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Friedrich Di.irrenmatt 

Friedrich Diirrenmatt - urodził si, 5 .l. 192.1 r . 
w Konolfingen w Szwajcarii. Jest synem pai,to
rn. Studiował teologię, filozofię i literaturo
znawstwo. Praco\\'ał jako grafik i krytyk t.:-a
tralny. Tworzy w języku niemieckim. DLim1-
towal dramatem „Es steht geschriebcn" 
W utworach scenirznych Di.irrenmatta dominu
ją mot:vwy tragikomiczne, przybierające nie
kit !y formę maką.brycznej groteski; pozosl.1je 
to w związku z dramaturgiczną koncepcją Djr
r •:imatta, w myśl której tragiczna konlPclia 
i irn-1ia S<l jedyr:ą możliwością vqrażania prob
icn'~1tyki \\ spókzesnego świata. W twórczo<'.; i 
Diirrcnm•1tta jedno<:tka w walce ze zbiorowoś
cią r.r:ołeczną stoi wwsze nn straconej pozycji, 
jl'j l·onflikt z otoczeniem demaskuje bezsens 
~wiata i nieodwracalność zła . 

Ró\'·r.ocze ··nie j Jnak, mimo nieuchronn go 
zwycię twa zła i zbrodni, utwory Di.irrenm;.,Lla 
ukazują szansę pozostania sobą w świecie cha
osu o, •a koni czność podejmowania daremnej 
walki przypomina sytuacje bohaterów F . Kafki, 
z tyn , że u Durrenmatta tragizm często pro;e
chocl;:ri w sark<t ·tyczną ironię; Kufkę przypo.ni
na także po\ racający często motyw zbrorlni 
nicjĘJ Jnokrotnie kolektywnej. i kata Swoje ;>O

g ·;dy na teatr współczesny i własną twórcznść: 
sformuło\ 'al Di.irrenmatt w odczycie „Proble
my tentru" wygłoszonym w latach 1954 55 
w ki lk u miast:.ich Szwajcarii i RFN. Stwierdza 
tam, ż komedio to jedynie możlhn1 do podję
cia forma dramatyczna w "'poce bon by atomo-
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wej, zdolna tów111eż do tragicznego kształto\va
nia konfliktów w. półczesnych. 
Ilustrację poglądow Durrcnt .atta sta110\\'i:1 dra
maty: Ifomulus Wielki (IH49), Die Ehe? des 
Hcrrn i\lissi sippi (1950), Anioł z. tąpil cło Ba
bilonu (1953). Wiz~ ta „tarszej pani ( 1956) 
Frank V, (1958), Fizy9· (l!łfil ). 1 sluchO\\'l!ika 
1 uciiowe: Ilerkulcs i Stajnia Augiaszu, Stra!'lilz
ky i boha er narodowy, Proces o ricń o<:.b. 
Durrcnrnatt jE'st również a u torem pow i•· \ci 
i nowel krymimilnych o probll•matyc · moralno
filozoficzncj Obietnica (19n8 i rraksa ( g;-ąi. 

.Jak Di.irrcnmatt widzi teatr'? 

.Tl'slcm, oczywi~cie, dramatopisarzem i nie in
teresuje mnie prowadzeni teatru. Mógłbym 

jednak odpowiedzieć na pytanie jal· w moim 
pojęciu powinien wyglądać teatr dzisiejszy . Te
atr nie może się dziś utrzymać własnymi !'iła

mi, to niemoż l iwe . Nic znam żadnego poważ

niejszego teatru. który obywałby się bez sub
wencji. Weźmy na przykład Anglię czy Fran
cję, gdzie obecni jest również wi~cej teatrów 
subwenc1onowanych niż było dawniej. 
Wartość teatru zależy od poziomu przedsta
wień. Im mniej inscenizacji w teatrze, tym 
wyższy może b rć ich poziom. Teatr, który 
duje w sezonie 13 czy H premier. nie może 
próbować dłużej niż ok. czterech tygodni w 

kazdym przypadku. To za mało dla teatru, !;tó
ry ma ambicje i chce uchodzić za pierwszorzed
ny. 

Średnio powinno się grać rocznie jakieś sześć· 

sztuk. Ich wybór zależy od tego, gdzi znajduje 
się teatr . Weźmy teatr w Szwajcarii. Tak i tl' 
atr powinien wystawić: w ciągu roku jedną 

sztukc- Shakespeare'a. jedną sztukę niemiecld ,_ 
go klasyka, jedną sztukę . zwajcarską i trzy 
sztuki współczesne. 1ogę to określić jeszcze 
ściślej. My, w Szwajcarii, powinniśmy zadbać 
o to, żebyśmy mogli oglądać naprawdę dohre 
prz clstawienia sztuk Brechta. 1amy pod t~1m 
względem sporo do odrobienia. ie wystarczy 
zagrać Brechta, tr7eba go zagrać dobrze. 'ro 
sarro, r zecz jasnci dotyczy innych autorów. 

Prócz tego jednak teatr pełni w pewnym ~en-
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z jakiejś epoki . Pod tym wz~l dem teatr mógł 

by spróbować ZJ'obić coś nowego: stać się w 
większym stopniu niż dzisiaj również muzc11m 
sztuk. Brzmi to być moż paradoksalnie. 1\le 
przysw1 ca mi m śl następująca· wiemy nn 
przykład . jakq wartość mają nasi ni mi•. ee' 

klasycy . Goethe i Schiller mają dla nas pcwnq 
określoną wartość, stanowią p0luycie w złoci 

nasz j kultury ,Jak si inscenizuje ic:h sztuki? 
Dziś robi się .i szybko, kanw ncjonalnie, bez
piecznie Ale naszych kla yków można by wy
stawiać całkiem inaczej, a mianowicie informu
·yjnie. Rezygnujemy np. z kosztownych inst·e

nizacji . Poslugujemy si teatrem w sensie im-
prowizacji. Ale przez to improwizowane , a co 
za tym - „wyobcowt ne" przedstawienia .1d
. łaniomy na nowo zuchwalstw~, wątpliwe 

punkty klasyków. Klasycy są dla nos czę;to 

nudni tylko dlatego, że . tanowią w nc1s1ym 
pojęciu coś kończonego i doskonal go Byleby 
i nteresujące obejrzeć np . scenę głodową z „U
gol ina"; sztuka ta ma w sobi coś z wczesn go 
lonesco. 
Moglibyśmy także prezen t ować wieC"zory mo
nologów, wi eczory scen miłosnych, w iec ~o
ry scen zabójstwa itd. Przede wszystkim '.aś 

mogl i byśmy obudzić zaintcresowaniP w ir ny 
sposób niż to czynią obecnie szkoły . Uczniowie 
nie musieliby w środę po południu ogl~clać 

przedstawienia , które mogą obejrzeć w ieczo
r m, ale zetknęliby się z czymś zupełnie no
wym: np. z informacją o poszczególnych l'po
k:tch dramatu niemieckiego. 

:vJożna zatem pokazai: sztuk ę nic tylko w w id 
klej , kosztownej inscenizacji , możria ją z:iim
prow zować . Powstałby \'.' tc:n po ób drugi 
program tcat ru. Pierwszy - skrupulatnie i dro
biazgowo wyp racowany, drugi - improwizo-
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wany, bez pomocy se nograia, z dodatkiem je
dynie poru rekwizytów . Pierwszy zmierza do 
możliwie doskonałLgo przedstawienia, drugi jn
formujc o dramac1 • poszczególnych epok. 1 ?ż

na by także poddać pod dyskusję dramaty 
współczesne, których grać nic możemy lub nie 
chcemy. W tym improwizowanym programie 
kry ją się nieprzeczuwalne możliwości. 

Teatr tego rodzaju wymagałby innego kierow
nictwa . Dyrektor takiego teatru pow1men 
w ogóle myśleć tylko o tym tecitrze. Nie m0żc 
on wykonywać innego zawodu, n ic powinien 
też za dużo reżyserować ani pisać. Stanowisko 
to powinien objąć człowiek, którego pasją jPst 
uprawianie dobrego teatru i k tóry temu teat:·o
wi bez reszty się oddaje. Należałoby poszuJ·ać 
człowieka który niekoniecznie byłby wielkim 
reżyserem kierującym teatrem tak , jak d7iś 

się zazwyczaj kieruJe: raz dyrektor jest, raz go 
nie ma. Człowiek ten w ogóle może nie być re
żyserem . Tacy ludzie są, i wymienię choćby 

Paolo Grassiego. Takich ludzi nam potrzeba -
ludzi, którzy w teatrze prawie mieszkają . To 
jest warunek. wstępny do prowadzenia tea lru, 
o którym myślę. Ważne jest również to, że 

teatrem nie może dziś kierować jeden człowiek. 

Potrzebny jest cały sztab. Wiele teatrów niedo
maga dziś wskutek tego, że ma reżyserów bez 
doświadczenia . Biorą się oni do reżyserii , 

a właściwie powinni być gdzie indziej, w ma
łych teatr zykach, gdzie smutne skutki ich bra
ku doświadczenia nie robią tyle zła. Powinni 
oni mieć możliwość douczania się. Należałoby 

przystąpić do kształcenia kierowników liter:lc
kich, którzy w swoim zakresie byliby rzeczy
wiście zobowiązani coś robić. Teatr, o którym 
mowa, mógłby sobie na przykład, zaplanować: 

zagramy j akąś sztukę Arystofanesa. Dajmy na 
to najbardziej uroczą i, o il · wiem, nie graną 
dotychczas, a mianowicie „Acharnejczyków" . 
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Wystawienie te j sztu ki wymaga dług ich przy
gotowań. Można by zlecić j akiemuś dramato
p1sarzcw1 opracowanie sztuki . Ale dramatupi
·arz potrzebuje jeszcze podkład k, przydałby 
się nowy przekład, tr z ba się zastanowić, jak 
sztukę zaktualizować. Oto prawdziwa robota 
dramaturgiczna wymagająca sztabu kompe
tentnych ludzi . Potrzebni są prawdziwi, współ 
cześni kierownicy literaccy. Zwłaszcza, 1eśli 

przy tąpimy do realiza '.ii drugiego progranu. 
na który kłada się głównie praca kierownika 
literackiego . 
.Jak przedstawić burzę i napór, jakie wy
brać sztuki? Do tego potrzebni są re
żyserzy i kierownicy literaccy, potrzebny J~~l 

duzy sztab . .T eden potrzebny jest do pierwsz •
go, drugi do drugiego programu. Zespołu nie 
st1mowią już po prostu aktorzy, dyr ktor i p·u·u 
ludzi pośrodku; zespół \.vymaga znacznie bliż

szej i wydatniejszej współpracy wszyslkid1, 
którzy w teatrze pracują . I C? na j ważniejsze: 

Ftk zgromadzić do współpracy w tym teatrze 
Judzi, którzy rzeczywiście interesują się teu
trem? 

Fragment wywiadu z Friedrichem Di.irrcnmattcm 
dla „Zurichcr Weltwochc", 

Przedruk za „Dialogiem", nr 2/ 1968. 

21 punktów w związku z „Fiz, kami" 

1. Punktem wyjścia dla mnie ni jest .i · 1lrnś 

teza, tylko pewna historia . 

2 . .Tesli punktem wyjścia j st jakaś h istnritt . 
należy ją przemyslcć do końca. 

3. Historia j st przemyślana do końca, g ·ty 
przybiera możliwie najgorszy obrót. 

4. ": ajgorsze z możliwych zakończeń nie jvst 
do przewidzenia . Jest wyniki m przypadi ·u . 

3. Kunszt dramalurga polega na tym, żeby 

przypadek odegrał w akcji możliwi naj 
większą rolę. 

6. o icielami dramatycznej akcji są ludzie . 

7. Przypadek w akcji dramatycznej polega na 
tym, kiedy i gdzie, kto 1 kogo spotka przy
padkiem . 

8. Im bardziej planowo ludzie działają, t:rm 
skuteczniej uderza w nich przypadek. 

9. Ludzie działający planowo chcą osiągnąć 

jakiś określ ony cel. Przypadek uderza 
w nich najmocniej, gdy osiągają przeci
wieństwo swego celu i to, czego się 0ba
wiali, czego u iłowali uniknąć (np. Edyp). 

10. T ego rodza j u historia jest groteskowa , ale 
nie absurdalna (bezsen owna). 

11 . .Jest paradoksem. 
12. Dramaturdzy, podobnie jak logicy, nie 1111i

gą uniknąć paradoksów. 
13. Fizycy. podobnie jak logicy, nie mo~ą 

uniknąć paradoksów 
14. Dramat na temat fizyków musi być p~ra

doksa lny. 
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15. Nie może on mieć: na celu treści fizyki, 
ty lko jej skutki. 

Hi. Treść fizyki dotyczy fizyków, jej skutki 
dotyczą całej ludzkości. 

17. To, co dotyczy wszystkich ludzi, może być 
rozwiązane tyll<0 przez wszystkich. 

18. Każda próba jednostki, aby rozwiązać na 
swój sposób to co dotyczy wszystkich ludzi, 
musi b ć skazana na niepowodzenie. 

19. W paradoksie ujawnia się rzeczywisfość. 

20. Kto się przeciwstawia paradoksom, ten 
przceiwstawia się rzeczywi tości. 

21 . Dramaturgia może chytrze zmusić widza. 
nby stanął w obliczu rzeczywistości, ale nic 
może go zmusić by stawił jej czoła lub 
zgoła narzucił jej swą wolę. 

Friedrich Durrenmatt 

* 
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Friedrich Diirenmatt 

Problemy a t r u 

Zadan ie sztuki , o il może ona w ogóle m1ec 
jakieś zadanie, a więc i zadanie dramaturgii 
współczesnej polega na tworzeniu postaci, kon
kretów. Sprcstać temu potrafi przede wszy
stkim komedia . Tragedia, jako najbardziej ry
gorystyczny rodzaj sztuki, zakłada istnienie już 
ukształtowanego świata. Komedia natomiast 
o ile nic jest komedią społeczną, jak u Molie
ra - zakłada istnienie świata nieukształtowa
nego, dopiero się kształtującego, podlegającE'go 

przeobrażeniom , świata, który, podobnie, jak 
nasz, właśnie pakuje manatki. Tragedia prze
zwyci~ża dystans. Pogrążone w mrokach pra
wieków mity ukazuje Ateńczykom jako współ
czesność. Komedia natomiast stwarza dystans, 
dążenia Ateńczyków do zadomowienia się na 
Sycylii przekształca w historię ptaków zakła

dających własne królestwo, wobec którego ska
pitulować muszą ludzie i bogowie. Rozwój ko
medii prześledzić możemy już w najbardziej 
prymitywnej formie anegdoty, w tłustym „ka
wale", którego temat może istotnie budzić licz
ne za~trzeżenia, lecz o którym dlatego tylko 
wspominam, ponieważ ilustruje on najwyrciź

nie j to, co nazywam stwarzaniem dystansu. 
Przedmiotem tłustego „kawału" są sprawy czy
sto płciowe, które właśnie dlatego, że są czysto 
płciowymi, są także pozbawione wszelkie j po
staci i dystansu, z chwilą zaś, gdy chcą przy
brać jakąś postać, sta ją się „kawałem". Dlate-
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go też ów „kawał" jest pra-komedią, transpo
nowaniem płciowości na płaszczyznę komizmu 
i stanowi j edyną możliwość przyzwoitego i~1ó

' ien ia o tych sprawach dzisiaj, kiedy to na
mnożyło się różnych Van der Veldów. Na przy
kładzie „kawału" widać wyraźnie, iż komit:m 
polega na kształtowaniu tego, co bezkształtne, 
na formowaniu tego, co stanowi chaos. 

środkiem, przy pomocy którego komedia stwa
rza dystans, jest pomysł. Tragedia jest pozba
wiona pomysłu. Dlatego też mało istnieje tra
gedii, 1-tórych temat byłby wspólny. i chce; 
prr.ez to powiedzieć:, że starożytni twórcy tra
gedii nic miewali zadnych pomysłów, jak '>ie. 
t o na przykład dzisiaj zdarza, lecz niebywały 
ich kunszt polegał właśnie na tym, że tych 
pomysłów wcale nic potrzebowali. A to Jest 
różnica. Arystofanes natomiast żyje z pomy
słów. Tematami jego sztuk są nie mity, lLcz 
akcje wymyślone, rozgrywające się nie w prze
szłości, lecz w teraźniejszości. Wpadają na 
świat jak pociski, które ryjąc ziemię, prze
kształcają terainiejszośc w komizm. al dzir~ki 

temu również w coś widzialnego . Nie oznacza 
to oczywiście, iż dramat współczesny może być 
jedynie komiczny . Tragedia i komedia są pcję
ciami formalnymi, sposobami postępowania dra
maturgicznego, sfingowanymi figurami estetyki, 
mogącymi opisywać jeden i ten sam ten1at. 
Odmienne są jedynie warunki, na zasadzie któ
rych powstają, a warunki te w mniejsze.i je
dynie części należą do sfery sztuki. 

Tragedia zakłada istnienie winy, nieszczęścia, 

umiaru, odpowiedzialności. W powszechne] 
krzątaninie nasze j ery, wśród owych odpad
ków białej rasy nie ma już ani winnych, :.rni 
odpowiedzialnych . ikt za nic nie odpowiad& 
i nikt niczego 11ie chciał. I doprawdy można <>iP 
obejść bez ka;.dego. Wszyscy bowiem zostajn 
µ0rwani i zawisają na jakimś haku .. Jesteśmy 

zbyt ko lektywnie winni, zbyt kolektywni e po
grążeni w odmętach win naszycb oj ów i p L·a
ojców Jesteśmy już tylko potomkami. Ale to 
nasz pech, nie wina • wina istnieje jeszcze jt.::
dynie jako czyn osobisty, jako akt relig i .i ny 
Nam zaś przystoi tylko komedia. Nasz świat 

doprowadził zarówno do groteski jak i do bum
by atomowej, podobnie jak groteskowe są apo
kaliptyczne obrazy Hieronima Boscha. Grote-:>ka 
jest jednak tylko zmysłowym wyrazem, zmy
słowym paradoksem, mianow1c1e kształtem 

czegoś bezkształtnego, obliczem świata pozba
wionego oblicza, i tak samo jak myślenie nasze 
nie może się juz chyba obyć bez pojęcia para
doksu, podobnie i sztuka i świat nasz, który 
tylko dlatego jeszcze istnieje, ponieważ istnieje 
bomba atomowa: z l ęk u przed nią. 

Tragizm jest Jednak wciąż jeszcze możliwy, i1a

wet, gdy niemożliwa jest już czysta tragedia. 
Możemy dobywać element tragizmu z komedi i, 
jako straszliwy jakiś moment, jako otwierającą 
się przepaść: w taki właśnie sposób wiele tra
gedii Shakespeare'a jest już komediami, z któ
rych wyłania się tragizm. 

Nasuwałby się tedy wniosek, że komedia jest 
wyrazem rozpaczy, lecz wniosek ten nie j~st 

konieczny . Oczywiście, ktoś, k to widzi bezsens 
beznadziejność tego świata, może sam wpaść 
w rozpacz, lecz rozpacz ta nie jest rezultatem 
istnienia tego świata, tylko odpowiedzią, któr j 
ów ktoś światu udziela, innym zaś rodzajr:m 
odpowiedzi byłby brak rozpaczy i decyzja wy
trwania na tym świecie, gdzie często wszyscy 
żyjemy niczym Guliwer wśród olbrzymów. Ten, 
kto chce nalezycie ocenić przeciwnika, przygo
towując się do walki z nim lub pragnąc przEd 
nim ujść, równ ież stwarza dystans, równiez 
ofa się o krok. Ciągle jesz ze istnie je mozli 
wość pokazania człow ieka odważnego . 
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A to właśnie jest głównyn moim dążeniem. 

Ś l epiec: , Romu lus, Ub lohe, Akki są ludźmi od
ważnymi. W ich to sercach przywrócony zosia
.i • utracony porządek świata, sprawy ogólne 
im się wymykają. Ni godzę się na szukanie 
potwierdzenia tych spraw ogólnych w j akiejś 

doktrynie, traktu ję je jako chaos. Świat (inny
mi s'owy scena, która ów świat oznacza) jest 
dla 1 mie czymś niesamowitym, zagadkowym 
splotem n ieszczęść, który należy przyjąć, hcz 
przed l·lórym nie wolno kap i tulować. Świat 
przerasta człowieka, nieuchronnie posiada więc 
groźne c.:echy - rozpatrywane z zewnątrz nie 
byłyby tak groźne - nie mam jednak prawa 
ani możliwości umieszczania na zewnątrz sa
mego siebie. Słowa poci chy w pisarstwie.• sq 
c:zę_ to aż nazbyt łatwe i uczciwiej chyba jest 
za hować ludzki kąt widzenia. Teza Brechta 
którą rozwija on w jednej ze swych scen ulicz
nych, że świat to nieszczęśliwy wypadek i ż • 
trzeba przekazać w jaki to sposób do tego wy
padku doszło może stworzyć wspan iały t eatr, 
czego zresztą Brecht dowiódł, lecz przy prze
prowadzeniu dowodu trzeba tu zrezygnować 

z większości argumentów : Brecht myśli w spo
sób nieubłagany, ponieważ w równie nieuula
gany posób o wielu sprawach nie myśl i. 

I w końcu : dzięki pomysłowi, dzięki komedii. 
publiczność anonimowa staje się dopiero moż
liwa jako publiczność, a z tym realnym fakt•?m 
trzeba się liczyć i można go również przewi
dz i eć. Pomysł bowiem ze szczególną łatwością 
prz kształca rzeszę widzów teatralnych w ma
sę, którą przy pomocy ataku, pokusy, czy pori
st pu nietrudno nakłonić do słuchania rzec.::1y , 
których zazwycza j chętnie by słuchać ni t: 
c.:hc.:iała . Komedia jest pułapką na myszy, w 

którą publiczność nieustannie wpada i wt: i ąż 

wpadać jeszcze będzie. Tragedia natomiast ·~a

ldada istnie nie pewnej wspólnoty, którą nic 
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Z notatników A lhcrta Camm.a 

Nadchodzi zawsze chwiln, gdy ludzie przest.ljq 
walczyć i rozdzierać się \\ zajemnie i w koi1cu 
zgadzają się kochać takimi, jakimi są. To króle
stwo niebieskie 

• 

To, czego szukałem tak długo, pojawia '>ię 

wreszcie. mierć staje się zgodą. 

* 

Un:rz •ć ni· dopro\\'udziwszy nic do porząd 1rn. 

Ale komu udało się to zrobit, jeśli nie? ... Zad
bać przynajmniej o spokój tych, których si, 
kochało ... 
Sobie nic się nie jLst winnym, nawet -- zw]a<;z
cza - spokojnej śmierci. 

• 
Pragnąłem niLkiedy śmierci gwałtownL•j 

ś:nier c.: i, gdy jest \Vybaczony krzyk przeciw '"Y
darc.:iu duszy . Kiedy indziej marzyłem o kai:cu 
długim i stale świadomym, aby przynajmniej 
nie było powiedziane, ż został m wskoczon~ -
w mojej nieobecności by wiedzieć nan.::'iZ
t:ie .. Ale zadusi nas ziemia 

• 

Uważać bohaterstwo i od\\ agę z·1 wurtości dru
~orządne a 1 c k i e d y s i ę j u ż cl n
} o d o w 6 rl odwag i. 
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.Jeśli jest prawdą, ż • absurd się dokonał (od
~donil raczej), j st też prnwdą, że żadne doś

wiadczenie nic ma wartości samo w sobie i że 
wszystkie gE>sty są w takim samym stopniu 
pouc:zujące. Wola jest niczym. Akcepta1. ja 
wszystkim. Pcd wm·unl iem, że w doświad.::1.e

niu najbard1ie.i prostym ezy najbardziej r,1z
dzierającym człowiek jest zawsze „obecny" -
i znosi je nic składając broni. rozporządznjqc· 

en!. swoją prze11ikliw0śc.:ią. 

... 

Rozcbrcie, że powiększyłem niesprawiedliwość, 
myśląc: że służę sprawicclliwo ~ci. Uznać to pr.q
rajmnicj i odkrvć wówcz:1s rozdarcie jeszi.:z 
\•i k ze: totalna spruwicdliwo"c nie istn!eie. 
lJ końc:u najstraszniejszego buntu stwi ~rdzić, że 
jest si w nim niczvm, nto ciPrpienic. 

Skazany na śmier ··: .. Przez cale moje życie, tak 
przct:ież h ótkie, widzinle,11 tylko zło„. C'zy 
\\' t< kich wanmka ·h i 1nijąc takie życie moż
nu kochać cokolwiek, n a w e t t o, c:. o 
.i l' s t cl n b r e?" 

\llwrt C;lmu . • E ·l' jc. W-\ ·a J!l71. 
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ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 

TEATRU IM. W. BOGUSLA WSKIEGO 

W KALISZU 

W SEZO IE 1975176 

DYREKTOR I KIER ARTYSTYCZNY 

ANDRZEJ W ANAT 

REŻYSERZY: MARIA STRASZEWSKA 

BOGDA AUGUSTYNIAK 
TADEUSZ II C 

SCENOGRAF: .:\lARIAN IWANOWICZ 

Aktorki i Aktorzy: 
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Kry t~·na Bigclmajer 
Stcfani~1 Błońska 
Renatn l{ress 
Hanna Krupianka 
Ewa Mirska 
Kazimiera Noga]ówna 
Wanda Ostrowska-Dołewska 
Halina Przybylska 

Ialgorzata Skoczylas 
Jad\\iga Żywczak 
Piotr Binder 
Janusz Grenda 
Lech Gwit 
Kazimierz Krzaczkowski 
Stefan Kwiatkowski 
Włodzimierz Miklasiński 
Włodzimierz Musiał 
Klemens Myczkowski 
Zbigniew Roman 
Wojciech Standełło 
Stanisław Staniek 
Jerzy Stasiuk 
Tadeusz Wojtych 

Sekretarz literacki : Jadwiga Wilanowska 

Z-ca Dyrektora 

LUCJAN PASIK 

Główny Księgowy 

LECH PA WLi\K 

Kierownik Techniczny 

BRONfSL.\ W HOLi\K 

Dam:ka Pracownia Krawiecka : 

Barbara Humelt, Jadwiga Kurzawa, Genowefa Plewa 

Mę. ka Pracownia Krawiecka: 

Andrzej Strzyż, Józef Podogrodzki, ,Jerzy Dutkicwic~ 

Pracownia stolarska : 

JC'rzy Grabow~ki i Ry. zard Mataśka 

Prace Tapicerskie: 

.\ndrzej Nowak 

Prace malar~kiC': 

Jerzy Solińsk i 

Prace ślusar~kie : 

.Jan Pawłowski 

Pra(;e fryzjerskie: 

Iaria Sliwińska i Wiesława Antczak 

S\viatla: 

.\ndrzej Na kręcki, Roman Staszak i Krzysztof Trz"ciak 

Brygadzista sceny: 

Jan świdcr:ki i Michał Tworkiewicz 

RC'kwizytorzy: 

Ewa Dolata i Wit'slaw Andrzejczak 

23 



W repertuarze 

Al 1-sander Fredro 

„PAN JOWIALSKI" 

Wincenty Rapacki (syn) 

:.WESOł~Y WSPÓLNIK" 

AIL•ksunder Ostrowski 

„L AS" 

Lenu Foellbaeh 

„TRZECI WIEK" 

Friedrich Di.irrenmatt 

.,ROJ\1ULUS WIELKI'' 

w przygotowaniu 

.T erzy Szaniawsh 

.,PAPIEROWY KOCHANEK' 

Luc:--· l\ ·u ud J\1ont~omcry 
I\ TJ\ Z 7.TEL0'1EGO WZGÓRZA 

Oprae. graficzne programu: \larian Iwanmvil'z 

W programie zamieszczono autoportr •t Oi.irrL'n
rnntta wraz z jego autografem. 

Zamówieniu nu bilety zbiorowe prosimy kicco
W<1t' do Dm:łu Organizacji Widowni tel. 30-.17 

Przcdsprz •daż biletów w kasie Te<itru. Kdsa 
czynna codziennie oprócz poni dzialkow w ~0dz. 

11.00-13.00 i 16.00- 19 .00, t I. 30-57 . 
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