoluości, o w zy. tkich trzęsawi'ik:.ich, 
by stać 'iię człowiekiem, a nic ma · zyną wytwarzającą gniew i niena. 
wiść„. 

\ lllok. Z li\! u do n :1.1 k 1. 
1~.ou soq , 

Boję się t~ eh, kturzy 7ukaj.t tendencji między wier 1ami i którzy konieczni!' 
chcą mni zaliczyć b di do liberalow, bąd:i; do kon. erwaty tow. Nie j e tern ani 
l ib<>ra11'111, ani kou. crwatyi. t . , lin i C\\ olucjouistą, ani mnichl'm, ani indyferenty
. t q . hciałb m być wol n ym pi .r.rzem - i t le, a żaluk, ie Bo~ nic dal mi il, 
aby nim zo tać. i nawldzę kłamstwa i pnemoc:-· w kaidcj formie, mam wstręt 
zari1wno do ·ckretarz · kon :.. tor kich. jak :Sowotirza i Gradow kiego. Far:. -
zeus20 h\ o, tępota i samowola pano zą ię ni tylko w kupieckich domach 
i w C} rkułc: widzę 

0

1' rownie:l w n.tuce, w lit raturzc, \\· 'ród młodzieży .. . I dla
lc~o nil' mam sp('cjalneito upodobania ani do żandarmów, ani do rzeinikow, ani 
do ur70nych. ani do pi . arzy, ani do młodzieży. Firmę i etykietki unai.arn u 
pn; sad. l\Ioje ·anktuarium, to ludzkie ciało, zdrowie, ro2um, talent, natchnie 
nie, miJość i ab olutn.& wolno ' ć - woluo ~ć od pr1emocy l obłudy, jakąkolwiek 
11nybralyby postać. Oto proi:ram. które,::-o bym ię trzymał, gdybym b · ł arty tą 
du:lej miary.. 

z lhtu do A. Ple 1ejc .,.,a , 
4 paźdx1Hnika 18 4 
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ANNA ACHMATOWA • • • 

• ie z t~ mi, t:u, małego ciucha, 
Ro21lnrtcj ziemi s" j odeszli -
• 'ie /.. t~ mi j1•-,tem! .Sie u lucham 
Ich pochleh (\\ - i nit' orlclam pie~ni. 

Tak - ial mi zhil ~a i \\ ęc\rowC'a, 
!'\ic1..~ m chort'go, niczym więżnia: 
Piołunem \\zejdzie •Ylc ba o ben, 
,. ~anlle ła-.k:rn -r ('hleh uwięi:nie . 

Le z to, ' t'Zndzac.vm t:glu ln-.o\\, 
. l~ ~m. ·, młodości trwoniąc re..,ztkę , 

d picr„i „,, ej żad nc~o z cio„ów 
'i(• orlwrócili butnym :.?,e„tcm. 

ri (' "iem~· • .i:e, choć ni. ła~n{lna, 
l'zna hi toria w dniu \\;noku: 
' ie ma dumniej„lych, pro„t zych od na . 

Ludzi, o hardziej uc:hym oku. 

LUCJAN SUCHANEK 

Marzenia 
rzeczywistość 
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„. ie md nic piękniej zego na ~wiecie ni7 :\Io ·k11a'" . To .-Iowa Iren~. łów · 
011.J. także: „,Io kwa "ni mi ię co uoc". 

Dla. bohaterek „Trzech ió lr" )Io kwa to ~ mbol - miasto dzieciń tw.i , 
rnglis~~ eh 11· pomnień rodzinnego szczę· cia, a zarazem wizja pięknego życi.i 
marzenie o panaceum na niepowodzenia, szarzyznę. nudę. To wyimaginowany 
świat zbudowany z dawnych przeżyć oraz wyobrażcri o życiu autcnt~·czn~ m , 
pośrod wartości, goduyru. W przekonaniu bohaterek Lłuki w~·s t~1rczy znalcżć si 
w '.\Ioskwie, a w ·zy tko bez najmniej zcgo wysiłku samo się w cudowny · 1>0 ob 
rozwiąże, kończ~ ię wegetacja, zatriumfuj dobro, poezja, miło ' ć. 

Piękno wymarzon j Mo kwy potęguje trywialna rzeczywi tość - :\Io k'' a 
i codzicnno "ć, to dwie przeciwstawne przestrzenie polecznc i etyczne, dwa mo
dele życia .. "zluka Czechowa. prezentuje b ·lko jedną z O\v~·ch przestrzeni, tę 
od której sio ·tr~ pragną uciec, wołając: ,.Do )1o k\V) ! Do !\Io kwy!". Druga 
i. tnicje jed~ nie .iako proj kc.ia marze11 i jej obraz musimy dopi ) wać sami ze 
słów bohaterek utworu. Jedno wiemy na pewno: w ·kali warto ' ci przestrzeni 
te mieszczą si w przeciwlef{lyeb biegunach. 

Po zakończeniu pracy nad ,.Trzema sioi.trami" Czechow tlono li )Jaksymo
wi Gorkiemu: „Pro zę obie wyrobrazić, napisałem ztukę. Akcja odbywa się 
w prowincjonalnym mi1·ścic w rodzaju Permu". l\lógl to wszakże b~·ć ówczesny 
Tambow czy Pcm:a lub dziesiątki inn~·clJ mic,iscowości prowincjonalnej Rosji. 
Także Jałta . Niekliirzy komentatorzy Czcchow:i. prowincjonalne życic bohaterów 
„Trzech sióstr" zestawiają z prumu owyn1 pobytem pi'iarza na Kr~·mir, dokąd 
zaprowadziła go coraz bardziej postępująca gruźlica. „'.i'i jaką ro7ko " 7ą - pis I 
do znanej aktorki Wier · Komi sarżc"" kicj - pojechałbym teraz do cywilizo
wanych miast, do Petersburga na przykład, żeb~· móc sobie pożyć, żeby ię rot
ru zać. Czuję, że nic żyję tutaj, a za. )"piam czy też wciąż odlatuję, odlatuję, 
zrezy~nowan)· , jak balonik". Tę knota za .Moskwą. o~romne zaintcrcsowanir 
wszystkim, co się bm dzieje, szczególnie w życiu ~atralnym, przebi.ia z cale j 
korespondencji pis· rza ostatnich lal. W liście do żon~, znanej aktorki !\ICH.\ T-1.1 
Olgi Knippcr, pisał: „Ciągle czekam. ai pozwolisz mi -zabrać się do pakowania 
bagaży i wyjechać do Moskw~· Do '.\loskwy! Do Mo kwy! !\Iówią to hm razem 
nic „Trzy sio try'", tylko Jeden mąż". B~·ć może rarję miał dobrze znający pi
sarza . Jełpatiew ki, twierdząc: „Wszy lkic tn:y sio tr)·. powtarzające na różne 
posoby „Do Mo kwy! Do Moskwy!, to je't on Antoni Pawlowir7, rozmyśla~<'> 

wiecznie o !\1oskwie i tale za :\Io kwą tęskniar~" '. 
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l'rn11 intj. 11i ra1 ~1a11 <1la ię ll'mal ·m dti I ( 1e1 ho11 , 11·h bohulen•m rz~ t:J 
'I • inu•Ji~ .1~·ja. 1'u·rw~r . iei:o ~~ ul a .,rbtono.11' i101·az.1 \I ała bc:rnad:d Jn.i 

111Ji: 1ir11\\ mt·.11111dl11c.:-u z~1·1a, ~1li:p1aJacą slai.;nac:Jt;, nur;am. Podobnie b~dzic 
1, 11111~ rh ut11 orad1, przco laWiaJal',ITh cgzyslcul'ję o ~p1111 olniotl\ m r1 tmic 
1 1..tor<•j 11it' znal':r.ą1·ci;o nil· tat•hodzi. 'lunolonnic pl~ nil' <·1a. Jud1i pnNi ·t 111 c·h' 
1) Il h11011y .l.W~ kl~ mi wydarJ.cniami t·odzicnnti;o z~ ria. ·m pruzniac·iwa 

J,lll li a ro1.1111111 i nko: c ot1t1·n•nia sprawiaj._, ie obraz 1Jro\\"i11r.ii .it>st 'Zan i 1 d~ 
\l~l_1ajao. Za 1rz~jainio11) l. 'zcC'b \\'cm Gork.1 1auwa7.~ I 1raf11ie. / •· µL r1, 

'" 1111ni ul\\ orami .,\\lznicea w lt>dziac·h wsfr~I do L1·i::o „ nnc1,o, na 11 poi mart-
1 r~o l~ ria". f dodawał: „ni eh jl' iabJj ))Ol'\\ oł', 

).~ Il' s\\C' '>io.·tr.1· uwaiają za nil'fZL·o~11istc, 1a ct,1µ przcj:do11 111 • \\drt 
i::o h~ "i~ nim zajmowac i m.\śl jcd~ nie o lym, 1•0 bęllłic. I L'raLnic is1 0 ,(: 

1 I n. "lir ~c s ano11 i4 d;\·sonan~ re d\I a 11 ~·miar) t·1a~n1n• 11s u<lnnimu i.• r•J.i:n • 
·ll·r.1 s1 ·i al.i 11-.1rlo · C'i, pi kn) idl·al i ni akt'l'Jl 11\1 ana \ll'!.:rladę. Tera ; id 10~i' 
1:z, kic je„ nic l~·lko bt lban ·n:i i pu,l.i, l' roll' n ie i:. i;rozna. Trium I „,., ięl'i 

11 nh:j_ 110.·poliloś \ nit>spra\\ icdliwo-;ć, hrulalna il.t, nic napol Yka.1.11·a 11.1 ~.td<'n 
•;ior. Z,1j 11· 11 marz 11ia1·h o prz). zin ri '>io~tr~ llil' ,,ol.-afia •lostrzre / i;ro1cni 1 
aki' 1 i •'c 1 udzi •nnosc. ie 1,1uwaza.1a \I porę sill ni Zt'7.11·1•j, llłóra u<"L1 ni 

1 111cl1 islo>I. nie;.11·zę~liln', bl'zbr 1111C', :damane i .1 C'i••m, 1>rzei:ran1 Pod kunic1• 
•Ll 1ki dopiero rzct"z)·wii.to;,c ouuthi .i~ n· • 1111 i 11kai.1· w t•alej 11, razi„to~d po
r 1ik : i.3 i: Io nit• znani konwl'rso11 ac, Jff0\1 ad1i{• di.1101;', ei:z) sluw.1t• 1 ,[0-
11, c·!J. 

" ' sprt'~·' 1111e trio finalo11 • lo 'mbol .„l<1bo~l'i mtclii:<' H·.ii n·-. ;„kie.i 1d ~1a.i-
l'll"Le.i i naJwarto.·l'io11. ze.i <·zęsf'i. \\' ohli('J.11 n.1pi r.tj..i.r·rj sił . 11k.1i.1• „. •111, 

llcz11 • In.i i nil•1dolna do ~amonbrnn'. Pod~t<;pnit• 1..1.ilakm1 anl' ,in. tr~ tr l'4 
nadziej n..t sznęśric o~obist(', rnstaia 1 1olnl•, hez hliskil'l1 i uddan~ r·h ludzi. 
Pt •ta J. .\1111it•n ki ujai len 1110111'nl obrazo11n: .. Poci konicr dram~tu ,jn..,tn· 
tul· się do icbie ,jak ow1·e. ktun• 1a~koc·1.,. Ja nirpogud..t. J.1k 11 icnb1 \\ µoln , 
di\ Hiatr ~wa!lnwn~ z zumL•m ~bi.i· i '7\\ic·h z~ kh 11~hl<1kle li~til', pll\\Odu
i. t· ogni n' drżenie". 

\\'ra:r. z u)ll~·\1em •·zasu klllTZ~ si L:I\ .iltownit· prtt'' rzen .i,~ · do11 a io tr. '\Jl' 
''!ko •.1 sen ie metal or~·c·111~·111 , bo,1·i<m ~nujar m<>rz<'nia o prz~ ~1.łosd, nir 11 i
i.lq, i:i; ter;iinicj,zość liminuje j(• z i.\ l'ia. Dom1•m rndzinn~ m, o~tn.ia '7.r11: ·i-i'· 
dz~ Iem. dukad moźna ..,ję S(•hr 111ić przl'd szarz~ zn· i inu.la pro11 inr ian•lllH' i 11e
._1•tal'.ii. za11 ł.1dnie ... tnp11i11110 pozbawio11.1 „krupnłcm. nil'lud7J..-. 11 ,\l<'i 1 tnl'i". 

~ 

( 

rhoc poslui:uiąea ię obludnir ari:um ·11lam1 lud1kimi ~iła, (j),1 klor(') mor.ii:: „ 
i etyka to puste dżwięki. .\I.I~ 11 na i 1mrbl~p11a rn;rn~ri w~:1f'd7 ic , 1 l' mar; ; 
".~ korn:. ta_ sub_t luusc i dc~ika_Ln~~(' . ;,iustr ora1 t.1hnsr f'!tar•~klcru \ndrzeja 
~„on '.\. oslal111c·h S('en.trh _1aw1 '-lC J.tku post.it:· / \\udr1\ ilu, malinill'k 7 farsi 
:alk?1~ icrc yr d. pantofkm 11111~. Ko\\ nici. ,j,•gu marzenia o karil'rll' uni11 er. '. 
.reklf'J ok~zą sr . mr~onk~. Zostanil' srkrdar7('111 1:1•111.twa, ktiirl'mu przl'lllld?I 
koeh~1w~ zony. ;"ik~p1lulu.1c łatwo przed lr.1wia ł no:C"ia, sta.iąl' sir, ~rubk.i 11 ml.'
l'.h.111 1 z_n~1r pruwrn(', I Onałnl'l(O 1akladu społcrz1111-towar'l\skiei:o . Jr. l ot'iar.~ nko-
1_1ezno!>CI. ~le. slabOŚ(' (°)1ar.ikil'ru prz ,Hpiesz~ Ja .it'l(O uankrul'lw11, l!padt•k \ndrzc-
1a, dowodn, _ze . topiel 11rn\\'i1,c·.ionaliw,i:o 1.~-cia ll'l'iągnic ,1 .. \'ł.1ko na\i·e! !~·eh . khiu 1 

m,clcJ,~ualn1c 1 du_l·howo \I.' ra'>Lali ponad środowisku '!usznic 1:rni\·afa R. : li· 
\I0\\'~~1: „Ja~koll11ek układa.i! się los~ JJu.zr7e~i1l11n·h l.mhalcrt1\\', ... t:111011·i'ł 011, 

l unkr_.1~ c·zaso11 . \\ klor.1 di żr.i.i po..,lac·il' ('zet ho wa, L<'71Jm;r •dnią i<"h kon'>l'k 
'1e1~~·Ję .l:d_noc:zc:;nie _za~ bohatcrn11 il' s7luki ..,„mi ... a nosi<'irlami I\ J.io;nl'.f lr;i
i;cd11, sa m1 Ją powodu.1a". 

\\/ szt u re Czer_bo1\ ~: jak. 11 o~ole \\ jcl(u <"air j 1\1 orC'111~d. jl-dn~·m / na.iii a 1 • 

nil'.!-~'.' C'h mob ~' 011· f1lozofw1n~-c·h .ic~l "Lt'Z~~l'il'. Z<'7~s<"i<' jest h lk.n 11 prz). 
. ~lm„c·1 - br~1111 fundamcnlalnc ~1\1 it•rdzeni(' C1cc·ho\\'a, klllQ ni~d» nil' ~tal sie 
p1~_arzc1~1 polllHzn~·m. 1· it• słuhl ż.1dnc.i idr1 rC'wolur,jnr.i. nil· po iadal natun 
bo.1u.wa1k..1. . All' \\ tl'rz. I 11 ~polrrtna szan..,ę odmian~ Io ·u lud1kicg11 i kazał 
w 111_ą ~1· 1<'rz~ c „~, oitu boball'rom . .\leksander Kuprin pr1,1 L1rn 11 swy(')1 11>pom
•11c111ar.1 11~JJO\\1rdz C7L'C'ho11 a ; „\\lir Pan, za tr71 ta- 1"1ll'n sla lal C'ala ziemi.i 
1~ie11i · ię 11 k 11 it11<1<'~ ..,,ul". „Wien1 I - doda.it• K uprin __.:. /e pn~ ~11<1, ~r<111. 
dziwa kultura u:7:l~l'hl'tni l ucł7ko~ć". W u. ta \\"h•r'n nin,1 wkłada a11tor poclob
n(' . Iowa: „1:1 d\\J('S<"IC, trz~ L.t rz~· l.tm 11n·~zl'iL• ta !Piar lat - nil' o krmi11 
lu rhodzi - na~tąpi no11c, ~zt·zę~liwr• 'l~c·ii"' . .Jak 1\ 11ł!i1111. tl'n 11!opi.in1 ohrat 
1i!'m~kil'j ~7<'1ęśliwo:>ri .il'>l odlei:b Cz~ jrsl cm cidJJłl\\ 1cdzia n,1 l" t.ini~ Wier
'i7 .n1ina . dlaC'zc~o RosJanin !>ięi:.1 bk 11it•1n ... oko'? 

l.ileralura ro~~ .iska 11t0 ln1i la .iedn.\ m z<' \\ ~ rh vnd taw1m ~eh 11'111.ito\1 Il' . 
l.rnie: „.iak i..vi:'' . . ·z u ka ią na nie odpowi('dzi bohall'rowic ulworO\\ 11 il' lu .1Utn
ruw. Prai:n,1 o;ii; w :hciu 'trl'.ilin1war . 711akżć· droi:~ tlo ~wial.1 warto<iri. 

.Jal.( h·ć , prai:na 1\ i cd1icć IJ.kże ~io:tr' . Wier·;:, nin. Tu1cnbarh. I znJ. iduj..i. 
recept~ na godni' i.,,ci1• - .. prarowat', pra1·ować. prarować". N"awl't jc'li owor1' 
11ral'1· nic laną się ir}1 udział<'m, kC'l polom kr·"'. Ta pral"a dla przy zło~l:'i. dl,1 
dalekiC'h pokolc1i to proi.:ram ;JO?\ li wnv. pro\\ adn on Jednak do nikad. pouir-
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.ii nic .to lanie ircaliio\\any. ~ie będóc \\l'iclon' \\ t'<' IL', b1mi1•111 buh.ilL' r"" 
,Trzech sióstr" cechuje alrol'ia woli. 'ia oni l~· po\I' ' mi przed~la\\ idclami 1cco 
rJ ·u ros~jskici.:o <"haraktcru narodowci:-o, kt(1ry t.i.k prrcnikliwic do~trzc~ .\I 
i obnaż)·! \\ ~\lej powiC!Sci „Oblomow" Iwan Gonczaro\\', 

Wymo\va og-ólna du ki Czechowa jc.";t pCs) mi~l~' l'Lna. Siostr~ nil· w' .h1.da, 
podobnie jak później wlóczędz) Becketta. Ich i.~ · ch1 nk opromirni bias!.. innc~o 
S\\ iata. Jednak sytuacja sióstr JJod koniec utworu Jest już inna niż na porzatku. 
:\ie było .ie stać na aktywność, nic potrafiły zrcalizowa(· S\\' ~C'h :rnmiarit\\ tak 
iak Natasza, która zawładnęła domem nicpodzil'lnic, zburz) la C'al~ dot) ehc· ? a~o
\\) ponądck, zręcznie podporządkowując wsz~stkich swej woli. 

Tre~ć utworu jest drnmatyczna .. \le autor nic podzic\1 .i.I !>ię !cz ll<l ~pcktal..lu 
,Tnweh sii1str". Jeden z aktoró11 'loskic\\skiei.:o TC'atrn Arbsl)nnC'i.:o IJr'' -
ton)! w swych wspomnieniach rozmowę z pisarzl'm, ktor~ powiedział: „:'Ilu\\ i 
Pan, że płakano na moich sztuka1°)1. .. A przcl'il':i nic po to .ie pi;,alem. Chciakm 
t~ lko uczciwi!' i otwarcie powiedzieć ludziom: ,,popatrzdC' na siebie, .iak i.le 
i · mętnie żyjecie". Prz)·toczm~ jeszcze słowa 7.ałożn·iela 'lCHAT-11 Ko11~tantc-
1w Stanislawskici.:-o: „okazuje się . ie dramaturg b) I przekonany, iż napi~al \\ c 
,ołą komedi~. a podczas cz~· tania sztuki wsz~ ;,c'.I' odbierali .i~ .iako dramat". 
;;ld.11islawski i Włodzimierz Niemirowil'z-Danezenko od no lim al i w s\\ ~eh '' 'pom
nieniach, że tym, ('O najbardziej zdumic\\'ało Czc•1·!10wa i 1 rz.\ m do 'amc.i 
·micrci nic mógł się pogodzie. był 1)01::-lqd, ii. „Trzy siostr~ „. to „1mnur' drama t 

z i~l'ia rosyjskiei;o" . 
Rzeczy\'.' iście pierwiastek komiczny .i ~t w dut·c obc(·n' . :'!lam~ I u kdna.k 

do czynienia z komizmem szczególnego rodzaju, ze ~1~ 1111~·m Czcchow;,kim .· mic
(•bcm przez Izy. :"Ili można nic zauważyl' także nut~· tra i: izmu, rÓ\\ nici. 'PCI'~ -
fiezncgo, złagodzonego przez charaktcry;,b czn~ dla pi~ana liryzm. 

Dramaturg rosyjski dostrzegał w życiu komizm i tragizm, \\ iedział, zt' clc
mcnt~· każdego z u ich mogą tkwić w .icdnym i t~ m samym dawbku. I mit<"' al 
2 ~ cie, łączą!' lragizm i komizm w .iedność po~ 'lCZl'i;'i1li1~· rh scen. Odszedł nato 
miast od konwcncjonalnl'.i zasad~· buduw~· ~zluk teatra In~ rh. rc1n:·nu.iąC' z lra.
dyc~·jnego posobu przeplatania scen P<H\ ai:n\ eh i smieszn~t·h. B~ I pod I\ m 
\'7.!dędcm no\\atorem i dlatego .jako dramaturi: prz).i<;l\ został niejednu:i.nat-:.t-

nie, a .ic"o utwor.'' z prwn)m trudcm torowah ~obie drm.:ę do publinno~r·i. 

BORYS PASTERNAK 

Dusza 

J 

[li d .l.J lil C: l' LOll\ l' Ja / ,\ \\ l'l'lll . 

ro moi r h zmarł\ eh w~z.1 ~tkid1 , 

'lata , 'ię dzb rm.lzinnym i: robcm 
Dla :.tmęl· Lon, eh b \\ c·c•m . 

T' , u ba l~amu.irsL !'i.tł 1 

I trC'łl\ im pos\\ i ę c· 1sz , 

Dq::aj4c..1 l ira będzirsz łk.1ła , 

!\il' Ldr.Hlzi!tz kh p.tm ięt i. 

I '1 11 a >1 ' 111 1 · 1.a~ic a moh1h11' m 

T' .icd11a, nic·podlci.;la , 
Będzics7 na podohir nsl\\'o nrn \ 
fc-h pro1·ho\\ \\ icr11ir lr11· 1: ła . 

I C' h męlu w :.z' st kic poł4c7 1111 c 

P r n ~ięh eię do ziemi , 
• lcld~ cha sz i:robu\\ i!'l1 popio km . 
"'ll ':tatk.1mi .;mirrtd111·mi. 

y, 'l~/\ ~ lko , 1·0 \\id1ialc·m k irdd, 

Ou~ i o m a, rno1:ilnir·11. 
lrnicsz~t ła~ \l' Śrnd do<·1c•.a1r j biN.b· 
I 2 mclla4 .ie na nic·c. 

lak mh n. bierz dalr.i do prH•mia.lu 
\\,z, siko. rom pr7c7' I dawno. 

I iak czlerchicsri lat bez mała -
\ ' prit1· hnir ·ę 1min1 r·mc11L1.n1.1. 
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PETER SZONDI \\" dr.1m.il.u·h C.1r <·ho\\J. lud 11t• ,,j,1 por! 1m1kirm rt/' •nac·.i1 (('chuw irh 
11rzcd1· \\.n„tkim n•z,1;11a1·i.1 l tcraznic.i>.Lośl'i i w·.l.i~mnr1 lirzno~ri . rrl'l:11.l<"i„ 
Zl' zt·zę:.c1a \\ rzecz~\\isl\111 polk.lniu. Rez)i;naC'.i..1 l'. ,,. klort'i LI.' k11nl.1 i iro
nia łacza :.ię w 11osta1H' po\n•dnia, okrl''>la lei lorm~ a t'm ,.1111' m i mic j,r~ 
C.1echowa w dziejat'h nu11·onesnl'1:0 dramalopi'>ar. t \\a. 

Rez) ~na<'.ia z tera·ł1111'.1vo~•·i, Io :i'.\ rit' '' l' \\ -.pomnit•niu 1 ulnpi1. rczn;n.ic jJ. 
7l' spotkania t . <1motnosc.'. „Tn.' '>io;.ln" - moi.(• najdu„konal z, / C'11·c·h11\10\\ 
'-t.-it•h dr..imati1w - prze1hla\\iaj~ sam)<'h ludzi samoln~d1. pij.innh ""pomni1• 
niami . inarząt'}l'h o pn)<,zlo'ci . Irh krainie.i~lo:>c jt"•l 1>r1.H:11it•l'in11,1 pr11·1 
11r·1t''>Llo~(· i 11rz)· zlo~ c. sL.innwi ja kb cza;, prze.i~c io\\ 1. 1'7a~ \\ ·' laeLl'nia. " klo
n m pown·1 t do utraeonei;o r.Aju dzicd1'1:.twa jt>;,l k il .' nvm c·t•km. Tt'm a t -
" ol 111 ktorl'l: O kr<~"iy zre. 7.L\ w-z.-lka poC'zja romanb C'/na - 1-.oukrrb 1u j1 ie 
dla „Trzt•ch ii1str" \1· m ic zrzan„kim Ś\\ icei1• 11rzelomu tułt'C'i \\ t 1ki oln po
'ob: Oli:-a, \łasza i lrrna trz, \ioi.lr~ I'rnzoro\\ , ż~·.ia \\rat / br:1km .\ndrn' it•m 

J j('dr11.1-.l11 lal 1 \\ ięk l\ m mil•ścic i.:arnizrmow) m n 1 '' .C' hndzil' lto .... ii Pr1ccl 
O\\ n i I.il> opu.;l'ili '''oja ro<lzinna '.\Ioskwę z oj!'t'm, klon ob.1al tu tlo\1od1t\\1 
łlr11:;.rl1. SLtul-.a zacz\ na si· '' rok po :rnicrl"i o.il-a. Pub\ t n 1 pro\\ int· ii ..,lr.1ri 
'''OJ sen,, 11 pomnil•nir o l'Z,1,.id1 mo ·kil'w..,ki<"h 1·or·1z tu 111 pl~'' a ,pod nud' 
1·11d1 il'nnns1·i i 1\znosi się 11 jl'dl'u rozparzli\11 okrnk. „Do :'lloskw,,'." ( ll'kani1 
na lt:n po\1 nit du przeszło. ci, kiura ma b~·~ 1araz<'m '' spanial.1 prz _, szło d 1 
1,., pcł11i ;1 wi c· ż~·t'it ~iil. tr r>ro111row. Otal·zaj:\ jt• nlil'cro11ic miejs ldt•i:o l!J.rni
;·onu, h.lor1 eh zii'ra to s.tmn znuienie, la i.· ma tesknot .l. 1.„J \\'.;1 ,,., ·mu· 1 
rl'fłt s.k n: d \\la n m i)l'icm, 1atra(·aj4 ~i«: \\ 11 'eh wspomnil'11iat·h i drę /.J 

analiz.i nud\. Ka·i.d) " rodzinie l'rozorm11111 i w kręi:u il'h zna.iom, "11 m.i ''' oJ 
\\ lasn' probl •m, o ktor1 nieu stannie pot\'k<l i;i 11sri1d olcH'Jt't1iJ i I.lor~ oddtil' -
a i.:o od in n) l'h Judzi. (.„> 

Pnw łaje p)lanic. ja!. to ię dzki'. Ż<' rt'z.,1:11al'.i.i / le111..1 tu lC'l'awi cj. 1t•i:o 
;, ri.1 na r7 <'C Z wspomnie nb i lę . k n ot1·. 1.e nic u ·tan na analiz.i \\ lasnei:o l1hu 
dopuszl'za .il'S7.t'Zt' owa rormę dramat~ezną, \\ k~1irl.'j ni<"1:d1 · w1kpslalizow.1-
la się r<'ncsansnw,\ 11 iara \\ tuhj i teraz . w rei ar ję mii:dz) lud1ka . Rl'z~ ~nat J 1 

L akt'ji i dialogu - dwcic h najważniej z:Hh kafr~orii forma\n,ch dr.tm.itu -
.\ więc rl'zyi:nacja z aml'j form" dramatyrznd. odpowiada, iak >i<: zda Jl 
1\ „pomoianC'j podwójnej rcz) i:-nac.ii ('('l'hu,iącC'j Judzi C2'.'~ho1\ a. 

Tę rczy):(nat'j formalną moina jC'dnak twil'rd7ic t-lko \\ zarodku . Podobni 
i..1k bohaterowie dramalow C1.echowa 11· iodą . wo.i hcic d..ileJ m imo p~\l'hir1-
nej nieobl.'cności i nit• '' . <'i.ii:-ai.l ost.iterln~·t' h \\ nio<;ko\\ zl.' .,, ci -.imotno><' l 

11 

lc-1, "l' Int !r '\ lJ.t " 1 h \ 1 Jl•' 1 ri \I"\ uli.- 11111:1 ''" 1.1 111 ,1 ob.i , m11;d1~ 
O'l',\1 .I 1111 ( ·" l.tk •.lllH• \l't i lorrll.l l\l'1l dr· lllHłl\\ llll 1-.lłł-ll'ITI f('/\l;llU.ll 

h.J ll'i;u-r i, J; lllf\ l'h 1wlr 11·111111· i.lku nr m..i <łr.• 111.il' 1·:t11;1. Z.u·h111\ 11 ;,. i1', ..1k be1 
p1 dl-.n•-.J.i111.t, mimudrncl• .11, 1„ ,dn 11 111łh 1· li\ lv. 1·ht1I' JJr/I'/ ll<'l!'.11 · 1<: i.11-.u 
ni• ł1'1l'llit•, pił\\ I.Illit' \I 1.1. 1·i1 ·1 i •or li~ <Ił 1 \\ l.1. l'i\ll' i t1·111..1l~ ki 

l'„k \\iC'1· '7luka , l"r1' iu,ln 111 \\llla n11h11w11l trad11~.inl'J .1k1· ·i. \kl 
l'rl\'/, •l-.·po1,1·i:i. r mi~P\\..1 ,ję l\ tllil'n i111i1•11in ln·11\ , 1r11i.;i "'111•111.1 
mi"11'. jaki1• l' nw1a• 1· 111 11.ll>l"lpil · 011•1 1•1, 11tlr11• ia 1 11.1ruu1rn~ .1 •i;o 'n ·• 

:ri«·1 i t.f1it'jt if" 1H1(";t, :~it'd~ ,, '~•'h·c.1l\\ IP l 1.ł 1 •ic pui,lr: ~ll"t 1 Z\\.trt~ "rr :r r11· 

1um.irkn\Llll\ ,Il'. l , o r1I. 1 k11·111, I\ I ton rn ini.• 11i1•rl1i-zh n i. lrcn1· \\ clnlll, 
"'·' 11cl1 hod, i pull, i 'r1111or11\\ i .-1110 I 11 lll b1'L n•ql\ '' il.1ni 11.1 p 1 l\\ 1• 
„, ' 1 l"C•\\ ino .11 al11e1:0 i\ C'i i, •, 1111tlJ.1\\ i11111 LI\ i 1l-.1P1 kc lt i111:~t"· 11101111·11\11\ 

1i I'· ' \ILll.111.\ 11d d,1\ J:' .1aku ul.11>1.1 id I 11d1 i.d 11,t ··zl n :..1~ \\ 1„·111w 
1.1 m i1•.i, 1·1-. j kil· 111 /\ p.lt1J im '· '"In 1·1 or• i.li ir.i: \\ m• nln\1 '1111 te mu1111·11 ' 
"' ' i h 7. \ll .1 l' i\\l'i I\ 1p111d ·cl11 tlr.1111.lt 1'/I C'I, flfll'lll I~ \f'/ I' tr11 ,1\\(1 
11r1·11 "'·i.1 i rawl111 i 11111·1ili\\ ie 1'i I " 

\li i u1 al i.; 1•111h;1\\ 111 \ i1• l I, 11 
11 l .11!1i · r.·11lik1 1•rl ·111.u i; 

1.:1 n I !111 'dt k1111<h·n 11,i · 
uli • .i .h1.11ni. kt111 • pn1•1.1ai1 
UIJI, dl l' 1'11 <llll l an::Jiz 11 11"',li'-olllt 

I)\\ i 1• l!l 11111 lll.• „,1,i llłll \.!.i 
m p! molll, u, '" •'/!Jll 111 111nnu-

I :tl11k,ł j, '1· I' r. 1 rorp. 11li 111i 
111 :.:l•tt 111l'm.il 1 l • tkin • 11 

ir 1 to 1u1111olm,i ,. · 1J1h •' 111• 1 1ł'11 .1.1 1 •1cl1111 Il 1 
lit lll.l{ •. In L li·mat \ k .1. I „I Io \ ! Il\ 

( rw ,\llll' w1l11. , t11•li1J !1 :o ii 11 il 1111•111"1rz -
11iti tot: 1.'.\1 111: plll'tl111t'Li li fł I l"""h r •7 li\\' I '-alll\ li 

~l !1111\\ 1,1 11 111' i '•>hH · li\ I h 111111111111 h\\ \\ llllJll(<l\ :li \ f'I~ \\ lll\\·i1r ifi„
l!;łl\\ • r.11·1r.i -.am Il' 1 ut or 1 I.o <.li •I 1· I 1n111·a \\ 11i1·.1 dran il 1·1110,1· I l,1-
• -i• Iii, k~. \\ lir) 11· h111• il'n1 Jf'!\ I, "' ' ' 11•1-.'L·• .Al' 111l·•i 11111 <' 111i 1 d~.1m„ 
i1 ,1 ialdn h.1rrlzi1•.1 formahl\. \l 1•1 .1 • r.1111a1·i1• '" • .iia 11h:1I, l,1.11krl'ln1· 

. r( ,,.j ''"" ron•. i" •i '"ni 1.11,t . 11• r11znt11\\ ,j~· 1111·11 • . lt·:-.li nic• ma iui 11ir iłu 
;H•I\ 11·!111•11ia. IPill-.1111· dr Il al. ' liP Ił' 11al11rnia l il'Slf'/I' i mi11·H·11i1• l..1.i<' 'Il' 
1w1 ,1, 01·/\ \ 1. l'it•, ,11111 1 i11i '' P i•· i nit• , 1.ul.i j,1", kr·t. ' 'I" 1 Ltd.1111• „: z 111" • 
1 J'-l• '' :4 11.d1·1:11·,1 du -.anw 1 1 t1•l lir 1:1 

Tc mu -talt-1 .1 11 pr11•r•hocl1e11iu 1 cl l-.1111\\ l'r•. : lin lir I.i .111" 1u11-.c-i 1a\\ tl1i• 1·1a 
,,, I.; C.11• rh11 \\ .: ''•"i 11r1ol, , I . 1 
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ANTONI CZECHOW 

PIOTR WIERZBICKI 

Czechow o młodzieży 
dorosłych 

Twicrdli P .rn. LI! .u11 rozmo\1.1 o pes~mizmk . .lni d1il'~ Kieiuni WC'ak nit 
po. uwają naprzod i nil' rozwiazuja a.mego problrruu i>C"'mizmu \V, da j(' 111 

1ę, Ż<' to ni<' r:zecl bcll'ln sl' rozstrz~gać la k it· JJroblcm" .i&k pcs~ mizm 
Boll' itd. Itzec:.ia bclctr~·~L1 jest t~ lko pokazać, kto. jak i w j.i ki<'h okoliczno
··eiacb mówił c·z.1 mysia! o Bo1rn <'Z.' o p symi1mic. Pisan nic mu:.i być si:dzi..i. 
1\oich postari ani tc~o . o czym mówia, tylko bcz~ tronn~ m świa.dkicm. Słysza
łem l'haolyezną, nie nie roz~trzn:.ijacii rozmowę dwóch Rn. i:m na temat pe~y
mizmu i powinienl'm j-ł powt6rzyć \\ tej samej postaci, w jakil•.i :.b szalem . 
a ocenić ją powinni sędliowic przysię~ li , czyli cz)·lc lni<.'.1. Odc mnit• w~ maga sic 
t) !ko jcdnl' •o - żcb1 m midi talent, a więc ieb~ m umiilł odr6ini..ić waine n·-
1nania od oicw..i7n)Th, dobrll' o· wieli a(· po-;ta<'il' i muwić ich jęz, k il'm 

/ l1~tu do "'. ~ll\\orina lu 111a.1.t tA~~ 

;\..i tcm.it 1>rzl'cbodzcni.i młodosei 11 do ro. losc n.api ano tom>. zccho11 na-
pi.~a l n.& ten lemat kilkana'cic zdiln \I li 'C'ic do • uworiua.. Oto one . „ ... ro ~jska 
pobudliwo 'i' ma pewną pecyficl na ccehę: i.z~·bko dopro\\a<lza do znużenia 
Człowiek, ledwo poi.egnaw z~· I.i.wę szkolną, .iu7. (•hw) I.i. w zapal~ cięiar ponad 
sil) . zabiera się i do szkól, i do chłopów, i do raejonalnci:o go podar:twa, i do 
„'Wiesci z Europ~". wygłasza przemówienia, pisze do minist ra , walczy ze ziem 
prz~·klaskujc dobru, kocha ~ię nic po r>ro ·tu i nic w b"le kim. tylko właśni 
w .iwaotkach, w psychopatka eh cz~· nawet w pro,t .y tutk.ich, którl' ratuje itd. itd 
l\łc niech no przekrocz) trzydzie tkę, ju:i zac7'·n..i. odczuwae znuicnic i pust 
kę . f „.I !.'IO.i lwaODll' mówi dok toro\\ i (.i.kl I. ~cena 5l: „Pil n, koc han~ pr7\'.iariel11 
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• k <>llt 'l' I -111di.1 d 1q>11 r1• \\ 1t•,1h m roku, •,t ;1.1n • t·~11·1t· uilod~ 1 rH·ski, a J.i 
1..i.m trL ' <lllt!>l'i pirc l.11 'l am prd11t1 da11..i.c r.11111 rad . „ .„. Taki ton pr/\bieraj1 
1 prtl'<hH'Zl''-nic Lnużt•ni l11d1ic· . Potc•m L .mrn.i. 11it·~kit· ·~1 111.1'1 t) h\.ano". du

.• 1ULa: . icc·h pan nit· 'iit'rLt' / 1 ion' <1111 ' ' do1\ ki . .illl p ~ C'hup•~tk1, ,11~1 '·•
'.int ki nil't'h p..in 111ajd;tit· i-tot przt 1 iętn.i, ur.1, nic:zb~ t inlcrl' uJąca. 111t·1h~ t 

:il ~ koili n, ... \\.' o~ołc l'.dt• '\\O.il' n c·it· ,il'l'il pan . uloi:' . 1H•cllug . z.ablonu. Im 
o rd1it•i ~:zart i 1'11J1111to1111t· tło, \\m wp1ej. \ mu.1t 111·w - .1.ik1cz 111111 '"'" 
1u:aą1·c! ... <\t'h, j.ddf' mc;<":tąct·~ " . . . 

w t' m tt·k ... 1·ic nil' pr.1 \\ d1il1 ll' ... t I \!ko \JUC'ld Il' k IHl'T\I "'t' 1;0 z.da.111a. 'l I 11: 

:n.1li•la. · Cleeh11\\ ..,ad Li, tt' op1..,,l1 'pC'n I i una 1·1°l'h~ tł.o.~ja?. \\" nc~·z~ I\ 1slo. li 
•pi--at ,, ięccj : c·c l h 11 •111d11a 11 'l~ tkim lucl1iom. { ·,, 1111' wst tak, ie 1 ::ru11 1. 
Li<' ii;du młod7if'Ż1111 'rh tun tn11 , ktori' c ii.: ido.! . "1bic pod i:c~n; l. pit c·.il,am1 

011 uiiadzicsda ldlu. h~ \\ l'i:iµ kirh 1·it•m1111 ... r i.t1 h /Jt"'!' p11„1k~ 11m11t':I k11n ... l'r~1' 
bez um Tia -.i 1.lt {(' \\ 11hr;111iu rlu sri\111r1111 , o m111 , ,1 11.1\H'l _d111 ... 1i:c·111 1111 

2 a dzil'"it;t· lai / j, 11mplctn, l'11 1bm·t; \11\1 / unil' n i ie I \ 11' i:od111s11111 . < łl·i.:an-
1011 i p1·do111tim '? .lt•,( lak. Il\ Io i hc:d1i1· . Dl l'l<' t;11 '.' . . 

c1 ·rho\\ ni· 1•dpu1\ 1.1cL1 na tu p~ tatll•' . \h• 0;11 ll JC 11.1\\ """ .t.1k l r.iln!" : 
„!' udpo11 icdi. moin,1 "'bit• duspil'11 .1c Dl h'~o - 1 .111·11~ - li' . 1d111·. ,\\ . '" .11.11·.~ 

1a it• „. , ·j 1 j\ C'icm pok11k11icm ~ m. \\' mlodns1·1 '·I • 11lu71a;.t;11111 1 ,1h1_11 i::ata1111 ltl 

dlalt•i::u': ,'.e t·al'' .1 111µra11 de;, 11·1· •ll.1lc>co . 1r tu 11 lt·11' .il';.t pn ':I 'lt•. m11d1w. 
t'otl.'m \I 'fllll'a.ia n.i. -;mit•t11ik 11111r11·1· młnd1ir1 0 11' i .d"l'·"u.\\ UJ.l_ :- 1•· do ll'l.1tr1 .1 
11Jo\\ i.izują<'Cl:ll łud:Li cło r o h d1. l'o 1111• du ... 11· il' I\ 1111'1• 11n1.t•111a.11 fn <111 . Il' . \ 

i jak il!, 11ierud1a11c, n it· moi::ac·c· 11'1r1 • m.„. ht' l h'i::u, 11•1" _.1f' ktn . p11prc11.\ •dit~ 
~ .. •· ....,a '1piC'rn '·' ra1·1k" bit•nt• clziu 1 •1·t• rn'" '1\l 1t•1111', pntcm l.1 1.111kc 
•• 1 rac z ... ~. . . ' ' . · · 

1 
d · I i: i-

1
r
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o icric entu7.i.um młotlo~l'i. pol1•11, 1.ipuhi ·d1w1hc' ''Il' u o.tr!a c 11. 11 1 •. 
-iatc·i·ino'ć nil'l„u l• r1·zt·~o. './mh·nia ..,ję \\ nil'h .bil.o ~1.111 , 1111 ~ lr1 , pr1~'\111 cli~il, 

1111 ;Jdo11· . 'I.Ilu im 1ałt•ino:.ri '' -11'lkit'.!1t r 111!1a 111. tu IC'sLC·.1.t• mu '·I ' Il' I il • 
-.i 1 , \\ 1 , C'it: dopJ-.O\\ '\I .Il' i.In. 11 ' m_.1i::ar_1 i 11111rc111. pu~;c!k111a . . . , 

:\1inęl.i trz 1 dzic. tk.1 · ,1.i1u,1al. ( 11 '•<: -t.ilo? u·. '11~d' 11.1pra11 d 11 11 h' I 
( ' i klcirz1 b' li kil'd'.., młodzi na pr.H1 de; • .i nit• na 111b'. w ramarh malpn-

nil' · • · · · ( " h cl i ie truclno pnc• 1 ..i.~ia rU\\il'>nikt111. ci nit• ... t.1111 il'.ia n.1 pc\1110 . ll'C' 011: sa 1. • . : -

tlOUl.łl ' \\ 11 it•k dojn.1h , 1.11'111111 ar 11 l,1 r,1• t.ł • . \lc• t"'~<'7l' t.n1tl1111· 1 Il' I tn 
I I n(' i· · moc·nf' 11cl1>11rnc· na \\ ph 11 11 riculc· k1C'd' koh1 wk n11r1. . __ 

„ ' ..... • r , , , r .1 t 11t. t ' 1'4,. r • 

, 
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OSIP MANDELSZTAM 

Dla Kasandry 

T" uich, Kasandro. warg, t\\'oich, Ka anclru. źrenic. 

· \\' '" iosenny nie szukałem cza , 
''\-' rrrudniu - w mic..,iącu uroczystych cieni -
Duwoe wspomnienie dręczy na.! 

I " grudniu znów iedemnastego roku 
Z miło· ci wszystkośmy stracili: 
Tych z ludo\\ego złupiono wyroku . 
. \ tamci sami siebie ograbili ... 

~icc!y \\ ..,toJic.' lckkom~ ~lnl'j, pu ICJ, 

'\"ad :\I.'\\ •!· pod cza~ sc;yty jskiego święta, 
'" .;.1ica1ej głowie zawiązana chu ta 
Porl rakt muz,·hi " ... trrtnej he<lzie 11ljęta. 

LL'L/. -:d:- 10 1~ l'll' -,1.;du 1~ lllL' h;k.1. 
1-;dy jak okrętów In ... - ll\ doml'm \Ol .Jom. 
Lw~·cię ... ka. lt'<\ panno bezrc;ka , 
Drnmo hiperhorej ... kich c.,t ron! 

:\ ;1 placu. l!d:til' pancerki mikzą, 
Widzę czhm icka: głowoiri krwawą 
~tra zy krutną zgrak wilczą: 
Dla w..,z,·-,ikich - wolność, rów on· c, prawo! 
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Jerzy Górnv, Janusz Grenda, Maciej Grzybow ki, i\lirosła\\ Kupiec , 
Grze orz Minkiewicz. Jerzy Pal. Jan Pyjor. Słn\\omir Sulc·j. Ireneusz 
Wykurz. 

Kierownik Działu Literackiego : Zdzisław Klapc:iński. Kierownik Biura Ob lud 
Widza : Krystyna Ruda. Biuro Obsługi Widza: Daniela Cicha Tere:a Kurzawa 
I~nacy Lewandowski, Krystyna Żuberek. Kierownik techniczny: Otto • kowro1i
ski. Główny o;wietleniowiec: Wiesław Jezierski. Br) gadierzy sceny: Wojcier:h 
Pogorzelec. Henryk Wawrzynia k. Dam ka pracownia krawiecka: Barbara Hu
melt, Zuzanna obczak. Jadwiga \'·lasela . Męska pracownia krawiecka: Włodzi
mierz Dardas, Józef Podegrodzki, Marian Szymański. Pracownia tapicerska: 
Jan Nowak. Pracownia malarska: Jerzy Soliński , Renata Bartosik. Pracownia 
fryzjerska: Wiesława Antczak, Arleta Włodarska. Pracownia stolar ka: Marek 
AraljlOW cz, .Jerzy Grabpws,lµ, Józe~ Szymański. Eugeniusz Wawrzyniak. Rekwi · 
zyforzy: Nfidej Górnick1, Mirosław Sniegula. Akustycy : Wlodzi~ierz Albrec~t . 
larty Go ole>J.~k ·„ Jacak• Barbowiak, Karol Kotlarsk i, Jacek :'.'łtankow~k: .. Sw1a
\la: :~ąsłi.u~ Ę{ szewłł'i q,ze Dl:;z Frątczak, Janusz Szychta. I\lontazysc1: Ry
suir'd Barbu i~ Kl, ''r.tima{: 6lu:icz.ak. Julian Kiełek, Jacek Ochocki, Piotr 
Z~(t"kl. ' • . • - •·ii • • I 

W REPERTUARZE 

NAJBLIŻSZA PREMIERA 

ndrz j Marian Trzo 
MEDAL ZASŁLGI M · R h 1 
Reż ,

5 
·ria _ Rom:.rn Kordzin ki • Scenografl - Anna ana ac e 

Janu z Korczak 
KAJTUS CZARODZIEJ l{ d · · k" 

daptacja - Roman Kordzinski • Jns. ~nizacja - Roman or z1.ns i, 

I - w kruz • Reżvseria - Ireneu z Wykurz • Scenografia rencusz J · · k e 
Jac k Zngajewski • Muzyka - Tadeusz Wozma 

Ireneu z Irecl i1ski 
KREACJA 
R żys ria 1 se n grafia - Jan Pyjor 

lawomir Mroi:.ck 
MĘCZE~STWO PJOTRA OHEY'A • 
Reżyseria _ J rzy Hutek • Sc nografia - Tadeusz Paul 

Moli r 
TARTUFE, cz · li SWlĘTOSZEK . 
R 'Żyscria i d kora ·je - ,Jacek Zemhrzu k1 • Kostiumy - Ewa Krauze 

Aleksander elman 
SAMI, ZE WSZYSTKIMI 
R żyseria - Waldemar Wilhelm o Scenografia - Elżbieta Iwona 

Diclrych • 

dosłarcza Gospodarstwo Qgrodmcze - Jadwiga I Witold 
1.;w1at.,. na pr m1 r. . 
<;01ochow1e, KAUsz, ul Konlń~klł ~. 

t K n111a odziennlc 
l'r1.cdspr1,t••ht7. bilelo\\ \\ kasi Tra ru . . asa cz. do rozpoczęcia 

uiuócz ponicdzialk(m od godz. 9.00 do 13.00 1 od J6.~0 
· 1 ·1 s·wi"la ua dwie ,::odzm przerl rozpo-

vrztkstawicnia; " ". 11~l'dz1c c " 
częricm 11rzr<ł s'.aw1rnia . 

Prosim) kierować do Biura Obsługi Zamo\\ i nia na bilet~· 1.biorowe . 
Widza. t I. 730 --17. 8, 9 \\ . 21. 

Wydm ca: 
'l'~atr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kali zu 




