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MASKI I POZY 
Nie brak jest duchowego, moral

nego. piękna temu wielkiemu panu 
i wielkiemu poecie, co osądz;ony miał 
być i sam siebie osądzić w tragikome
dii Słowackiego. Jeżeli było w Fan
tazym kiedykolwiek serce, to zabiła je 
sprzymierzona z egoizmem wyobraź
nia. Jeżeli człowiek ten, posiadający 
wielką kulturę, wielką wykwintność 
rasową, wielki, chociaż niezharmoni
zowany z życiem talent - miał kiedy
kolwiek w sobie zaród wielkości, to 
zniszczał on skutkiem braku woli. 
Energia duchowa zużyła się na wędró
wki błędnego rycerza w krainy fantazji 
- i na szukanie pięknych słów i gestów 
efektownych. Umysłowość niepospo
lita podniecona przez literacką atmo
sferę byrońskiego buntu, sceptycyzmu 
i zniechęcenia, przesiąknięta estetyz
mem arystokratycznym, doszła do 
niezadowolenia z rzeczywistości. Nie
zdolny do walki, do wysiłku realnego, 
Fantazy osnuł się światłem fikcji. Wy
marzył sobie ideał przyszłych wieków 
- i zwolniony czuł się od obowiązków 
względem teraźniejszości. Życie do· 
stosowywał do swych wymagań, styli
zując je i - fałszując. Naprawdę dawał 
mu to tylko, co wobec bogactwa uzys-

kać się daje najłatwiej - dekorację zew
nętrzną. Tłem dla siebie czynił ruiny 
Rzymu, pałace dawnych Cez.arów, Al
py, Etnę, Wezuwiusza, blaski gwiazd 
i blade światło księżyca - i na tym tle 
sam przybierał pozę dostojnie tajem
niczą Manfreda byronowskiego - i na 
tym tle układał sceny niezwykłe w sty
lu poematów własnych lub obcych, 
z duchami obcował, kochankom 
w Otellowej niby zazdrości sztylety do 
piersi przykładał - i na tym tle rzucał 
kaskady myśli niezwykłych i rakiety 
słów błyskotliwych, olśniewając dru
gich, wynosząc siebie na piedestał 
sztuczny - i na tym tle umieszczał 
kochanki swoje, donżuanowskiemu 
erotyzmowi dając pozory wzniosłego 
piękna. Poza i erotyzm wypełnia mu 
życie - i tylko czasem zabłyśnie trzeci 
jeszcze, niesfałszowany czynnik - ryce
rskość. Ceni on ją nie tylko jako 
romantyk, rozmiłowany w przeszłości 
rycerskiej; czuje ją w krwi swojej - ma 
zaletę ową, ktora często zasłonę błysz
czącą rzucić potrafi na wady liczne 
- zaletę, która tak zdobi hrabiego 
Henryka - odwagę. I gdy ona się 
zbudzi, wtedy kosmopolita, rozko
chany w niebie włoskim, czyni się 

- Polakiem. Ale i rycerskość od razu 
przechodzi w układanie scen efektow
nych. Odwaga pozwoli patrzeć w oczy 
śmierci - i ta śmierć jednak ustylizo
wać się musi poetycznie. Fantazy po
trafi umrzeć; to go podnosi nad po
ziom pospolitości; ale potrafi umrzeć 
tylko jako aktor, sobie i drugim narzu
cić pragnący słowa: "Jaki artysta we 
mnie ginie ... " 
Komedianctwo wrosło mu w duszę 
- w tej duszy jednak tkwi także wybit
ny intelektualizm, zaostrzony kryty
cyzm. To sprawia, że Fantazy uświa
damia sobie kłamstwo swego życia 
i jego marność. Szatan jego szepce mu 
do ucha, jak hrabiemu Henrykowi: 
"Dramat układasz" - aktor nieustanny 
jest nieustannym widzem, czasem za
pewne podziwiającym siebie, częściej 
zdzierającym maskę, przez siebie sa
mego nakładaną. Trwa w nim po
czucie dysonansu. 

W stylu epoki reaguje na nie 
- drwiącym uśmiechem. Lekceważy 
wszystko, nawet poezję własną. 
W świetle krytycyzmu drwiącego po
tęguje się w nim przesyt i nuda ... i pod 
maską komediancką przebiegają po 
twarzy drgnienia tragiczne. 

Tony moje drwiące 
Były boleścią ducha ostateczną. 

Juliusz K I ci o c r, Juliua: Słowacki 
[w:) "Dzieje twórczości", t. Ul, Warszawa 1923. 

• tytul ralakcji 

Fredro trafnie zauważył, że jednym z odkryć roman
tyków było uświadomienie sobie - a może nie tylko 
uświadomienie, ile eksploatowanie w literaturze - dwo
istości ludzkiej fizjonomii duchowej. Dwoistości, to 
może za mało powiedziane: chodziło nie tylko o współ-

. istnienie w duszy ludzkiej dobra i zła, brzydoty i pięk
na, wzniosłości i śmieszności, ale także o podstawową 
wieloznaczność, jaka się na tym tle wytwarzała w sto
sunkach pomiędzy ludźmi. O dialektyczne, powiedzie
łibyśmy dz:isiaj, współgranie tych antynomicznych 
czynników w każdej konkretnej sytuacji. Bohater 
"Fantazego" jest na przemiaJl szlachetny, cyniczny, 
wzniosły, zawstydzony, skomplikowany i prosty, inte
resowny i ofiarny; więcej, bo nie tylko na przemian jest 
taki, ale i jednocześnie wszystkie te właściwości łączy 
jakoś w sobie; od sytuacji tylko zależy, który z tych 
rysów wyda się dominujący. Współczesny stylista 
podszepnąłby tu określenie, że zmienia maski. Na 
pewno, zmienia je; i nawet gdy czyni to niejako 
instynktownie, już po chwili pojawia się świadomość 
i każe mu jeszcze dokładniej dostosować swoje pozy do 
zaczętej gry. Ale zbytek świadomości z kolei grze 
przeszkadza, demaskuje ją, wytwarza dystans pomię
dzy sobą a jej maską i pozą. Fantazy szuka prostoty, 
szczerości i w ten sposób zabawa zaczyna się od nowa. 
Czy się skończy? Czy możemy mu wierzyć, kiedy przy 
umierającym Majorze wyznaje: "przez tę śmierć tak 
krwawą i ciemną jestem człowiekiem ochrzczon"? 

Nie wiemy, jaki będzie Fantazy i nie wiemy nawet 
dobrze, jaki jest. 

Edward C 1 a I ó, "Fantazy czyli 
romantyczne pozy.• 

Przecież ta komedia to jest cud, jakiego nie 

miała i nie ma Europa. Mówi się dużo o "blusz

czowości" Słowackiego, a przecież ta sztuka to 

jest fenomen oryginalności, kwiat wyrosły 

wprost z ziemi. W pełnej epoce romantyzmu, 

gdy poezja w teatrze uciekała w dawność lub 

w fantazję, ta komedia wsp ó ł cze s n a, pisana 

najwspanialszym wierszem, a realizmem swym 

wyprzedzająca współczesny teatr mieszczański, 

ta sztuka idąca swobodną stopą poprzez płas

kość i tragiczność, przez groteskę i patos, naj

śmielej mieszająca tony z cudownym poczuciem 

wieloplanowości życia - jest czymś zupełnie 

jedynym, zarówno w twórczości Słowackiego 

jak w ogóle w dziejach teatru. I co za przedziwna 

synteza polskiego życia, co za poczucie jego 

tragizmu, jego ironii, ta komedia, która roz

grywa się w szlacheckim dworze na Podolu, 

jednym skrzydłem poezji sięgając śniegów Sybi

ru, a drugim laurowych gajów Italii. Bo to było 

właśnie nasze życie ówczesne, po roku 1831. 

TadQla: B o y • Ż c I e ń 1 k i, "Flirt 

z MclpQm.cnę," Wi=ilr IX. 



Ten romans serc na tle patriotycznym napisany jest oszała
miająco świetnym wierszem, ułożony jest nie w rozwlekłą serię 
powieściowych tomików, lecz w akty dramatu. I nie przygody 
bohaterów są tu najważniejsze , nie przebieg akcji, lecz istotny 
dramat postaw, konfrontacja tego, co autor uważa za słuszne 
i cenne, z tym, co w sobie i innych należy zwalczyć, co należy 
odrzucić, by stać się człowiekiem pełnym, człowiekiem przy
szłości. [ ... ] z rzeczy śmiesznych i podniosłych, ze spraw 
realistycznie zwyczajnych i z powikłań akcji romansowej 
wynika to wszystko, co chciał Słowacki powiedzieć ważnego. 
I na tym polega jego dojrzałe, objawione w tym dramacie 
mistrzostwo, że nie ma przedziału pomiędzy sferą obyczajową, 
układającą się w ciąg romansowych perypetii, a tym co 
nadrzędne, co sprawia, że powieść o charakterach i uczuciach 
jest jednocześnie dramatem sumienia, wykładem prawd moral
nych. Jeżeli w manifestach i programach poezji romantycznej 
postulowano stawianie obok siebie - w imię prawdy - scen 
wzniosłych i scen przyziemnych, tragiczności obok żywiołu 
komicznego, śmiesznego, to w "Fantazym" jest coś więcej od 
przeplatania różnych stylów i różnych poziomów wypowiedzi, 
jest próba scalenia w jedno satyry i dramatu, powieściowej 
zwykłości z wysokim piętrem nakazów etycznych. Bardzo to 
zaawansowany przykład romantycznej wizji świata. Jakże 

romantyczny, dodajmy, nawet w tym, że z taką zasadniczą 
ostrością obnaża wszelkie słabości romantycznej postawy. Nie 
ma w tym sprzeczności: romantyków charakteryzował w ogóle 
niepokój sumienia, brak zaufania do prawd odziedziczonych, 
krytycyzm, pełne zapału burzycielstwo, stałe sprawdzanie 
własnych haseł i ideałów. [ ... ] 
Tę arcyromantyczną krytykę romantyzmu odczytamy tak 

samo z zabawnych, towarzyskich perypetii bohatera utworu, 
Fantazego, jak z dramatycznego wstrząsu, który przyszło mu 
przeżyć w pałacu hrabiego Respekta. Polemika z romantyz
mem zasadza się w pierwszym rzędzie na przeciwstawieniu 
sztuczności - prawdzie, salonowych wytworności - prostocie 

STEFAN TREUGUTT 

DRAMAT POSTAW 

uczuć, powikłanym kalkulacjom - szczerości. [ ... ] ''Fantazy" 
Słowackiego może być tu przykładem znakomitym owej 
romantycznej dialektyki obrony wartości i ich kolejnego 
obalania. Niech przewodnikiem naszym w śledzeniu tej zaiste 
koronkowej roboty myśli poety będzie fabuła utworu, a przede 
wszystkim perypetie bohatera naczelnego. 

· Bohater ów, hrabia Fantazy, przybywa do podolskiego 
pałacu Respektów, przybywa w konkury, ale nie jest to 
spotkanie równych sobie. Fantazy ma nad sąsiadami przewagę 
majątku, wykształcenia,inteligencji. Fantazy może się zechce 
ożenić z córką Respektów, jeżeli mu tak każe kaprys i eh wilowe 
zachcenie, żeby złamać opór dumnej panny, dla Respektów 
taki zięć to ocalenie majątku i społecznej pozycji. [ ... ] Oni już 
tylko udają "wielki świat" - Fantazy do niego po prostu należy. 
Oto i pierwsze jakże wymowne zderzenie prawdy i pozorów, 
wielkopańskiej maniery bycia Fantazego ze śmiesznym i żałos
nym udawaniem Respektów. [ ... ] 

Ileż ironii i gryzącej satyry w pokazywaniu realistycznej 
podszewki tych podolsko-pałacowych "wspaniałości" u Re
spektów! Ale czy rachunek zysków ten całkiem jednoznacznie 
pada na stronę Fantazego? Oni, Respektowie, są małoduszni, 
dla ratowania pozycji społecznej poświęcają córkę, ale kimże 
jest Fantazy, jeżeli całkiem dobrowolnie, ot, dla zabawy, 
zgadza się na takie targowanie panną? 
Gorsze jeszcze czekają Fantazego przeprawy; jakże blednie 
jego wielkopańska świetność, gdy z pojawieniem się na scenie 
hrabiny Idalii on sam z kolei jest przedmiotem iście komedio-

wych intryg sercowych - gdyż poetyczna i okrutnie ośmieszana 
przez Fantazego Idalia ma nad nim przewagę moralną: ona go 
serio kocha, on goni tylko za majakami własnej fanaberyjnej 
wyobraźni. A gdy jednocześnie w mundurze Baszkira pojawia 
się zesłany w sołdaty Jan, patriota, powstaniec, ślubem miłości 
połączony niegdyś w dalekim Sybirze z panną, którą teraz ma 
kupić sobie za żonę Fantazy, to rozumiemy, że mały wzrostem~ 

ale świetny talentami i majątkiem bohater znalazł się rzeczywi
ście w opałach. 

Utwór okazał się wcale nie prosty, okazał problemową 
złożoność, z "powieściowego" zaś ciągu wypadków wynikła 
seryjna kompromitacja bohaterów. Fantazy ośmiesza Idalię, 
lecz Idalia góruje nad nim zdolnością poświęcenia, szlachet
nością duszy. Rzecznicki jak realistyczne, szydercze echo 
towarzyszy egzaltowanym uniesieniom Fantazego, Rzecznicki 
koleją rzeczy zawstydzony jest i upokorzony wielkodusznością 
Idalii. Miłość hrabiny Idalii we właściwym świetle i wymiarze 
okazuje brak serca i pozerstwo Fantazego, ale proste, wierne 
uczucie Jana obala to wszystko, co w salonie Respektów 
można uważać za miłość, w porównaniu z cierpieniem tego 
serca, wszystko co tam się dzieje, zasługuje na nazwę błazenady 
towarzyskiej i na nic więcej.[ .. . ] Do jakich wyżyn poświęcenia 
i prawdy moralnej dochodzimy pod koniec utworu i jakże 
demaskatorskie wobec poetyckiego pustosłowia Fantazego 
jest ofiarowanie życia za innych, do którego doszedł "prostak" 
Major. [ ... ] Nie przypadkiem rolę oczyszczającą powierzył 
Słowacki rosyjskiemu Majorowi, byłemu dekabryście, przyja
cielowi Polaków na zesłaniu. W prostej i rubasznej naturze 
tego człowieka jest to, czego zabrakło ludziom wielkiego 
świata: zdolności do ofiary. [ ... ] Bo jeżeli w wielkim uczuciu 
Jana, w zdolności do poświęcenia Majora widzimy dziedzictwo 
romantyzmu, fundamenty etycznego poglądu na świat roman
tyków: altruizm społeczny - to romantyzm Fantazego, a nawet 
Idalii innego jest i pośledniejszego gatunku. Jest estetyczny, 
a nie etyczny. 

"Fantazy• Slowmieao; m:c:r: o po.· 
szulriwaniu prawdy moralnej. 
"Ty1odnik Kulturalny• 1971 nr 38. 



Zapewne, wcale nieprosto przedstawia się wize
runek duchowy Fantazego, ale czegóż innego 
mogliśmy się spodziewać, skoro mamy do czynie
nia z romantykiem? Jeśli porównywa go się 

czasem - a i on sam pozwalał sobie na takie aluzje 
- z Don Kichotem, błędnym rycerzem, to przecież 
wiemy, że chodziło tu o błądzenie jedynie 

w mgłach uczuć i myśli. Wiemy też, że "roman
tyzm" znaczy w gruncie rzeczy to samo, co 
upodobanie - trochę przewrotne, bo nie pozba
wione akcentu cierpienia - w atmosferze kontra
stu i sprzeczności . Nie godzić się ze sprzecznoś
ciami, cierpieć z ich powodu, nie dostrzegać ich 
sensu w porządku natury, ale odczuwać ich 
konieczność czy też raczej nieuchronność - oto co 
stanowi podłoże wszelkiego romantycznego ges
tu. Jest to podłoże ciemne i zbuntowane, a jego 
oddziaływanie nawet humor zaprawia żółcią, 

rodząc ironię. [ ... ] 

Chodzi o to, że owo połączenie wzniosłości 
z groteską i tragedii z komedią nie stanowi 

pożądane połączenie ironii i entuzjazmu czy pato
su. A potem owym partiom, w których dominuje 
przecież w rezultacie ton autentycznej czy też 
udanej wzniosłości, zostają przeciwstawione par
tie inne, groteskowe - Majora i Rzecznick.iego, 
panujące nad całym aktem trzecim. Już od po
czątku tego aktu, poprzez opowiadanie Fantaze

go o psikusach Baszkira, wprowadzeni jesteśmy 
w atmosferę czegoś prymitywnego i rubasmie 
walącego na odlew. A potem wyznanie Majora 
o porwaniu; naiwnie scytyjskie, dobrotliwie za
trważające; i następnie ta farsa z Rzecmickimi, 
w którą wplątana zostaje najsubtelniejsza z sub
telnych, Idalia! [ ... ] dopiero teraz, po trzecim 
akcie, mozaika tragikomedii romantycznej jest 
gotowa, posępnie-szydercza arabeska znajduje 
pełnię swej kompozycji. Farsa, służąc śmiechowi 
i ośmieszeniu, przede wszystkim jednak wzboga
ca zasięg romantycznej ironii - jest krańcowym 
wyrazem tendencji samego życia do działania 
przez płaskość i głupotę, tendencji, która uzupeł-

EDWARD CSATÓ 

IRONIA ROMANTYCZNA W "FANTAZYM" 

w ''Fantazym" chwytu konstrukcyjnego samego 
dla siebie, nie wynika tylko z pomysłu fabular
nego, nie jest też jedynie zabiegiem mającym 

ośmieszyć egzaltację Fantazego i Idalii. To wszys
tko też, oczywiście; ale przede wszystkim w owej 

arabeskowej kompozycji zawarła się określona 
filozofia, określone widzenie świata, bardzo blis
ko spokrewnione właśnie z przedstawioną tu 
formułą "romantycznej ironii". ( ... ] 

"Ironia romantyczna" Słowackiego rozlewa się 
szeroką falą po całym ''Fantazym".' Już od razu 

w pierwszym akcie - jak ślicznie wycieniowane 
zostały dwa obrazy przybycia do Respektów 

gości: modnego romantyka Fantazego i niepozo
rnego rubasznego Majora; jak te dwa powitania 

dopiero przez przeciwstawienie nabierają właś
ciwej plastyki! Za chwilę nowy kontrast: Fantazy 
i Diana - i znów nowy: Idalia i Jan. Dwa 
romantyczne koloryty mieszają się tu z sobą, to 
przeciwstawiając się, to zlewając, i w ten sposób 
coraz pełniej przebija się na powierzchnię owo 

nia sferę marzeń i ideału i jednocześnie się jej 
przeciwstawia. [ ... ] 

Jest przecież coś zimno-sarkastycznego i aż 

okrutnego w okoliczności, że porwanie Rzecznic
kiej, ten ~ ma rację Tarnowski - głupi wypadek, 

pojawiający się zupełnie z zewnątrz, splątał w je
den węzeł nici różnych dzia,łań, zdemaskował 

postacie dramatu, objawił im siebie samych, 
nadał wydarzeniom inny, wartki tok, doprowa
dził wszystko do rozwiązania . [ ... ] 

[ ... ] :znalezione bruliony kilku wersji jego [tj. 
Majora] spowiedzi świadczą, że Słowacki nad 

wydozowaniem rysów tej postaci zastanawiał się 
bardzo starannie. Na pewno nie mogło mu cho

dzić o przeciwstawienie pozytywnego w każdym 
calu bohatera - marnotom moralnym. Major 

całkiem realnie ma na swoim sumieniu takie 
grzechy, jakich poza nim w tym towarzystwie nie 
można znaleźć. Nie przypomina mistycznie cnot
liwego chłopa z Tołstoja, raczej grzesznego urzęd
nika z Dostojewskiego. Nosi w sobie skrywane 

poczucie winy i cotrzebę ekspiacji i wcale nie jest 

figurą stylistyczną, lecz najautentyczniejszym je

go przekonaniem, kiedy nazywa siebie łotrem, 

oszustem, tchórzem. Choć oczywiście nie był tym 

wszystkim., bywał tym tylko; to różnica. 

Tuszowanie tych jego cech nie ma najmniej

szego sensu, ponieważ odbiera siłę wyrazu zamie

rzonym przez autora kontrastom. Właśnie o to 

mu chyba chodziło, aby taki człowiek, wydający 

się przy reszcie towarzystwa jakimś ciężkim zwie

rzęciem, które łączy w sobie cechy dobroduszne 

z groźnymi i ujawnia je w sposób dla ludzi 

nieoczekiwany i niezupełnie zrozumiały - aby taki 

człowiek rozświetlił się nagłe i cudownie zogrom

niał w godzinie śmierci. I w tym jest również 

ironia - a nawet, można by powiedzieć, szczytowy 

moment romantycznej ironii skierowanej prze

ciwko romantycznej modzie i manierze. Bo zjed

nej strony naszym "zawodowym" romantykom 

sprawia to potężną konfuzję, a z drugiej - przecież 

to Major właśnie, ów Major z gruba ciosany, 

groźny w swoich naiwnościach i komiczny, że aż 

gotowi byliśmy z początku uznać go za figurę 

paralelną do Rzecznickiego - okazuje się najczyst

szej wody romantykiem. Całe jego życie, a także 

aktualna funkcja w wydarzeniach dramatu (słusz

nie przypomina tu Kleiner "tajemniczego opieku

na" z licznych ówczesnych powieści) - wszystko to 

tylko z romantycznego na świat spojrzenia da się 

wyprowadzić. Wspomnieliśmy o Dostojewskim., 

lecz to czasy późniejsze; ale czy trafniejsze nie 

okazałoby się porównanie majora do bohaterów 

Byrona, noszących w sobie nieustannie przez całe 

życie skrywaną tajemnicę, wyrzut sumienia? 

I znowu jakież zawstydzenie dla Fantazego, który 

ze swoim '1akierem bajrońskim" tyle się obnosił! 

Redakcja: 

"Fantazy' jako dramat romantycmy; 
(w:] "Szl:ia: o dramatach Slowarkiqo• 
Wanuwa 1961l, L 244, 247, 2.sG-253 

EWA MOROŃ 

Opracowanie graficme: 
JERZY MOSKAL 

W programie wykorzystano fragmenty projekt6w 
dekoracji i kostium6w BARBARY STOP.KI. 

TEATR ŚLĄSKI IM. STANISł.AWA WYSPIAŃSKIEGO, 40-951 
KATOWICE, RYNEK 2. Telefony centrali : 58-72-Sl (52), dyrekcja 
i sekretariat: 58-89-92, organizacja wiJowni: 58-89-67, kasa biletowa: 
59-93-60, telex 312845 tetsl pl. 
Gł6wny bi~gowy HENRYK MROZEK, kierownik tecbnicmy ST ANI
SLA W HOŁÓWKA. Kierownicy pracowni technicznych: elektroalrus
tycmej STEFAN SKROBISZ, oświetlenia ANDRZEJ MICHALIK, 
krawieckiej damskiej EWA KERGER, krawieckiej m~kiej STANI
SLA W KLECKI, stolarllkiej ADAM NIŚK.IEWICZ, perukarskiej MA
RIA BEM, rekwizytor TOMASZ PROKOP. Brygadier sceny ROMU· 
ALD KLYTA. 

W REPERTUARZE TEATRU 

Duża Scena 

Reżyseria : 
· JERZV ZEGALSK.I 

Reżyseria: 
JERZV ZEGALSKI 
Choreografia: 
JACEK TOMASIK 

Sławomir Mrożek 

"TANGO" 

Aleksander Fredro 
"ZEMSTA" 

Julian Tuwim 

Scenografia: 
BARBARA ZAWADA 

Scenografia: 
WACŁAW KULA 

Muzyka: 
JERZV MILJAN 

"PORWANIE SABINEK" 
Adaptacja i reżysęria: 
MICHAŁ ROSINSKI 
Choreografia: 

Scenografia: 

HENRYK KONWIŃSKI 

BARBARA PT AK 
Opracowanie i kierownictwo muzycme: 

ANDRZEJ HUNDZIAK 

Bajka dla dzieci 

Reżyseria i choreografia: 

Aodu.cj Zator 
"KOPCIUSZEK" 

Scenografia: 
JACEK MEDWECKI 
Muzyka: 
IRENEUSZ WIKAREK 

BARBARA STOPKA 
Przygotowanie wokalne: 

ZVGMUNT ANTONIK 

W przygotowaniu: 
"CZARODZIEJSKI FLET" 

widowisko baletowe wg W.A.Mozarta 
Reżyseria: 
JANINA NIESOBSKA 
MACIEJ KORWIN 

Scena Kameralna 

Reżyseria : 
JERZV ZEGALSKI 

Reżyseria : 

Sławomir Mrożek 

•AMBASADOR• 

Jean Genet 
"POKOJÓWKI• 

Scenografia: 

BARBARA PT AK 

Scenografia: 
WACŁAW KULA 

Scenografia: 
BOGDAN TOSZA ANDRZEJ WITKOWSKI 

Antoni Czechow 
"WUJASZEK WANIA" 

Reżyseria: 
JERZV ZEGALSKI 
Opracowanie muzyczne: 
JERZV MIUAN 

Reżyseria: 

Sławomir Mrożek 

"LETNI DZIEŃ" 

Scenografia: 
BARBARA PTAK 

Układ tańca : 
LIDIA BIEŃ 

Scenografia: 
BOGDAN TOSZA ANDRZEJ WITKOWSKI 

Reżyserii : 

Bogusław Scha.effer 
"PRÓBY DLA SIEDMIU" 

Scenografia: 
BOGDAN TOSZA ANDRZEJ WITKOWSKI 

W przygotowaniu: 

Reżyseria: 

William Gibson 
DWOJE NA HUŚTAWCE 

ZBIGNIEW NAJMOLA 
Scenografia: 

MAREK BRAUN 

Przedsprzedaż bi let6w na 15 dni przed przedstawieniem prowadzi kasa 
biletowa teatru (Katowice, Rynek 2). Kasa biletowa czynna jest od 
wtorlru do soboty w godzin&cb od '10.30 do 13.00 i od 16.00 do 18.30. 
Zam6wienia zbiorowe na bilety przyjmuje Dzial Orpnizacji Widowni 
w godzianach od 8.00 dO 16.00. 
Telefony: kasa biletowa _. 599-360, Orga!!izacja Widowni _. 588·967, 
587-251 w. 38 lub 39. 
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ROK JUBILEUSZOWY TEATRU ŚLĄSKIEGO 

Dyrektor Teatru 
JERZY ZEGALSKI 

Zastępcy Dyrektora 
KRYSTYNA SZARA NI EC 

BOGDAN TOSZA 

Kierownictwo literackie 
EWA MOROŃ 

TEATR SLĄSKI 
IMlENIA 
Sf. WYSPIAŃSKIEGO 
W KATOWICACH 

PREMIERA 
W CZERWCU 1992 ROKU 
NA DUżEJ SCENIE 

SEZON TEATRALNY 
1991/92 

JULIUSZ SLOW ACKI 

OBSADA: 

Hrabia Respekt - JANUSZ OSTROWSKI 
Hrabina Respektowa - BOGUMIŁA MURZYŃSKA-GŁYBI 

Dianna - ANNA KADULSKA 
Stella - AGATA WITKOWSKA 

Hrabia Futazy Dafoicki- CZEąŁA W STOPKA 
Rzeczoicki - RYSZARD ZAORSKI 
Hrabina Idalia - MARIA WILHELM 

Ksiądz Loga - KRZYSZTOF MISIURKIEWICZ 
Major Woldemar Hawrylowicz - ADAM BAUMANN 

Jan - JERZY KUCZERA 
Kajetan - MICHAŁ ROSIŃSKI 

Helenka - MARIA SWIECÓWNA 
Kałmuk - ZBIGNIEW WRÓBEL 

REżySERIA: 

JERZY ZEGALSKI 

SCENOGRAFIA: 

EUGENIUSZ KNAPIK BARBARA STOPKA 

KONTROLA TEKSTU: 

JADWIGA BUDNY 
MARIA KRUPA 

ASYSTENT REŻYSERA: KRZYSZTOF MISIURKJEWICZ 

INSPICJENT: 

KRzyszTOF PAŁASIŃSKI 


