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Mogę tylko sprzeciwiać się pró
bom wciągnięcia mnie w jakie
kolwiek wyjaśnianie. I podkreś
lać wyjątkową prostotę sytuacji 
dramatycznej oraz rozwiązania. 
Jeśli to im [krytykom] nie wys
tarcza, wystarcza to nam, gdyż 
nie będziemy wyjaśniać taje1nnic, 

które oni stworzyli. 
SAMUEL BECKETT 



SAMUEL BECKETT 
jest jednym z najwybitniej
szych dramaturgów XX wieku, 
laureatem nagrody Nobla z ro
ku 1969. 
80-ta rocznica urodzin pisarza, 
przypadająca 13 kwietnia 
1986 r., dla środowisk teatral
nych i naukowych na całym 
świecie stała się inspiracją do 
organizowania sesji naukowych 
i wydania specjalnych, jubileu
szowych edycji jego dzieł. 
Teatr Samuela Becketta zali
czany jest do czołowych zja
wisk kultury współczesnej -
odzwierciedla świat pojęć i ma
rzeń współczesnego człowieka, 
jego lęków i obsesji, nadając im 
jednocześnie wymiar metafi
zyczny. 
Z pochodzenia Irlandczyk, od 
roku 1928 większość życia spę
dził we Francji. Pierwsze, krót
kie utwory publikował w 
„Transition", czasopiśmie, wo
kół którego skupiali się najbar
dziej awangardowi twórcy fran
cuscy m.in. Joyce, z którym łą
czyła go wieloletnia przyjażń. 
Autor „Czekając na Godota", 
„Końcówki", „Radosnych dni'', 
„Komedii", „Ostatniej taśmy 
Krappa" i całego szeregu po
wieści i dramatów, tworzy rów
nolegle w języku francuskim 
i angielskim, dlatego też więk
szość jego utworów, m.in. 
„Końcówka" datowana jest pod
wójnie: w wersji angielskiej 
i francuskiej. 
Beckett należy do tych nielicz
nych twórców współczesnych, 
którzy uznani zostali klasykami 
za życia i doczekali się istnie
nia periodyków naukowych po
święconych własnej twórczości, 
takich jak „Journal of Beckett 
Studies" oraz istnienia licznych 
towarzystw naukowych na czo
łowych uniwersytetach świata. 
Swoiste kompendium wiedzy 
stanowią: specjalny zeszyt 
„L'Herne" wydany w roku 1976 
oraz monografia Deirdre Bair 
wydana w roku 1978 równo
cześnie w Stanach Zjednoczo
nych i Wielkiej Brytanii, i nie
mal natychmiast przetłumaczo
na na język francuski i nie
miecki. Zarówno proza jak 
i dramaty Becketta znane są 
polskim widzom i czytelnikom 
- najważniejsze jego utwory 
publikowane były w „Dialogu" 
- a dwa monograficzne zeszyty 
„Literatury na świecie" wyda
ne z okazji kolejnych Becke
ttowskich rocznic 1(z maja 1975 
i kwietnia 1981) dopełniają 
wiedzy o jego dorobku twór
czym. • 

Aby 
zaspokoić 
potrzebę 
wiedzy, 

. . 
rozu1n1en1a, 

potrzebę 
porządku, 

trzeba 
stworzyć 

na scenie 
odrębny świat. 

W tym 
tkwi dla 1nnie 
wartość~ teatru. 
Konstruujemy 

1nały świat, 
rządzący się 

własnymi . 
prawami, 

posiadający 

własne 

reguły gry
jak 

na szachownicy ... 
Tak, 

nawet 
gra 

w szachy 
jest 

zbyt 
skomplikowana. 

SAMUEL BECKETT 

Ironia jest tęsknotą do obiektywności, marzeniem o niej. 
Smicszność, zawarta w ironii jako jej konieczna własność, 
nie wyczerpuje całe.i jej treści. Powaga stanowi istotę ironii 
i moment poważncgc stosunku do rzeczy ma w jej przypad
ku stosunkowo wi~ks:w znaczenie, aniżeli w wielu innych 
formach śmieszności. W ironii, w dowcipie, kpinie, tkwi po
waga, często jest ona ich punktem krańcowym i sensem 
ostatecznym, a niekiedy przeobraża się w smutek. Ironista 
- najczęściej - jest człowiekiem poważnym i smutnym, 
g·dyż nic wszystko jest takie, jakie powinno być, gdyż har
monia jest naruszona, gdyż w ludzkim bytowaniu jest wiele 
niemoralności i absurdu. Subiektywność ironiczna pochodzi 
od pełnej wad nhicktywności. Jest przez nią sprowokowana 
i ku niej zwrócona. Oblicze ironisty jest zewnętrznie po
ważne lub ledwie tylko uśmiechnięte . .Jego maska zastygła 
w surowosc1. 

IZAAK PASSI 



Pokaz .sytuacji z „Koi'1c6wki'' zainscenizowany po opubhkowaniu ut woru 
rtJa dziennikarzy w Paryżu 

W twórczości Becketta czas zmierza do bezczasu, ciało do 
rozkładu, działanie do nieruchomości, mówienie do milcze
nia - słowem, istnienie do nieistnienia. Powiedzieć o czło
wieku najważniejsze, to wypowiedzieć jego stosunek do 
śmierci . Wokół tej - i tylko tej -- · oczywistości pracuje 
wyobraźnia pisarza. Jego teatr byłby wiGC -- na pierwszy 
rzut oka - pracowicie i jednolicie tragiczny. [ ... ] 
Wszystko, o czym mówi pisarz, przytrafić się musi - w tej 
czy podobnej postaci - wszystkim od początku do końca 
świata. Teatr Becketta obywa się bez jakiejkolwiek nadzwy
czajności. .. „Tragedia - pisał przed czterdziestu laty i nie 
ma zapewne krytyka, który by sławnego zdania nie przyto
czył - nie opiera się na odpowiedzialności człowieka. Tra
gedia opowiada o ekspiacji. Ale nie o byle jakiej ekspiacji , 
spowodowanej naruszeniem nędznego kodeksu, ułożonego 

przez lokajów dla szaleńców. Bohater tragiczny musi odcier
pieć grzech pierworodny, własny i swoich socii malorum 
(towarzyszy nieszczęścia), grzech narodzin". 

JAN BŁOŃSKI 

Eliot pisze o Szekspirze i Donnie, że ich słowa mają „jakąś 
siatkę chwytliwych korzeni sięgających często naszych lę
ków i najgłębszych żądz". Przeczytajmy uważnie „Końców
kę" Becketta i zobaczymy, że ten dziwny utwór, którego 
powierzchnia wydaje się tak bardzo wypolerowana, nie 
objawi nam swojej siły do zaczepiania pazurem. 

MAREK KĘDZIERSKI 

.Jeśli „Końcówka" jest portretem artysty, jej tematem jest 
konflikt artysty z rzeczywistością. Utwór daje nam psycho
logiczny komentarz o naturze tego konfliktu. Hamm jest 
artystą, aktorem lub twórcą pozostałych postaci, tak s a
m o jak władcą, królem, panem. Stosunek Hamma - pana 
i Clova - niewolnika określa ich nierozdzielność oraz jedy
na forma przyszłości - opuszczenie Hamma przez Clova . To 
właśnie, nie śmie rć, trwoży Hamma najbardziej. Słusznie 
zauważa aktor .lack Mac-Gowran, że „o ile Godot był męką 
czekania, „Końcówka" jest męlcą odchodzenia". 

MAREK KĘDZ I ERSKI 

[ ... ] koniec zabawy to nie tylko śmierć jednostkowa, bo tę 
można znieść stoicko. To radylwlne i bezlitosne stwierdze
nie, że wyobraźnia ludzkości, tworząca w ciągu tysiącleci 

mity religijne, poematy, sny wykute w kamieniu, wizje ma
lowane na drzewie i płótnie, rozczula nas swoją dziecinną 
wiarą, ale możemy tylko myśleć z nostalgią o dar.ze na zaw
sze u.traconyrn. Wyobraźni.a od osiennwstcgo wieku próbo
wała się bronić obwarowując się w swoich posiadłościach li
teratury i sztuki, coraz bardziej wprawiając się w wielo
warstwowej ironii, ale nadszedł czas, kiedy została ugodzona 
od środka i pozbawiona jakiegokolwiek ontologicznego opar
cia. Koniec zabawy to Twniec literatury i sztuki, a jeżeli one 
zawsze towarzyszyły cywi.lizacji, to zarazem koniec cywili
zacji. A trzeba uznać wiei.kość tam, gdzie, jak u Becketta 
i jemu pokrewnych, artyzm karmi się koń.cem wszelkiego 
artyzm.u i „Endgame" podtrzymuje, na krótko, jeszcze jed
ną „Endgame". 

CZESŁAW MILOSZ 

Prapn.•1niera w1• rsji francuskiej \\' L.ondynit• " reżyserii U.o~t.· r HJin 
(Roger H 'in jako llan1111 i .Je an l\'Jartin jako C I O"\'). 



KONIEC ... CZY POCZĄTEK NOWEJ GRY ... ROZMOWA Z REŻYSEREM 

EWA MORON: W kilku naszych To.::mowach zapowiada! Pan zupclnie 
inne, nowe odcz11tanic „Końcówki". Nie ma w finall' kmica świata, 1mkle
a-rnej zagŁady, totalnej katastroJ11 ... 

JERZY ZEGALSKI: Nie wiem czy będzie to interpretacja całko
wicie nowa. W ciągu tych trzydziestu lat od premiery „Koń· 
cówki", obrosła ona setkami interpretacji i zarozumiałością byłoby 
twierdzić, że to, co ja w „Końcówce" wyczytałem i co w przedsta
wieniu usiłujq zrealizować, jest cDłkowicie nowe i tak niespotyka
ne. Aczkolwiek trudno mi wskazać w tej chwili, kto myślał podob
nie. Nic tylko muszę dopuścić, ale wiem, że interpretacje odcho
dzące od katastrofizmu istniały. Co więcej, spotykały się z kry
tyką i atakami tych wszystkich, którzy z niebywałym wręcz upo
rem chcą w niej widzieć sztukę mówiącą o końcu świata, o braku 
nadziei, o świecie, który rzeczywiście ginie i z tytułu wyprowa
dzają tego rodzaju wnioski. Mało tego, uważają, że każde inne 
odczytanie jest wpisaniem w utwór tendencji sentymentalnych, 
niezgodnych z poglqdami Becketta. 
Jak jest naprawdę? 
Beckett, mimo iż niejednokrotnie wypowiadał się na temat ewen
tualnych znaczeń swojego ut.woru, nigdy ich nie przesądzał. 
Staram siq więc czytać w utworze to, co rzeczywiście zawiera 
i odrzucam wszystko, co z jego struktury nie wynika. 

r:.M.: Na czym więc polega inność Pana inteTpn:!tacji? 

J.Z. : Pogląd, iż „Końcówka" jest sztuką o końcu świata upow
szechnił się dzh;ki esejom Jana Kotta, w których rozważa proble
my „Końcówki" w kontekście „Króla Lira". 
Sztuka mówi o świecie w stanie upadku . Czy będzie to związane 
z zagładą atomową, czy jest to upadek, który możemy wyczytać 
w „Apokalipsie" bądź w Starym Testamencie? Mówienie o za
gładzie nuklearnej jest po prostu naciąganiem pod bezpośrednie 
aktualności tego najwybitniejszego utworu dramaturgii świato
wej XX wieku. 

I 

E.M.: Dzisiejsz'.! zagrnżenia, osaczajq<:e wspóŁc.::e:;n(!go cztowieka, mai<l wy
datny wpływ na kolejne odczytania i już ::.upelnic nie bierze się pod uwa-
91 czasu powstawania utwoTu (były to lata 1954- 1957) ... 

J. Z.: Wydaje mi się, że Beckett nigdy nie uaktualniał swoich 
utworów do tego stopnia. I nie zależa ło mu chyba na tego ro
dzaju aktualnościach. Tym bardziej, że „Końcówka" różni się 
od pozostałych jego utwo rów. Ma konstrukcję linearną , a nie 
zamkniętą i mówi o bardzo mozolnej nadziei człowieka, o tym, 
że istn ieje jakieś zmar twychwstanie. 
E.M.: Utwór nas)lcon11 jest filozofią chrz<.'ścijait.~klj, ;:: nie j się wywodzi; 
fakt ten wyklucza istnienie nico.~ d„. 

J. Z.: To stale się przejawia w różnych asocjacjach słownych. 
Dlaczego twierdzę, że jest to sztuka o nadziei, a nie o zagładzie? 
Jest taka scena, w której Clov spostrzega na plaży chłopca i na 
pytanie Hamma, co robi, odpowiada - siedzi, opierając się o głaz. 
Dalej pada bardzo interesująca kwestia Ilamma - acha, 
o odwalony głaz. I tu interpretatorzy są zgodni, że mowa o od
walonym kamieniu z grobu Chrystusa. Pismo Swięte mówi wy
raźnie: zstąpił Anioł z nieba i odwalił głaz. Potem przyszły Marie ... 
Becketl nigdy niczego nie robi b<:z powodu - chłopiec jest więc 
wyraźnym znakiem zmartwychwstania, a więc aniołem nadziei, 
Co dzieje się dalej? 
Clov postanawia wreszcie zrealizować swoją decyzję odejścia od 
Hamma. Jakiej by nie przyjąć inlepretacji, nie jest „Końcówka" 
sztuką o śmierci Clova, co najwyżej o śmierci Hamma. Clov od
chodzi i może spotkać tego chłopca. A skoro tak, to jest to rzecz 
o trudnej nadziei spotkania drugiego człowieka, a nie o końcu 
świata . 
Czy to jest sentymentalne? 
Dlaczego mamy interpretacje nihilistyczne uznać za jedynie obo
wiązujące. 

E.M.: Reckett prncował nad „Końcówką" wiele Lat. Ulegała w tym czasie 
dość _za~adniczym p-rzeTóbkom. W pierwszej wersji zac:zynala się cytatem 
z Księgi „Gcnessis". 



J. Z.: Z tego, co wiemy, pierwsza wersja wyrazme związana była 
ze sprawami Noego i potopem. Ale Noc się uratował i dał po
czątek nowemu światu.„ Są to jednak e lementy, które nie weszły 
do ostatecznej redakcji. Dla mnie wymowa utworu wiąże się 
z nadzieją. a nie jej brakiem, wyzwoleniem się z atmosfery klęski 
- a nic ul egan iem jej. Umiera na scenie Hamm - nie Clov. 
E.M.: Dość wyraźnie w utworze zaznaczajq się wqtki biograficzne. Wiele 
sygnalciw można byłoby odnidć do osoby J oyce'a i dtugiej przyjaźni /q
czqcej obydwu pisarzy„. 

J.Z.: W pierwszej, nieznanej wersji „Kor'lcówki", były one o wiele 
wyraźniejsze. Na podstawie rękopisu przechowywanego w jednej 
z bibliotek amerykar'lskich, w postaci Hamma dopatrywano się 
aluzji do osoby Joyce'a, w postaci Clova - samego Becketta, 
który był kiedyś jego sekretarzem i przyjacielem. 
Wydaje mi się wręcz, że sztuka jest o twórczości, a nie o bezpo
średnim życiu. Katastrofa dotyczy świata stworzonego przez 
poetą. Poprzez cytaty z Baudeleire'a i nawiązania do Szekspira 
podkreśla Beckett nierzeczywistość świata, który pokazuje. 
Chciałbym to w moim przedstawieniu uwidocznić. 
F:.M.: Zazwyczaj na marr1ines spychana byla warstwa .:::naczeń, dotykajq
cych teuiatu. twórców i krc,owanego przez nich .~wiata. Inspiracji należa
łoby chyba znowu .~:;;ukać w przyjaźni z .loycl!'em. 

J. Z.: Tak. Była to zbyt duża zależność. 
Nie przypadkowo Hamm mówi, iż tworzy powieść, mimo że JUZ 

jej nie pisze. Ale niewątpliwie Hamm jest pisarzem. Gdy opowia
da historię o ojcu, który przed laty przyprowadził do niego chłop
ca, Clov powiada: to są ostatnie kwestie twojej opowieści; Hamm 
poprawi<i - mojej powieści. Uważa siebie nie za opowiadacza, 
ale twórcę powieści. Przy tak dużej precyzji słowa, cechującej 
Becketta, jest to zasadnicza różnica, a nie igraszka leksykalna. 
Chciałbym pokazać - że jesteśmy w świecie stworzonym przez 
poetę , że znajdujemy się w strukturze, w której pan i j ego służą
cy, pisarz i jego sekretarz, ojciec i być może syn, a może tylko 
przygarnięty mały chłopiec tworzą rzeczywistość niezwykle trudną 
ale i mądrą zarazem. 
E.M.: Wielokrotnie u.żywa l'an okre:śknia struktura. Beekctt nie tylko 
warstwę konstrukcyjnq utworu, ale i słowo podcLajc nie.~tychanym rygorom. 

J. Z.: W „Końcówce" dał wyrażne wskazówki, iż odwołuje się do 
struktu ry szachowej. I tak jak w szachach - ruch powoduje 
anty ruch; w dialogu jest to widoczne przez cały czas. W rozu
mieniu szachowym „Koncówka" jest patem. Gra Hamma i Clova 
nie kończy się zwycięstwem. Gra si<; skończyła, ale być może 
zaczyna się życie„. • 

l'rapre micrn ni emiecka w H~rliner Srhlossparktheater (1957j; 
R~rnhard Minetli ,lako llanim, t-:lse l!:hser ,ia ko Neli i Werner Stock .lako Nagi; 

Oryginalność Becketta polega (.„) na przedstawieniu nowej 
wizji rzeczywistości w właściwej jej formie absurdu i ni
cości. U Sartre'a i Camusa odczucie absurdu wyraża się za 
pośrednictwem ściśle określonych w czasie i przestrzeni pos
taci, które posiadają swoją własną osobowość i działają lub 
przynajmniej zdają się działać wedle swojej woli. Postacie 
Becketta natomiast to larwy wegetujące w całkowitej sa
motności i opuszczeniu, poza przestrzenią i poza czasem. Co 
to jest miejsce? „Nie można tego opisać. To niczego nie 
przypomina." Kategorie, w których umieszczamy nasze ży
cie codzienne: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, są dla 
bohaterów Becketta pojęciami absurdalnymi, gdyż czas zda
je się zatrzymywać w nieruchomości chwili. „Która godzi
na?" - pyta Hamm - „Ta sama co zawsze" - odpowiada 
Clov. Wreszcie, nieodpowiedzialne za swoje czyny lub ocho
tę na nie postacie Becketta jakby powróciły już do nędzy 
najohydniejszej materii: pełzają po ziemi, czołgają się w bło
cie, gniją w kubłach na. śmieci albo tkwią zasypane po szyję 
w piachu. 
Poza tym u Sartre'a i Camusa bohaterowie wyrażają się 
w sposób spoisty i logiczny, z1 .. cłaszcza postacie Sartre'a lu
bią rozumować nie gardząc błyskotliwymi sformułowaniami. 
Beckett, uważając zapewne, iż nie nw sensu zrzędzić w nie
skoń.czoność na temat absurdalności istnienia, zadowala się 
dostarcza.niem widzowi fizycznego uczitcia tej absurdalności, 
co osiąga za pomocą bolesnych okrzyków i strzępów jało
wych zdań wypowiadanych przez jego mroczne postacie. 

PAUL SURE!\ 

„ Koi1cówka" w Karlsruhe (Gi.inther ł:pµ~rlein jako llannu 
I Artur Maria Matthie"en j"ku Cluv). 



„Koi1c6n-ka'' w Berlinie w roku 1968 w reż.yseriii Haniucla Becketta 
(Ernst SChriider jako llamm i Hor.,t Bollmann jako Clov). 

Teatr Absurdu? Dlaczego nie dramat absurdu? W rozważa
niach nad Teatrem Absurdu nacisk pada zazwyczaj na sło
wo „absurd". Ale Martin Esslin, który pierwszy wprowa
dził ten termin, zdawał sobie spraWG bardzo jasno że teksty 
dramatyczne paryskiej awangardy lat pięćdziesiątych są 
propozycją innego niż przedtem teatru i że „absurd" w tych 
tekstach został steatralizowany. „Absurd" jak gdyby zna
lazł się teraz na scenie, został pokazany, i to przede wszyst
kim przy pomocy pozasłownych środków wyrazu. „Absurd" 
z dialogu przeszedł jak gdyby w „pozasłowie", stał się sy
tuacją. Ale struktury językowe w teatrze absurdu także 
uległy przemianie; najprościej można by to nazwać zakłóce
niem komunikacji. Dialog staje się podobny do zabawy dzie
ci w „głuchy telefon". Tym głuchym telefonem jest język. 
„Absurd" w języku zostaje teraz uwidoczniony, a więc stea
tralizowany. 

JAN KOTT 

„ 

fEATn SLĄSKI IM. STANISł.AWA WYSPIAŃSKIEGO, ł0-003 KATOWICE 
RYNEK 2. Telefony centrali 58-72-51, 58-72-52, dyrekcja i sekretariat: 58-89-92 

organizacja widowni: 58-89·G7, kasa biletowa: 59-93-60. 

Główny księgowy HENllYK MROZEK, kierownik muzyczny HALINA KALI
NOWSKA, koordynator pracy artystycznej BO(;UMil.A KUHCAB·KARKOSZKA. 

kierownik organizacji widowni WIESLA W PYTLASIŃSKI 
Kierownik techniczny STANISI.AW HOŁOWKA. Zastępca kierownika techniczneg i 

.JAN SZAIQ'CA. Kierownicy pracowni technicznych: e:ektroakustycznej ANDHZEJ 
.JAWORSKI, oświetlenia EUGENIUS~ GRZONDZU:L, krawieckiej damskiej EWA 
KERGER ,krawieckiej męskiej STANISŁAW KLF.CKI, krawieckiej młodzieżowej 
ALF'RF.D BLUKACZ, perukarskiej MARIA BE \I, szewskiej .JOZF.F WILK, stolars
kiej WALDEMAR NOWAKOWSKI, malarskiej i modelatorskiej KONRAD CUDOK; 

rekwizytor KAZIMIERZ llAWSKI, brygadier sceny ROMAN KLYTA. 

W REPERTUARZE TEATRU 
DUZA SCENA 

ALAN AYCKBOURN 

JAK SIĘ KOCHAJĄ W NIŻSZYCH SFERACH 
1 Scenografia: 
' MAREK TOMASIK 

Scenografia: 
ANDRZEJ SADOWSKI 
Kostiumy: 

FRANK WEDEKIND 

DIABELSKI MŁYN 

MARIA BRYKALSKA-KARI.OWSKA 

BAJKA DLA DZIECI 

Hcźyscria : 
WANDA LASKOWSKA 

Reżyser ia: 

JEHZY ZEGALSK! 
Muzyka: 

PIOTR HF.RTF.L 

JAN MAKARIUS 

TRZY BIAŁE STRZAŁY 
Scenografia: Rc:i:y seria: 
BARBARA PTAK 
Muzyka: 

Hł:NHYK TAHCZYKOWSKI 
Choreografia: 

HALINA KALINOWSKA 

St'cnografia: 

ST ANISLA W WYSPIAŃSKI 

WYZWOLENIE 
MAHCIN JARNUSZKIEWICZ 
Ctioreografia: 
LESZEK CZARNOTA 

SCENA KAMERAI.NA 

HENRYK KO N WINSKI 

Re~yseria: 

.JAN BLESZY:<JSKI 
Muzy ka: 

.HJ ZF.1'' SKRZEK 

MÓW, ŻE KOCHASZ MNIE 
Scenografia: 

Aktorzy śpiewają stare piosenki 

BAlłBARA ZA W ADA 
Opracowanie muzyczne: 
HALINA KALINOWSKA 

Scenografia: 
HARnARA STOPKA 

:Scerwi.;rafia: 
BARBARA PTAK 

Scenog rafia: 

DAVID WILLIAMSON 

KLUB 

Opracowanie dźwh;kowe: 
ANDRZEJ JA W ORSKI 

MICHAŁ CHOROMAŃSKI 

LAMENT 

Opracownnle muzyczne: 
HALINA KALINOWSKA 

ALEKSANDER FREDRO 
MĄŻ I ŻONA 

MARIA SERAFIMOWICZ-MOLSKA 

W przygotowaniu: 

ALEKSANDR GELMAN 

ŁAWECZKA 
Scenografia: 
MALGORZATA D0~1AŃSKA 

Re;(yscria: 
JAN MACU:JOWSl<I 

Choreo~rafia: 
HENRYK KONWINSKI 

Hcżyscria : 
DOGDAN TOSZA 

Reżyseria: 
MICl!At. ROSINSKI 

Hc .lyscri:.1. 
UOGDAN TOSZA 

Heżvs2 ria: 
.JAN Hl.~~SZY:\ISKI 

Przt"dSprzeda:i; biletów na 15 dni przed przedstawieniem prowadzi kasa biletowa 
Teatru (Katowice, Rynek 2). Kasa biletowa czynna jest codziennie (oprócz po
niedziałków) w godzinach 10.30 do 13.00 i od 16.00 do 18.30; w nied ziele od 
16.30 do 18.30 i dodatkowo na godzinę przed przedstawieniem, w przypadku rozpo-

częcia przedstawienia przed godziną 16.00. 

Skład programu wykonała linotyplstka W. Kubacha. Strony do druku zmonto
wał zecer M. Grąglewski. Druk wykonali maszyniści typograficzni: J. Chabrowski 

l H. Piechulik. 
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TEATR ŚLĄSKI 
IMIEllA 

TEATRU 

JERZY ZEGALSKI 
ST. WYSPIAŃSKIEGO 
W KATOWICACH • 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

• 
PREMIERA 
W MARCU 
1987 ROKU 

KRYSTYNA 
SZARANIEC 

NA SCIDNIE 
KAMERALNEJ; 
SEZON TE,ATRALNY 
1986/87; 

• 
KIEROWNICTWO 

LITERACKIE 

EWA MOROŃ 
ANDRZEJ LINERT 

SAMUEL BECKETT 

„ , 

KONCOWKA 
(ENDGAME, FIN DE PARTIE) 
PRZEKŁAD: ANTONI LIBERA 

OBSADA: 

Hamm e· CZESŁAW STOPKA 

Clov e WIESŁAW KAŃTOCH 

Nagg e MICHAŁ ROSIŃSKI 

Nell ., BOGUSŁAW A KOŻUSZNIK
-KUROSAD 

REŻYSERIA: 

JERZY ZEGALSKI 

SCENOGRAFIA: 

JERZY MOSKAL 

ASYSTENT REZYSERA: MICHAŁ ROSINSK I 

INSPICJENT: BARBARA POHORECKA-BÓGDOŁ 

KONTROLA TEKSTU: LEOKADIA STARKE 

Redakc.ja: EWA MOROŃ, redakcja graficzna: JERZY MOSKAL, współpraca 
reda key jna: PIOTR ZACZKOWSKI, redaktorzy techniczni: STEFAN BAR

CZAK, MICHAL GRĄGLEWSKI 


