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Konstantin Simonow 

Konstantin Simonow urodził sie w roku 1915. 
W latach 1936-37 opublikował na łamach prasy lite
rackiej swoje pie:rwsze utwory poetyckie, między ir,
nymi, wielki poemat o autorze głośnej powieści „J a k 
hartcwała się stal", Mikołaju Ostrowskim. Po ukoi>
czeniu stu -J iów w Moskkwskim Instytucie Literatury 
Sirr onow c:ibył liczne podróże po Związku Radzilc
kim, w wyniku których powstały zbiory poetyckie 
„Ludzie Współcześni", „Wiersze z podróży''. „Wien,:!e 
z 19~9 roku". 

W maju 1939 r. po napaści Japonii na Związek R s
dziecki i Mongolską Republikę Ludową, Simonow 
wyjech-:i ł na front jako współpracownik gazety woj
skowej. Po zakończe'niu działań wojennych i powro
cie do Moskwy opublikował swoje pierws:t.e sztuki 
teatralne „Historia pewnej miłości" i „Chłopiec z na
szego miasta", 
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W czasie drugiej wojny światowei wielkim powc
dze nicm na scenach radzieckich cieszył się dramat 
Simonowa ,.Rosjanie", poświęcony walce naro:iu ra
dzieckiego z hitlerowskim najazdem. Dużv rozgłos 
zcbb) la sobie także znakomita pcwicść o obronie \\"ol
gcgradu „Dni i noce''. 

La ta powojenn<' przynios ły nowe utworv dramatycz
ne pohvięcone współczesnej problematyce społeczno
politycznej, „Zagadnienie rosyjskie" <utwór zn'lny 
także pt. „Harry Smith odkrywa Amerykę"), „Pod 
kasztanami Pragi" i „Obcy cict\". 

Dramat „Sumienie" (tytuł oryginału „Czwarty") na
pisany w początkach 1961 roku. wystawiony został 
po raz pierwszy w teatrze Sowriemiennik w Moskwie:. 
W Leningradzie grał go Teatr Dramatyczny im. Gor
kiego. 
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Gdyby ewentualnie jakiś teatr zainteresował 
się moją sztuką i zechciał ją wystawić, to pro
~iłbym o uwzględnienie kilku uwag i rad. 

Jest to sztuka o ·walce o pokój, o t~·m, że 
wszystko, co najlepsze, szlachetne w przeszłości 
człowieka, w jego pamięci każe mu powziąć 
właściwą decyzję, dokonać śmiałego wyboru. 
Jest to sztuka o tym, że w obecnych warun
kach powiedzieć wojnie „nie" to dla wielu 
ludzi wcale niełatwa sprawa. 
Główny bohater mojej sztuki należy właśnie 

do ludzi, którym trudno jest powiedzieć wojnie 
„nie". Ale mimo wszelkich trudności musi on 
to zrobić, i uczyniłem go bohaterem sztuki ze 
wszystkimi jego grzechami, błędami, słabost
kami właśnie dlatego, że koniec końcem, po 
długiej walce wewnętrznej powie on wojnie 
„nie" i usprawiedliwi w ten sposób zarówno 
swoje istnienie na ziemi, jak i swoją obecność 
w sztuce, ponieważ gdyby nie powiedział w 
końcu wojnie tego „nie" nigdy bym nie na -
pisał o nim sztuki. 
Mówię o tym tutaj, ponieważ moim zdaniem 

ma to znaczenie dla reżyserskiego i aktorskiego 
ujęcia postaci głównego bohatera sztuki. 

Od a u ł1 o r a 

Z wyjątkiem początku i końca sztuka ta jest 
rozmową bohatera z sobą samym. Bohater 
rozmyśla, przypomina sobie siebie i innych w 
różnych chwilach życia, '\\aha się, ocenia swoje 
postępki nie tylko z własnego punktu widzenia, 
lecz również z punktu widzenia innych ludzi, 
usiłując sobie wyobrazić, jakby się oni usto
sunkowali do rozmaitych jego postępków i de
cyzji. 

Fakt, że w mojej sztuce ludzie, których bo
hater przypomina sobie, pojawiają 1'ię na sce
nie, a jego dialog wewnętrzny z nimi toczy 
się na głos, jest tylko konwencją teatralną. 
Mógłbym to samo ująć w formę krótkiej no
weli, której akcję stanowiłby monolog wew
nętrzny bohatera. Ci sami ludzie wyłoniliby się 
w jego pamięci, prowadziłby on z nimi te sa
me rozmowy i wszystko to byłoby napisane 
najzwyklejszą prozą, daleką od wszelkiej mis
tyki. 

Nawiasem mó;iąc, kiedy sobie przypomina
my innych ludzi, to w myślach wcale ich nie 
dzielimy na żywych i umarłych. Przypomi
namy ich sobie niezależnie od tego, czy żyją, 
czy nie. Skoro istnieją w naszej pamięci, 
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to znaczy, że żyją dla nas, jeżeli 7aŚ wypad
li z naszej pamięci, przestali w niej istnieć 
to znaczy, że z tych czy owych przyczyn 
umarli dla nas, niezależnie od tego, że nie
kiedy wielu z tych pogrzebanych w naszej 
pamięci ludzi naprawdę żyje jeszcze na świe
cie. 

Po co mówię o tym wszystkim? Żeby pod
kreślić, że przy wystawianiu sztuki nie należy 
akcentować podziału na żywych i umarłych . 
Takie akcentowanie byłoby sprzeczne z inten
cjami autora. Bohater w swojej pamięci zwraca 
się bardzo naturalnie do jednych i do drugich 
i dlatego też ich pojawienie się na scenie po
winno być również proste i naturalne. Powinni 
się zjawiać i znikać bez żadnej sztuczności. 

Spektakl może być reżyserowany bardzo roz-
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ma1c1c. Nie powinno w nim być llloim zda
niem tylko jednej rzeczy: żadnego podkreśla
nia tajemniczego, zaświatowego charakteru 
postaci. Sztuka w konwencjonalnej formie te
atralnej porusza najzupełniej realne problemy. 
Wydaje mi się, że niezależnie od wszelkiej 
konwencji, w realizacji spektaklu nie pO\\-inno 
zanikać poczucie realności tego, co się dzieje. 
Może nie mam racji, ale bardzo bym nie chciał, 
żeby postacie występujące w sztuce wynurzały 
się nagle z czarnego aksamitu albo raptem się 
w nim rozpływały. 
Chciałbym się zastrzec, że lhociaż to, co tu 

powiedziałem, wydaje mi się ważne, nie je5t 
to dla nikogo obowiązujące. 

KONSTANTIN SIMONOW 

• 

• 
<I 
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ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 

o „Sumieniu" K. Simonov1a 

We współczesnej dramaturgii radzieckiej. porusza
jącej problematykę moralną „Czetwiortyj" Konstan
tina Simonowa zajmuje szczególne miejsce. Dramat 
ten wyraża nic tyle zmiany, jakie zaszły w życiu 
umysłowym Związku Radzieckiego, ile raczej wielką 
potrzebę oczyszczenia, poszukiwanie ładu serca przez 
artystów średniego pokolenia. ludzi, którzy nierzad
ko byli bardzo blisko spraw, które działy się w okre
sie „kultu jednostki". 

Jak dokuczliwe i powszechnie odczuwane są te po
trzeby świadczy ogłoszony w jednym z lipcowych nu
merów pisma hterackiego „Litieraturna1a gazi~ta" 
nowy wiersz Eugeniusza Jewtuszenki pt. „Miasto ran
kiem". Poeta wraca w nim do spraw minionych, ale 
ciągle w pamięci ludzi radzieckich żywych i jątrzą
cych. Pisze on: „„. to miasto pamięta ,,czarne kruki", 
donosy, rewizje i areszty. Ale nie zgadzam się, by to 
nazywać odwilżą. To już wiosna, trudna. ale wiosna. 
Wszystko jest niby jak dawniej, ale jest coś nowego 
w tej ciszy. Miasto oddycha spokojną pewnością. Nie 
pozwoli odżyć mrocznym cieniom. Ono czci rok 1917. 
I nie powtórzy się już nigdy drugi rok 1937". 

W słowach Jewtuszenki można słyszeć głos ~lego 
pokolenia trzydziestolatków radzieckich. I ten głos 
nic usiłuje niczego ukryć, nic nie kamufluje. Zarów
no sam Jewtuszenko, jak Andrzej Woznlesiedski i in
ni młodzi pisarze mówią o tym co myśli człowiek ra
dziecki w sposób prosty, jasno, wyraźnie, bez obsło
nek. 

Młodzi mają prawo protestować. Od starszych wy
maga się więcej. Starsi m. in. Simonow zdają scb1c 
sprawę, że ich obowiązuje analiza: w jaki sposób do 
tego doszło, jak mogło do tego dojść? Ale rovmocześ
nie czują się oni skrępowani pewnymi nawykami. 
Oddziaływa na nich ciągle nacisk postaw, które za
wierają się między cenzurą wewnętrzna ew mozna 
również aktualnie tłumaczyć pewną wstydllwością o
sobistą), a poczuciem odpowiedzialności za jedno
znaczność wykładu. Ze strony wielu ludzi ze środo
wisk artystycznych słyszy się żal pod adresem Si
monowa. że uciekł się do wybiegów kamuflujących 
i wstydliwie przeniósł akcję do Stanów Zjednoczo
nych. Zdawałoby się drobiazg. A przecież ta d:-ama
turgiczna, „oratio obliqua" wprowadza pew~en chaos 
w percepcji widzów. 
Miałem okazję przekonać się o tym naocznie, oglą

dając przedstawienia sztuki Simonowa w moskiewskim 
teatrze-studio „Sowremiennik" i w leningradzkim tE·i!
trze im. Gorkiego, kierowanym przez wybitnego re
żysera Grzegorza Towstonogowa. 

„Sowremiennik" jest - by użyć obiegowego okre
ślenia - najmodniejszym teatrem moskiewskim. 
Jest to zespół ludzi młodych, przeważnie aktorów, 
którzy oderwali się od MCHATU-u i postanowili stwc
rzyć teatr współczesny. Stąd nazwa „Sowremiennik''. 
Współczesność rozumieją oni w szerokim St:nsie. za
równo w wyborze repertuaru i problematyki, jak i śrcd
ków przekazywania nowych treści. Już te założenia 

3': (281) 



wystarczą, by zwracało uwagę zainteresowanie tea
trem ze strony publiczności. Jeśli więc teatrv w ogó
le cierpią na „klęskę" i;owodzenia. to w . .Sowremien
niku"' klęska ta doprowaóza kierownictwo teatru de. 

• udręki. Wielu ludzi, nawet ze środowisk artvstycznych 
zabiega od miesięcy o bilet na spektakl. często be:i:
sku lecznic. 

Ale też warto. Nic dla mistrzostwa aktorskiego. aie 
dla pewnej atmosfery, która w tym teatrze !J!ę utrzy
muje. „Sowremiennik" bowiem nie obawia się me
tafory. aluzji, c1.y uogólnień. Zawierza on wid:i:owi. 
ProwPdzi z nim dialc.g. w którym jest miejsce na 
niedopowiedzenia, a nawet przemilczenie. bez olJJwy 
niezrczumienia. czy nieporozumienia. 

I to widać w przedstawieniu dramatu Simonowa. 
lnscenizacia Jefremowa, kiercwnika artvstycznego 
teatru, tuszuje problem „odrodzenia" bohatera. mi
sji, którą ma spełnić w obronie pokoju. Istotny dla 
spektaklu w tym teatrze jest problem wlnv. Teatr 
zastanawia się jak mogło dojść do tei:(o. że On (bo
hater sztuki). odważny niegdyś dziennikarz lewicowy, 
który zaciągnął się do armii republikańskie.i w Hisz
panii i bohatersko w niej walczył tak skarlał, zmalał. 
zeszmacił się. Jakim cudC::m i za jaką cent: przt-żył 
później obóz i w:?szedł z niego. kiedy inni zginęli? 

I ta inscenizacja nie pozostawia wątpliwości, że 
przeniesienie akcji do Stanów Zjedncczonvch nie ma 
większego znaczenia dla problemu zasadniczego. a 
walka o pokó.i jest o wiele bardziej pretekstem, niż 
ist0tną sprawą. 

Inaczej w Leningradzie. Towstonogow uruchomił 
całą maszynerię teatralną, b.v w sposób wyraźny od-
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dzielić od siebie dwa plany akcji.: plan realny i plań 
myśli, czy wspomnień na którym pojawiają się „oso
by dramatu". Przez takie postawienie :mrawy nadal 
etu planom równą niejako rangę, eksPOnując wprc
wadzenie, a więc motyw walki o 1J<>kó.i, czy misji, 
jaką bchatcr ma do sp~ łnienia. Bohater (Un) przy
chodzi do kobiety którą kochał szukać POmvcy. Za 
jej namowa - po przeprowadzonym „procesie" i o
czyszczeniu - podejmuje decyzję: spełni polecenia 
Charlesa Howarda ('), rozgłosi gdzie trzeba. że przy
gotowane w tajemnicy Joty grożą wojną. Ale de~y
zja ta nie budzi w widzu wiary ani w niego samego, 
ani w skuteczność misji. której się podjął. 
Być może wierność ze strony reżysera wobec tekstu 

przeszła zamierzenia i intencje autora. Bo w efekcie 
Towstonogcw każąc walczyć bankrutowi moralnemu 
i szmacie ludzkh~j o pckój kompromituie bohatera. 
Uchylając się od niedopowiedzeń, reżvser ukazał we
wnętrzne oęknięcie utworu i WProwadził widza w 
głęboką rozterkę. Trudno mu bowiem uwierzyć, że 
On i ludzie jemu podobni mogą być zdolni do walki 
o ideały, drogie ludzkości. 

Powstaje więc pewien paradoks. Paradoks wynika
jący z obawy wielkich uogólnień. Wierność Tow;to
ncgowa wobec tekstu prowadzi w efekcie do .ierszych 
uogólnień, niż tuszujące zabiegi reżyserskie Jefre
mowa w „Sowremienniku", eksponujące problem wi
ny i oczyszczenia. 

Nie chcę zresztą niczego sugerować. Mówtąc o ra
dzieckich spektaklach sztuki Simonowa chciałem je
dynie wskazać jak głęboko sięgają zmlanv w życiu 
intelektualnym Związku Radzieckiego. 

„sumJenle" K. Simonowa w Tea&n.e łm. Gorkteco w Lenin· 
cradzle. Na zd,lęclu: On - W. I. S&rleleslk, Kobieta, kt6r11 
kocha - 1. M. Kondratlewa. 

„Sumienie" K. Simonowa w Tf'atrze Sowremiennik w Mo1k• 
wie. Na zdjęciu: Jl Pilot - P. I. szczerbakow, Nawigator ......; 
O. P. ZamansklJ, Dick - I. W. Kwasza, Ket - L. M. Tol· 
maczewa. 



Srygad!er sceny: Józef Kościuczyłr 

Główn.y elektryk: Zdzisław Tomaszewski 

Kekwizytor~ Mal'ia Korzeniewska 

Kisrown.iC7 pracowni: 

stolarskiej: Michał Nosorowski „ 

krawleeklej: l:ucenła Mojsa i stalliahrw· Nlełclerowicz 

perukar::sidei~ Edward. Laskowiki 

malankiej: Romuald Druskont 

tapicerskiej: Franciszek Molik 

model~: Cezary Drcnd 

„Sumienie" K. Simonowa w Teatrze im, Aleksandra Wę gierki W Białymstoku. 
Cena a al 
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KOHSTANTlłl SIMtNOW uro:3ził się w roku 1915. w la
tach 1936-37 opublikował na łamach prasy literackiej s ..voje 
pie rwsze utwory poetyckie, między innymi, wielki p o2mat 
o autone głośnej pow~eści „J ak hartowała się stal", Mikoła
ju Ostrowskim. Po ukończ.:miu stuói ów ·.v Moskiewski.n In
stytucie Literatury SimonoN ojbył liczne podróże po Zwią
zku Radzieckim, w wyniku których powstaly zblory poetyc
kie „Ludzie Współcz.eśni", „Wiersze z p:idróży", „Wiersze 
z 1939 roku". 

W mo. ju 1939 r . po n:ipaści Japonii na Związek Radziec:~i 
i Mongol~ką Republikę Ludo.vą, Simrnow wyjechał na fro:it 
jako ws,:>ółpracownik gazety wojsko.vej. Po zakończe1iu 
działań wojennych i powrocie do Moskwy opublikcwał swo
je :i;iErwsze sztuki teatralne „Historia pewnej miłości" 
i „Chłop:ec z naszego miasta". 

W czasie drugiej wojny światowej wielkim r.owodzeniem 
11a scenach radzieckich cieszył się dramat Simonowa „Ro
sjanie", poświęcony walce narodu rad zie:ckiego z h itlerow
skim najazdem. Duży rozgłos zdobyła scbie także z:iako;ni
ta powieść o obronie W-0lgogradu „Dni i noce". 

Lata powojenne przynicsły nowe utwo:-y dramatyczne po
święcone współczesnej problematyce społeczno - politycznej, 
„Zagadnienie rosyj~kie" (utwór znany także pt. „Harry 
Smith odkrywa Amerykę"), „Pod kasztanami P ragi " i .,Ob
cy cień". 

Dramat „Sumienie" (tytul oryginału „Czwarty") napisany 
w początkach 1961 roku, wystawiony został po raz pierwszy 
w teatrze SO'wrierniennik w Moskwie. W Lmingradzie grał 
go Teatr Dramatyczny im. Gorkiego. 
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Gdyby ewentualnie jakiś teatr zainteresował się 
moją sztuką i zechciał ją wystawić, to prosiłbym 
o uwzględnienie kilku uwag i rad. 

Jest to sztuka o walce o pokój, o tym, że wszystko, 
co najlepsze, szlachetne w przeszłości człowieka, w 
jego pamięci każe mu powziąć właściwą decyzję, do
konać śmiałego wyboru. Jest to sztuka o tym, że w 
obecnych warunkach powiedzieć wojnie „nie" to dla 
wielu ludzi. wcale niełatwa sprawa. 
Główny bohater mojej sztuki należy właśnie do lu

dzi, którym trudno jest powiedzieć wojnie „nie". Ale 
mimo wszelkich trudności musi on to zrobić, i uczy
niłem go bohaterem sztuki ze wszystkimi jego grze
chami, błędami, słabostkami właśnie dlatego, że ko
niec końcem, po długiej walce wewnętrznej powie 
on wojnie „nie" i usprawiedliwi w ten sposób zarówno 
&woje istnienie na ziemi, jak i swoją obecność w sztu
ce, ponieważ gdyby nie powiedział w końcu wojnie 
tego „nie" nigdy bym nie napisał o nim sztuki. 
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Mówię o tym tutaj, ponieważ moim zdaniem ma 
to znaczenie dla reżyserskiego i aktorskiego ujęcia 
postaci głównego bohatera sztuki. 

Z wyjątkiem początku i końca sztuka ta jest roz
mową bohatera z sobą samym. Bohater rozmyśla, 
przypomina sobie siebie i innych w i·óżnych chwilach 
życia, waha się, ocenia swoje postępki nie tylko 
'.I. własnego punktu widzenia, lecz również z punktu 
widzenia innych ludzi, usiłując sobie wyobrazić, jak
by się oni ustosunkowali do rozmaitych jego postęp
ków i decyzji. 

Fakt, że w mojej sztuce I udzie, których bohater 
przypomina sobie, pojawiają się na scenie, a jego 
dialog wewnętrzny z nimi toczy się na głos, jest tyl
ko konwencją teatralną. Mógłbym to samo ująć w 
form .:t krótkiej noweli, której akcję stanowiłby mo
nolog wewnętrzny bohatera. Ci sami ludzie wyłoni
liby się w jego pamięci, prowadziłby on z nimi te sa
me rozmowy i wszystko to byłoby napisane najzwyk
iejszą prozą, daleką od ·wszelkiej mistyki. 

Nawiasem mówiąc, kiedy sobie przypominamy in
nych ludzi, to w myślach wcale ich nie dzielimy na 
żywych i umarłych. Przypominamy ich sobie nieza
leżnie o<l tego, czy żyją, czy nie. Skoro istnieją w na
szej pamięci, to znaczy, że żyją dla nas, jeżeli zaś 
wypadli z naszej pamięci, przestali w niej istnieć -
to znaczy, że z tych czy owych przyczyn umarli dla 
nas, niezależnie od tego, że niekiedy wielu z tych po
grzebanych w naszej pamięci ludzi napra\\-dę żyje 
jeszcze na świecie. 

Po co mówię o tym wszystkim? Żeby podkreślić, 
że przy wystawianiu sztuki nie należy akcentować 
podziału na żywych i umarłych. Takie akcentowanie 
byłoby sprzeczne z intencjami autora. Bohater w 
swojej pamięci zwraca się bardzo naturalnie do jed-
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nych i do drugich i dlatego też ich pojawienie się na 
scenie powinno być również proste i naturalne. Po
winni się zjawiać i znikać bez żadnej sztuczności. 

Spektakl może być reżyserowany bardzo rozmaicie. 
Nie powinno w nim być moim zdaniem tylko jednej 
rzeczy: żadnego podkreślania tajemniczego, zaświa
towego charakteru postaci. Sztuka w konwencjonal
nej formie teatralnej porusza najzupełniej realne 
problemy. Wydaje mi się, że niezależnie od wszelkiej 
konwencji, w realizacji spektaklu nie powinno zani
kać poczucie realności tego, co się dzieje. Może nic 
mam racji, ale bardzo bym nie chciał, żeby postacie 
występujące w sztuce wynurzały się nagle z czar
nego aksamitu albo raptem się w nim rozpływa!y. 

Chciałbym się zastrzec, ie chociai to, co tu powie
działem, wydaje mi się ważne, nie jest to dla nikogo 
obowiązujące. 

KONSTANTIN SIMONOW 
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Premiery 

Teatru im. Al. Węgierki 

w sezonie 1961/62 
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TADEUSZ RITTNER 

G Ł u p I J A K u 
K0'.1EDIA W THZECII AKTACH 

INSCENIZACJA I REŻYSERIA: JERZY ZEGALSKI 

SCENOGRAFIA: RYSZARD KUZYSZYN 

i'REi\HE.RA DNIA 5. X. 1961 R. 
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ALFHED DE l\IUSSET 

NIE TRZEBA SIĘ ZARZEKAC 
( I L N E F A UT J U RE R D E R I EN) 

KO;\lEDIA W TRZECH i\KTAClI 

fLUM.\C'ZYL: TADEU~Z l30Y-ŻELENSKI 

nEżYSEHI1»: BOHDAN CZECIIAK 

SCENOGHt\FIA: JERZY SZESKI 

MUZYKA: JERZY PROCNER 

PREMIERA DNIA 7. X. l!JGl R. 
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l 
ZENON LA UREHTOW3KI 

K o T w B u T A c H 
HAJK.\ W CZTEi~c.CH AKTACH 

H~~ŻYSERl:\: STANISLA\V JASZKOWSKl 

OPRACOWANIE PLASTYCZNE: 
JERZY WALTER BRZOZA 

OPRACOWANIE MUZYCZNE: HENRYK SKĄPIŃSKI 

PREMIERA DNIA 7. XII. 1961 R. 

U1-\.ŁADY TANECZNE: CYRYL JANUSZKOWSKI 

~ 
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HENRIK IBSEN 

o o M L A L K 
(E T D u K K E H E M) 

DRAMAT W TRZECH AKTACH 

TŁUMACZYŁ: JACEK FRDIILlNG 

RE2:YSERTA: TADEUSZ BYRSKI 

SCENOGRAFIA: ZBIGNIEW BEDNAROWICZ 

:VIUZYKA: RYSZARD GARDO 

UKŁAD TAŃCA: CYRYL JANUSZKOWSKI 

PREMIERA DNIA 9.XII.1962 R. 
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T11ICHAIL JURIEWICZ LERMONTOW 

M A s K A R A o 
(M F\ c K. F\ p F\ 

DRAMAT W TRZECH CZĘŚCIACH (10 OBRAZACH) 
WIERSZEM 

PRZEŁOŻYŁ: JERZY ZAGÓRSKI 

I~SCENIZACJA: BOHDAN CZECHAK 
l R YSZARD KUZYSZYN 

REŻYSERIA: BOHDAN CZECHAK 

SCENOGRAFIA: RYSZARD KUZYSZYN 

MUZYKA: ARAM CHACZATURIAN 

UKŁAD TAŃCÓW: CYRYL JANUSZKOWSKI 

PREMIF.RA DNIA 30. XII. 1961 R. 
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FEDERICO GARCIA LORCA 

K R w A w E G o o y 
(B O D A S D E S A N G R E) 

BALLADA DRAMATYCZNA W TRZECH "\KTACH 

PRZEKŁAD: MIECZYSŁAW JASTRUN 

INSCENIZACJA I REŻYSERIA: JERZY ZEGALSKI 

DEKORACJE I KOSTIUMY: TERESA PONIŃSKA 

ILUSTRACJA MUZYCZNA: MATEUSZ SWIĘCICKI 

PREMIERA DNIA 17. II. 1962 R. 
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SL.\ WOi\IIR l\1ROŻEK 

STRIP-TEASE I N N E 

WIECZÓR JEDNOAKTÓWEI• 
KAROL 
STRIP-TEASE 
N A PEŁNYM MORZl: 

REZYSERIA: KRYSTYNA MEISSNER 

SCENOGRAFIA: HILARY KSZYSZTOFIAK 

MUZYKA: JEHZY ABRATOWSKI 

PREl\IIERA DNIA 22. Il. 1962 R. 
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FHANCISZEK ZABŁOCKI 

FIRCYK W ZALOTACH 
KOMEDIA W TRZECH AKTACH 

HEŻYSERIA: JÓZEF CZERNIAWSKI 
l JEUZY ZEGALSKI 

SCENOGRAFIA: JERZY WALTER BRZOZA 

PHEfliIŁRA DNIA 10. III. 1962 R. 
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FARSA O MISTRZU PIOTRZE PATELINIE 
(M A I S T R E P I E R R E P A T H E L I N 

TEKST FRANCUSKI Z XV \V. 

SPOLSZCZYŁ ADAM POLEWKA 

rmżYSZRIA: KRYSTYNA MEISSNER 

SCENOGRAFIA: RYSZARD KUZYSZYN 

PREMIERA DNIA 7. l V. 1962 R . 
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ZBIGNIEW NIENACKI 

T E R M I T E R 
SZTUKA W TRZECH AKTACH 

INSCENIZACJA I REŻYSERIA: BOHDAN CZECHAK 

SCENOGRAFIA: TERESA PONIŃSKA 

l\IuZYKA: MATEUSZ ŚWIĘCICKI 

PTIEMIERA DNIA 28. IV. 1962 R. 
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s p i s t r e ś 

KONSTANTIN SIMONOW (notka biograficzna) 
OD AUTORA 
PREMIERY W SEZONIE 196L62 

c i 
196 
198 
201 

WYDAWCA: PAJ\STWOWY TEATR IM. AL. WĘGIERKI W Bl.\· 
LYMSTOKU. Redakcja zeszytu: Lech Piotrowski. Druk: Biało

stockie Zakłady Graficzne 1972 15. V. ~2 r. 600 egz. F-2 

Brygadier sceny: Józef Koścluczyk 

Główny elektryk: Zdzisław Tomaszewski 

Rekwizytor: Maria Korzeniewska 

Kierownicy pracowni: 

Stolarskiej : Michał Nosorowski 

; Krawieckiej: Eugenia Mojsa i Stanisław Nieścierowicz 

Perukarskiej : Edward Laskowski 

Malarskiej: Romuald Druskont 

Tapicerskiej: Franciszek Molik 

Modelator : Cezary DrozJ 

CENA 3 ZL 



KONSTANTIN SIMONOW 

s u M I E N I E 
( 'I E T B E p T bi H > 

DRAMAT 

Udźwiękowienie: Henryk Lipartowski 

PRAPREMIERA POLSKA, DN. 10. VI. 1962 R. 
W TORUNIU 


