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Do wszystkich wspóitwórćów widowiska „Z'.elony 

Gil": do reżysera, aktorów; kompozytora, kapelmist

rza, dekoratora, projektanta kostiumów itd. 

Proszę unikać dętej „hiszpańskości" i zapomnieć 

o istnieniu opery „Carmen", wystrzegać się lipco

wych „temperamentów", „namiętności'', klimatu roz

maitych „ole", „caramba" itp. szmiryzmów". Kasta

niety wyłącznie w tańcu przy zakończeniu sceny 11 

aktu Il, poza tym - ani razu, żadnej „grote~ki"! 

Jedna tylko postać w sztuce - don Ricardo -

posiada cechy farsowo-operetkowe, ale i ona powin

na być zagrana z umiarem. Sztuka jest komedią mu

zyczną, nie farsą. 

Julian Tuwim 



kostium Don Gila 

TUWIMOWSKA ADAPTACJA 
„ZIELONEGO GILA" 

Dziwne są losy dzieł Tirsy de Molina. W „Uwo
dzicielu sewilskim" stworzył typ Don Juana, jeden 
z wielkich mitów ludzkości, którego sławę ugrunto
wały potem liczne wersje, nie tylko dramatyc:me, 
i zaćmi~y piern.vowzór, ale go nie przewyższyły. 

Marcie dewotce zawdzięcza Mohere pomysł Swię
toszka. Z „Zielonym Gilem" też wiele czyniono. Na
wet Tuwim podpisał się pod nim jako autor. 

Stworzył Tirso przynajmniej kilka dzieł nie
zwykłych, parę uniwersalnych typów ludzkich, któ
re wciąż fascynują i inspirują. Korzystano z nich 
chętnie, przerabiar..o, pozostawiając autora coraz 
bardziej w cieniu. 

Zadziwia u zakonnika tak głęboka znajomość 

psychiki i charakterów, taki realizm. Skoro urodził 
się w 1584 roku (a nie, jak przypuszczano, w 1571), 
a w 1601 roku złożył śluby zakonne - odpaść mu
szą również przypuszczenia o wcześniejszym buj
nym, światowym życiu. Zdobywał znajomość życia 
już jako zakonnik, zwłaszcza jako spowiednik. 

Biografia jego skąpa jest w fakty, zawiera rów
nież wiele informacji niepewnych. Gabriel Tellez 
(bo tak brzmi jego prawdziwe nazwisko) urodził się 
w Madrycie najprawdopodobniej jako naturalny syn. 
Pedro Telleza Jirona, księcia Osuny. Stąd bierze się 
ironia i cierpki ton w jego sądach o niesprawiedli
wości społecznej. 

Pisał komedie pozo3tając w klasztorze merce
dariuszy. Stworzył ich zapewne około czterysb 
(sam wyznał w 1621 roku, że ma trzysta), z których 
tylko 86 zachowało się . Spory o autorstwo niektó
rych komedii, w tym najlepszych, przechylają się 

wyraźnie na jego korzyść. Większość znanych utwo
rów scenicznych wydrukował w 5 tomach w latach 
1627-1636. 

Był nauczycielem teologii, kaznodzieją, kontro
lował działalność misjonarską na San Domingo. Zło
ty wi,ek Hiszpanii, rozpoczęty całkowitym wypar
ciem Maurów i zdobyciEm Ameryki, wie~{ niepraw-



dopod.obnego bogaceńia s:ię i potęgi politycznej, koń-

czył się. Pozostały pozory, którym Hiszpania zaw

dzięczała złoty wiek teatru. Madryt posiadał wów

czas 40 zespołów teatralnych, a komedie pisał nawel 

król Filip IV. Nie dziwi więc zbytnio, że w epoce 

ogarniętej pasją teatralną zajmowano się twórczoś

cią sceniczną nawet w klasztorze. Ale Tir.so pisał 

w duchu zdecydowanie świeckim, który uznano za 

gorszący. Na skutek oskarżeń i ataków parokrotnie 

kierowano go do innych, odległych klasztorów. 

Jednocześnie z powodu zakazów porzucił komedię , 

by zająć się dramatami religijnymi i prozą opisową. 

Ogłosił kronikę klasztoru w okręgu Kastylii. Został 

doktorem teologii, a na trzy lata przed śmiercią 

przeorem w Sorii, gdzie zmarł w 1648 roku. 

Widziano w nim najwybitniejszego przedstawi

cie.la szkoły komediowej Lopego de Vega . Próby 

przewartościowania literatury hiszpańskiej, podjęte 

w lrońcu XIXwieku, ustawiają go między de Vega 

a Calderonem - jako trzeciego z wielkich komedio

pisarzy złotego wieku. Miejsce pośrednie wyznacza 

mu nie tylko data urodzenia. Jego komedie zapo

wiadają barokowe dzieła Calderona. 

Pisał komedie intrygi, komedie charakterów i ko

medie religijne. Wśród jego utworów są dwa nie

wątpliwie arcydzieła: „El burlador de Sevilla" (Uwo . 

dziciel sewilski) i „El condenato por desconfiado" (Po

tępiony za zwątpienie}, czekając nadal na swe p::>l

skie odkrycie. Wydaje się jednak, że „Don Gil", któ

remu w podręcznikach literatury poświęca się za

ledwie drobne wzmianki, bije na głowę oba arcy

dzieła ilością inscenizacji i tłumaczeń, zwłaszcza 

w XX wieku. W ogóle nieporównanie bardziej in

ter·esuj ą nas dzisiaj jego komedie z pierwszego okre

sie twórcz·ości: zdecydowanie świeckie, kipiące ra

dością życia. 

Tirw był przede wszystkim niedościgniony w li

teiraturze złotego wieku jako wirtuoz efektów, zdu

miewający poetyckim bogactwem, fantazją i wdzię

kiem. Jego dowcip i ironia mają ogromną lekkość , 

ale potrafią być przy tym zjadliwe. 

Wnikliwą obserwacją psychologiczną, niezwykłą 

znajomością natury ludzkiej i namiętności górci je 

w swych najlepszych komediach nad Lopem de Ve

ga i Calderonem. Szczególnie znajomością psychiki 

kobiet, które są u Tirsy zawsze jednostkami L~p

szymi, silniej.:szymi i decydującymi o własnym lmie. 

Interesuje go sprzeczność między środkami a ce

lem, zwłaszcza w grze zwanej miłoś -:: ią. Powraca 

w różnych wersjach do konfliktu między prawdą 

a złudzeniem - stąd tyle udawania, przebierania 

i maskowania w jego komediach. W strategii i stwa

rzaniu pozorów kobieta zwykle bywa u niego zręcz

niejsza i sprytniejsza i nie czekając na sprawiedli

wość boską, sama ją sobie oddaje, nie zawsze sPTa

wiedliwą grą. 

Temperament i odwaga - to, co cechuje Don 

Juana - wyróżnia także bohaterki komedii Tirsy. 

Swym śmiałym, wręcz wyzywającym zachowaniem 

ukazują one zarówno rozwiązłość epoki, jak i goret 

obyczajowości i zależności kobiety od mężczyzny. 

Taka jest również bohaterka niniejszej komedii -

dziewczyna ścigająca niewiernego kochanka w męs

kim przebraniu, w zielonych spodniach, i zmusza

jąca go do dotrzymania przysięgi. 
W 1615 roku „Don Gil las calzas verdes" (Don Gil 

w zielonych spodniach), napisany najprawdopodob

niej rok wcześniej, został wystawiony na scenie. 

W tym samym roku ukazała się drukiem część dru

ga Don Kichota. Rok potem umarł Sze:<spir. 
Długa jest lista sztuk, w których intryga kome

diowa opiera się na przebieraniu. Kilkanaście lat 

przed wystawieniem „Gila" Szekspir napisał „Wieczór 

Trzech Króli" i „Jak wam się podoba". W „Wędce 

Feniksany" LopE:go de Vega (wyd. 1617) Dinarda 

w męskim stroju goni za swym uko:::hanym. Wieś

niaczka z Vallecas Tiny de Molina wykazuje tyle 

powiązań z „Don Gilem", że właściwie należy ją trak· 

tować jako inną, odległą wenję tego samego dzieła. 

Nie w orginalnośd zatem, w kontekście ówczesnej 

literatury, tkwi wartość „Don Gila", ale w fakcie, ż~ 

obiegowemu schematowi Tirso r:adał wy.:okie wa

lory artystyczne, a zwła~zcza komtrukcyjne. Do:i 



Gil jest komedią intrygi, zdumiewającą maksymal
nym wykorzystaniem pomysłu i wirtuozerią w opra
cowaniu. 

Intryga komedii ograniczona zo:;tała do manew
rl w miłosnych . Pozo::tałe pr ze3zkody są nieistotne 
i a'.ltorowi nie zależało na zachowani'.l p rawdoi:odo
bieństwa w ich pokonywani·; . Jeśli osoby komedii 
tak łatwo dają się wyprowadzić w pole, a potem 
są tak mało zdziwione, że zostały oszukane, to spra
wa konwencji. W niej tkwiły podstawy do zabiegu, 
którego podjął się Tuwim. Polega ona na przemianie 
komedii intrygi w komedię muzyczną. Zabieg to 
zresztą delikatny, przy zachowaniu szczegółów tek
stu. Intrydze, która toczy się w tak szybkim tem
pie i tak się wciąż wikła, dzięki nieporównanym 
talentom Gila, że nie możemy złapać oddechu, Tu
wim jeszcze dodał skrzącej się lekkości, ale jedno
cześnie uczynił ją bardziej błahą. Zdecydował o tym 
jednak gatunek komedii muzycznej. 

Pomysł umuzycznienia nie był nowy ani w dzie
jach „Don Gila", ani w dotychczasowej twórczości po
ety. Z wyjątkiem „Płaszcza", według Gogola, wszyst
kie opracowania i adaptacje Tuwimowskie miały 

w efekcie dać widowiska muzyczne. 
Dalsze zabiegi poety zmierzały do odświeżenia 

tekstu. Dodatkiem Tuwimowskim jest scena 2 aktu 
III - wielki monolog Caramanchela zlepiony z sa
mych dowcipów. Usunął poeta natomiast scenę, 

w której Martin żalił się niebu, monolog zastępując 
pantonimą na początku sceny 16 aktu III. Poza tym 
zachowuje wiernie przebieg zdarzeń, kolejność 

wszystkich scen (tylko parę mechanicznie łączy), od
daje dość dokładnie treść dialogów, a jednocześnie 

nie krępuje się oryginałem. Prowadzi często dialog 
samodzielnie ulegając własnym pomysłom, idąc za 
dowcipem i rozbijając przy okazji dłuższe wypo
wiedzi. Jednocześnie wprowadza ciągłą zmianę ryt
miki, ogromną różnorodność wiersza, a część tekstu 
tłumaczy prozą. 

Wśród toczących się wydarzeń natrętnie brzmi 
motyw „siedemdziesięciu tysięcy dukatów" odsłania
jący sprężyny, jakie poruszają utytułowanymi figu-
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Donna Diana 

Quintana 
Caramanchel 
Don Martin 
Don Pedro 
Osorio 
Donna Inez 
Don Ri cardo 
Donna Clara 
Don Diego 
Don Antonio 
Valdivieso 
Alquasil 
Agilar 

<O> IIB § A ilJ 

- DANUTA LEWANDOWSKA 
MARIA RYBĄRCZYK 

- WIESŁAW GRABEK 
- WŁADYSŁAW JEŻEWSKI 
- JAN KAROW 
- JÓZEF CZARNIAWSKI 
- ZBIGNIEW KACZMAREK 
- MARIA MEYER 
- J"S:t~Y K07ŁOWSKI 

ILONA DYNERMAN 
- STANISŁAW SIEKIERSKI 
- J ACEK PACOCHA 
- J ZY GLAPA 
- S ANISŁA W BRODACKI 
- ANTONI CHĘTKO ,..... 

reżyseria 

JERZY WRÓBLEWSKI 

muzyka 

ANDRZEJ MARKOWSKI 

przygotowanie muzyczne 
LUCJAN MARZEWSKI 

sufler 

MIROSŁAW A BALCER 

scenografia 
MAŁGORZATA TREUTLER 

choreografia 

TERESA KUJAWA 

układ pojedynków 

JACEK PACOCHA 

asystent reżysera 

JAN KAROW 

inspicjent 

NIKA ZAWADZKA 

premiera - czerwiec 1980 r. 
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kostium Donny Diany 

rami. Sumy rent i zapisów powtarzane są wielokrot
nie, wedh1g nich szacuje się siebie i innych. To 
wszystko tkwiło w tekście i podtekście, ale Tuwim 
sprawił, że zabrzmiało jako satyra społeczna i kry
tyka moralności hidalgów, kryjących swe praw
dziwe oblicze za frazesami o honorze i cnocie. Sa
tyryczny te.nperament i proste, ludowe poczucie 
sprawiedliwości, cechujące twórczość Tuwima, a do
pingowane ówczesnymi wymaganiami, doszły tu 
zmów do głosu. 

Ludziom możnym przeciwstawiono, jako przy 
nich zaonych - złodziei, nicponi i obwiesiów. Mie
szanie pierwiastków tragicznych i komicznych zna
ne było dobrze w teatrze złotego wieku, podobnie 
jak w teatrze elżbietańskiej Anglii. Lope de Vega 
wprowadził do swych sztuk gracioso - trochę błaz

na i niedojdę, a trochę hultaja, który reprezento
wał komiczną i prozaiczną stronę życia. Curriculum 
vitae Caramanchela nawiązywało świadomie do po
wieści łotrzykowskiej, do biografii Łazika z Tor
mesu. Sługa Diany to już nawet nie plebejusz. On 
wszystko już robił, wszystko poznał, spychany całe 
życie na dno, wie, że tyle jego, co oszuka lub przy
padkiem chwyci. Dorobił się gorzkiej i trochę cy
nicznej filozofii na własny użytek: Poznając wiec·z
nie to gorszą stro:ię, nie ma złudzeń, jaki jest świat, 
a mimo to nie traci radości życia. 

Takim pozostał Tuwimowski Caramanchel, choć 
znać na nim kabaretowe doświadczenia poety. 
W uatrakcyjnienie tej postaci, wzbudzającej chyba 
więcej zainteresowania widowni niż precyzja Diany, 
włożył Tuwim najwięcej inwencji, obdarzając ją 

z.::acznyrn zapasem dowcipów i pomysłowości. 

Ingerencje poety wykraczające poza swobodne, 
twóircze tłumaczenie mają charakter .i:;arodystyczny. 
Hajwięcej cięgów dostał Don Ricardo (w oryginale 
Don Juan; podobnie uległo zmianie imię Doni Ju
any na Dona Diana). Postać nieciekawa, ale najbar
dziej psychologicznie prawdopodobną, człowieka drę
czonego niepokojami zazdrości, Tuwim obdarzył ry
sami farsowo-operetkowymi, które z trudem miesz
czą ~ię w konwencji komedii. 



Od Tuwima pochodzą cechy obiegowo hiszpań
skie w wydaniu parodystycznym: tasiemcowe naz
wisko Ricarda, jego przekleństwa czy prześciganie 
się Pedra i Martina w uprzejmościach na początku 

sceny 3 aktu I. 
Istnieje obiegowa opinia, że Tuwim odświeżał 

stare teksty wtykając w nie własne dowcipy jak 
rodzynki. Stosunek poety do tekstów był bardzo 
niejednolity, mimo kilku wyraźnych linii w jego 
scenicmiych opracowaniach. Jako że dowcip nie zaw
sze rodzi się na zamówienie, a Tuwim miał warsztat 
rozbudowany niebywale, miał również swój maga
zyn dowcipów. Zachował się taki zbiór pomocniczy 
do ostatniej nieukończonej adaptacji farsy Nestroya. 
W Zielonym Gilu" można również wskazać zwroty 
po;hodzące z jakiejś nie zachowanej kartoteki. Ro
dzaj dowcipu, który przeważał w wielu wcześniej
szych opracowaniach: mylenie słów o podobnym 
brzmieniu i zupełnie różnym znaczeniu - nie wy
stępuje, błyskotliwa definicja pojawia się raz (de
finicja filantropijna), kilka razy spotykamy wywró
cony tytuł „ekscelencjo". Pojawiają się nowe triki: 
przysięgi Caramanchela i zaklęcia Ricarda. Ale prze
cież nie te nieliczne rodzynki czy triki farsowe na
dają ton opracowaniu, lecz niecodzienna nawet 
u Tuwima językowa „giliada" i „gilomatias", gięt
kość i migotliwość słowa. Decyduje inwencja języ
kowa wyrastająca z tekstu, a nie przylepiona. 

Tuwim, mający w dorobku wiele przeróbek ko
medii muzycznych, operetek i fars, dwukrotnie po 
wojnie pokazał swe umiejętności w tym zakresie 
adaptując „Słomkowy kapelusz" Labich'a i „Zielone
go Gi'la". Komedia Tirsy była pierwszą adaptacją 
poetycką Tuwima i nieoczekiwanie okazała się jego 

03tatnią adaptacją sceniczną. 

Zielony Gil" stanowił rekapitulację doświadczeń 
poety w zakresie teatru i wyjście poza nie. Właśnie 
„Gil", a nie Nestroy, szalenie zabawny, lecz wzmac
nfany dowcipem z konserwy. Błyskotliwością i lek
kością wi·eTsza Tirso nie miał sobie równych, a prze·
cież przyjmując „Gila" okazał się Tuwim adaptatore::n 
niezwykłym, żonglerem na pewno nie mniejszym. 

W lutym 1937 roku Edward Boye wysłał do Tu
wima list, w którym pL:ał m.in.: 

„Mam znowu od lat w podświadomości i świado
mości sztuk1 Tirso de Molina „Don Gil w zielonych 
spodniach" (Don Gil de las calzas verdes). Jest to 
wspaniała komedia. Widziałem ją w Monachium 
w Kammerspile przed 15 laty ( ... ) Komedia Tirso 
de Molina, przerobiona już w Rosji na komedię mu
zyczną, nie została dotychczas opublikowana w Hisz
panii (300 dzieł), lecz przez Hispania-Society w New 
Yorku. Sprowadziłem ją kiedyś - za pi~ć dolarów. 
Posiadam tylko tekst hiszpański. Tego oczywiście' 

nikt nie zrozumie - nie przetłumaczy. 
Zwracam się do pana z następującą propozycją. 

Po wyjeździe ze Lwowa znów zapadnę w głuchą 

ciszę wsi, gdzie czasem nie ma na naftę do lampy. 
„DonGila w zielonych spodniach" zrobi1 wspaniałym 
ośmiozgłoskowcem w ciągu sześciu tygodni. Oddam 
panu całkowity tekst do „Cyrulika". Niechże pan 
zechce ze swej strony łaskawie zgodzić si? na trzy 
warunki następujące: „Don Gila w zielonyc:h spod
niach" oddam do kabaretu, pan doda kilka swych 
wspaniałych dowcipów, podpiszemy razem: Edward 
Boye tłumacz, adaptacja Julian Tuwim. Zgoda?". 

Nie ~namy odpowiedzi Tuwima. Może nie widział 
możliwoś:::i mariażu „wspaniałego ośmiozgłoskowca" 

z kabaretowymi dowcipami. w każ:lym bą:lź razie 
Boye dokonał przekładu samodzielnie. Nie b ardzo 
już dziś wiadomo, czy tłumaczył z inspiracj( Zbig
niewa Sawana, dyrektma Teatru Malickiej w War
Ezawie, czy przeciwnie, sam zainteresował go swym 
przekładem. Podjęto pierwsze próby wteatrze. Do
nę Juanę miała grać Maria Malicka, Caramanchela 
- Tadeusz Fijewski. Okazało się jednak, że teksto
"' i brak lekko§ci i dowcipu. Z prób zrezygnowano. 

Po wojnie żadnego egzemplarza tłumaczenia nie 
odnaleziono. W 1948 roku Sawarn reżyserował „J adzię 
wdowę" w Teatrze Nowym, kierowanym przez Tu
wima. Wówczas i potem namawiał poetę, by podjął 
się przekładu „Gila". Tuwim opierał s ię długo, wresz
cie przekonany, że tłumaczenie Boyego zaginęło bez
.i:;owrotnie, zabrał się do pracy. Zbigniew Sawan za-



pewnił sobie w zamian prapremierę komedii w Pań
stwowych Teatrach Dramatycznych w Szczecinie, 
których dyrektorem był w latach 1948-1950. 

Na karcie tytułowej maszynopisu „Zielonego Gila", 
posłanego do Szczecina, Tuwim napisał: „Do wiado
mości prywatnej: 23 VI-13 VII 1949 w Aninie. Pi
sane na podstawie oryginału i dwóch przekładów: 
francuskiego i rosyjskiego. Usilnie proszę o przy
słanie symbolicznej j e d n e j zł o t ó w ki, jako za
liczki na tantiemy". 

Tuwim korzystał, oprócz tekstu hiszpańskiego, 

z dosłownego przekładu francuskiego, dokonanego 
przez Jerzego Macierakowskiego, oraz z rosyjskiego 
tłumaczenia W. Pjasta wydanego w Berlinie w 1923 
roku (egzemplarz znajduje się w bibliotece Tuwima). 
Przełożył bardzo szybko - w ciągu 3 tygodni. Daty 
dokonania przekładu były dotąd nie znane, nie za
notował ich poeta nawet na rękopisie tłumaczenia. 
Maszynopis przesłał zapewne w październiku, bo 3 
listopada Sawan wysłał ową symboliczną zaliczkę. 

Premiera odbyła się dnia 12 stycznia 1950 roku 
w Teatrze Polskim w Szczecinie. Reżyserem był 

Zbigniew Sawan, scenografem - Mikołaj Kiss-Orski, 
muzykę skomponował Marek Andrzejewski. Grali: 
Diana - Lidia Wysocka, Caramanchel - Kazimierz 
Petecki, Dona Inez - Tamara Pasławska i in. 

11 czerwca tegoż roku odbyła się premiera „Zie
lonego Gila" w Teatrze Nowym w Warszawie. Reży

serem był również Sawan, scenografem - Wojciech 
Zamecznik. Grali: Dona Diana - Lidia Wysocka, 
Caramanchel - Mieczysław Borowy, Dona Inez -
Krystyna Sznerr, Don Martin - Jerzy Rakowiecki 
i Mieczysław Wojnicki i in. 

Po zdjęciu „Zielonego Gila" z afisza Teatru No
wego Sawan wystawił go w roku następnym (znów 
z Lidią _Wysocką w roli głównej) w Ludowym Te
atrze Muzycznym przy ul. Szwedzkiej; równocześ
nie komedię grano w Teatrze Letnim przy ul. Pol
nej 26. 

Odtąd „Zielony Gil" nie schodził ze sceny. W ciągu 
25 lat było przynajmniej tyleż inscenizacji teatral
nych i trzy telewizyjne. 

W 1951 roku Zdzisław Gozdawa odnalazł egzem
plarz tłumaczenia Boyego, dany mu przez Sawana 
podczas wojny do umuzycznienia. Tekst przekazano 
Tuwimowi, ale niestety nie ma go dziś w zbiorach 
po poecie. 

Muzykę do „Zielonego Gila" skomponował Andrzej 
Markowski, zaangażowany przez Zbigniewa Sawana 
na stanowisko kieroWD:ika muzy~znego Państwowych 
Teatrów Dramatycznych w Szczecinie i tworzący pod 
pseudonimem Marka Andrzejewskiego, co dziś nie 
jest już chyba tajemnicą. Stworzył muzykę nie
zwykle udaną, jak podkreślają zgodnie wszyscy re
cenzenci, związaną już na trwałe z Tuwimowską 
adaptacją „Zielonego Gila". 

Tadeusz Januszewski 

/ 

Niektóre realizacje „ZIELONEGO GILA" po wojnie: 

- Teatr Nowy w Warszawie (1949) 

Teatr Polski w Szczecinie (1949) 

- Teatr im. J. Osterwy w Lublinie (1958) 

Teatr Wybrzeże w Gdańsku (1958) 

- Teatr Rozmaitości w Krakowie (1961) 

- Teatr Ziemi Mazo'ijieckiej w Warszawie (1968) 

- Teatr Polski w Poznaniu (1969) 

Teatr Muzyczny we Wrocławiu (1977) 

- Teatr Nowy w Warszawie (1979) 
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Duża scena 

Aleksander FREDRO 

„DAMY I HUZAl'.{Y" 

reż. - Stefan Burczyk 

scen. - Wanda Czaplanka 

L'.ldwik A. DMUSZEW3KI - Leon SCHILLER 

„SZKODA WĄSÓW" 

reż. - Aleksander Berlin 

scen. - Bożena Korulska 

Mie<:zysław DEMBOWSKI 

„BOLEK I LOLEK" 

reż. - Bogdan Głuszczak 

scen. - Józef Zboromirski 

SOFOKLES 

„ANTYGON A" 

reż. - Krzysztof Rościszewski 

scen. - Marek Durczewski 

WITKACY 

„ONI" 

reż. i scen. - Andrzej Markowicz 
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Scena Kameralna 

Ivo BREŚAN 

„PRZEDSTA WIENIE HAMLETA 
WE WSI GŁUCHA DOLNA" 

reż . - Krzysztof Rościszewski 
scen. - Józef Zboromirski 

Stanisław RÓŻEWICZ 

„ŚWIADKOWIE 
ALBO NASZA MAŁA STABILIZACJA" 

reż. Janusz Kozłowski 
scen. - Józef Zboromirski 

Andrzej ZEYLAND 

„WNIEBOWSTĄPIENIE MAG IS TRA WYPANKA" 

reż. - Jan Błeszyński 
scen. - Józef Zboromirski 

Ja cek JANCZARSKI 

„CZYŻBY" 

reż. - Barbara Czaplikowska 

scen. - Zbigniew Januszewski 

Michał ROSIŃSKI 

„MISTER BUFFO" 

reż. - Michał Rosiński 

scen. - Wanda Cza planka 

Fiodor DOSTOJEWSKI 

„CZTERY NOCE MARZEŃ" 

reż . - Jacek Pacocha 

scen. - Krzysztof Kelm 

Kierownik techniczny: 
Krzysztof WANACKI 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej: Cecylia NOW AK 
krawieckiej męskiej: Romuald KACZYŃSKI 
perukarskiej: Henryka GRUSZCZAK 
stolarskiej: Stanisław JANISZEWSKI 
ślusarskiej: Aleksander MARKOWSKI 
malarskiej: Ryszard GIECZEWSKI 
tapicerskiej: Witold JANKOWICZ 
szewskiej: Gerard FOKS 
rekwizytorskiej: Jan SOKÓŁ 

Kierownik działu elektrycznego: 
Mirosław SZOSTAKOWSKI 

Kierownik działu akustycznego: 
Henryk KOZŁOWSKI 

Główny księgowy: 

Stanisław JACZEWSKI 

Koordynacja pracy artystycznej: 
Joanna BIESIADA 

Kierownik działu obsługi widza: 
Ryszard SZCZESZAK 

Kierownik sceny objazdowej: 
Wojciech STACHOWICZ 

Organizacja widowni: 
Alina JUREWICZ-LIBURSKA, 

Łucja ZAORSKA 

Brygadier sceny: 
Alfred KUREK 

Redakcja programu: 
Elżbieta LENKIEWICZ 

Zdjęcia projektów kostiumów: 
Tadeusz TREP AN OWSKI 

Kasa Teatru czynna codziennie (z wyjątkiem ponie
działków) w godz. 10-13 i 17-20, w niedziele: 

17-20, tel. 239-15 

Adres Teatru: Olsztyn, ul. 1 Maja 4, tel. centr. 259-58 

Cena 5 zł 
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