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Teatralne przedwiośnie 

W życiu teatralnym Warszawy w obec
nym sezonie trudno mówić o wielkich 
wydarzeniach artystycznych. W ostatnich 
miesiącach można wspomnieć wlaściwie 
o jednym ewenemencie: o premierze 
„Beniowskiego" w Teatrze Narodowym. 
Adam Hanuszkiewicz miał wszelkie wa
runki po temu, by przenieść cudowny 
poemat Słowackiego na scenę. Czuje, jak 
żaden może ze współczesnych reżyse
rów polskich, poezję romantyczną. Ro
zumie doskonale jej lirykę, jej ironię 

i drwinę. A zarazem dzięki wieloletniej 
pracy w teatrze telewizji potrafi nadać 
formę teatralną epice, nie sili się na 
sztuczną teatralizację, lecz znajduje na
turalną i organiczną syntezę partii, sta
nowiących tylko relację opowieści scen 
odegranych przez aktorów. Udanym do
świadczeniem była tu telewizyjna wer
sja „Pana Tadeusza" oraz przedstawienie 
„Norwida" w Teatrze Narodowym. 

Dalszym krokiem na tej drodze stal 
się „Beniowski". Pierwsza część przed
stawienia jest niezwykła. Nad pustą sce
ną unosi się ogromny pas słucki, symbo
lizujący zgodnie z intencją Słowackiego 

tok opowieści: „Powieść taka, jak daw-
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ny, dlugi, Uty pas Polaka". Rozwija się 
ta opowieść, skrzy i blyska urokami 
najszczerszej i najpiękniejszej poezjt, a 
zarazem pelna jest dowcipu, ironii, szy
derstwa. To prawdziwy „Beniowski", 
którego uroki cenili nie darmo znawcy 
literatury nie niżej od arcydzieia Mic
kiewicza „Pana Tadeusza". Mial być 
przecież odpowiedzią na dzielo „pierw
szego", któremu pisal Słowacki kończąc 
Pieśń V: 

Bądź zdrów, w ieszczu ! ... 
Bądź zdrów! - A tak się żegnają nie 

wrogi, 
Lecz dwa na słońcach swych 

przeciwnych - Bogt. 

Hanuszkiewicz oddal tu calą blysko
tUwość i dowcip poezji Słowackiego, za
równo jako aktor, podający bezbłędnie 
tekst, jak i inscenizator, pelen pomysłów 
t dobrego smaku. Znalazł świetnego part
nera w osobie Daniela Olbrychskiego, 
który był idealnym Beniowskim: lekko
myślnym i pełnym młodzieńczego wdzię
ku, poetyckim i autoironicznym. Potrafił 
przekazać sympatię i dystans Słowackie
go do tej postaci, byl dynamiczny, pelen 
temperamentu (szczególnie w świetnych 
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scenach pojedynków i bójek), a zarazem 
subtelny w scenach mllosnych i naiwny 
w swym stosunku do życia. Po roli 
Hamleta utwierdzi? Olbrychski rolą Be
niowskiego swą pozycję w teatrze pol
skim. 

caia pierwsza część spektaklu - to 
wielki poetycki kabaret polityczny, w 
którym sam Hanuszkiewicz gra rolę kon
i eransjera. I gra ją świetnie. Są w tej 
części spektaklu sceny niezapomniane, 
jak mHosne rozhowory Beniowskiego z 
Anielą (Joanna Sobieska), obraz ze zdraj
cą Dzieduszyckim (Kazimierz Wich
niarz), rozmowy z księdzem Markiem 
(Mariusz Dmochowski) czy najzabaw
niejsza może scena na dworze krymskie
go chana, Kirym Giraja (Aleksander 
Dzwonkowski). Grają bardzo dobrzy ak
torzy, wśród których wymienić należy 

jeszcze Gustawa Lutkiewicza (świetny 

Borejsza), Wiodzimierza Bednarskiego 
(Sawa), Seweryna Butryma (Starosta), 
J 6zef a Pierackiego (król Stanisław). N a
wet niewielką rolę Ryszarda III, ukaza
ną parodystycznie, odtwarza aktor tak 
wytrawny, jak Jerzy Kamas. 

W drugiej części przedstawienia A. 
Hanuszkiewicz jakby nie zawierzył „Be
niowskiemu" i chciał wesprzeć tekst 
poema.tu innymi fragmentami Słowackie
go, a nawet fragmentem „Czarnych 
kwiatów" Norwida. Zmienila się to
nacja: z ariostycznej w meLancholijno
mistyczną. Dopiero pod sam koniec dru

giej części wraca ton ironiczny. 

W edlug intencji inscenizatora mialo to 
być zapewne zderzenie dwóch konwen
cji: ironicznej i romantycznej. Ale przed
stawien{e tej konfrontacji nie wytrzyma
ło, chyba dlatego, że caiy u.rok poezji 
Słowackiego, a nade wszystko „Beniow
skiego", polega na przedziwnej syntezie 
liryki i ironii, romantycznych westch
nień i uniesień oraz polemicznych ataków 
i ripost, pełnych politycznej pasji, za
ciekłości i zajadłości wobec przeciwni-
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ków, którzy Słowackiego nie doceniali 
lub zwalczali. 

Nie pójdę z wamt waszą drogą klamną -
Pójdę gdzie indziej t - t Lud pójdzie 

za mną/ 

Na tych gniewnych słowach Słowackie
go opierać się mogla druga część przed
stawienia. I dlatego ta część mnie) 
u.dala się mimo znakomitego monologu 
Zofii Kucówny (Matka Boska Poczajow
sk.a), wzruszającego ukazania się na sce
nie Kazimierza Opaliiiskiego (Klucznik) 
i zabawnego w roli świętego Piotra Ja
nusza Kłosińskiego. 

Przyznać jednak trzeba, że już po pre
mierze Hanuszkiewicz przepracował dru
gą część „Beniowskiego", idąc we wwści
wym kierunku. Usunął fragment z 
„Księdza Marka", wzmocnił satyryczne 
akcenty, rozjaśnił światła, zmienil finał. 

Na,dal więc tCJ;kże tej części przedstawie
nia ton a,riostyczny, W sumie jest to więc 
obecnie najciekawszy i najżywszy spek
takl sezonu w Warszawie. 

Z dużym zainteresowaniem oczekiwa
liśmy premiery „Juliusza Cezara" w Tea
trze Dramatycznym m. st. Warszawy. 
Reżyseria Ludwika Rene, scenografia Ja
na Kosińskiego, gra tak znamienitych 
aktorów, jak Gustaw Holoubek, Ignacy 
Gogolewski, Zbigniew Zapasiewicz i in
ni, zapowiadaly wydarzenie nie lada 
A jednak przedstawienie okazalo się w 
dużej mierze niewypalem. Wspaniały 

tekst Szekspira brzmiał chwilami jałowo 
i nudno. Glówną winę ponosi tu chyba 
reżyser przedstawienia, któremu zabra
kło koncepcji i odwagi. Cenię wysoko 
sztukę ip,scenizacyjną Ludwika Rene. 
Tym razem jednak spektakl mu się zde
cydowanie nie udal. 

W Teatrze Polskim bylo również nie 
najlepiej. Nie powiodła się inscenizacja 
„Wesołych kumoszek z Windsoru" w re
żyserii Macieja Zenona Bordowicza, mi
mo że rolę Falstaff a zagral Mieczyslaw 
Pawlikowski, jakby do niej stworzony, 



a w przedstawieniu brało udzial kilku 
bardzo dobrych aktorów. Największą 
niespodzianką spektaklu było przeobra
żenie się Stanisława Mikulskiego, słyn
nego kapitana Klossa, który ucharakte
ryzował się w roLi oberżysty w ten spo
sób, że dopiero po dłuższej chwili można 
bylo odgadnąć, kto kryje się pod tą ma
ską. Z ostrą krytyką spotkała się także 
premiera sztuki Jerzego Przeździeckiego 
„Wariat", mimo że rolę ty.tulową grał 
aktor tak znakomity, jak Tadeusz Fi
jewski. 

Wreszcie serię tę konty.nuowalo przed
stawienie sztuki słowackiego pisarza 
Iwana Bukovcana „Nim zapieje kur" w 
reżyserii Augusta Kowalczyka. Tu sztu
ka jest zupelnie dobra, a sytuacja mode
lowa. W piwnicy starego domu w slowac
kim miasteczku Niemcy .zamknęli dzie
sięciu zaklCLdn.ików. Zamord-Owano w 
miasteczku niemieckiego żolnierza i te
raz odpokutować musi ludność cywilna. 
Akcja rozgrywa się pod koniec wojny 
w Słowacji, więc hitlerowcy nie są tu tak 
okrutni, jak w Polsce, gdzie t<Lk.ich cere
gieli, jak w sztuce Bukoveana, nie ro
biono. Ale tu jest zupełnie prawd-Opodob
ne, że komendant miasta zamiast roz
strzelać wszystkich dziesięciu zakia.dni
ków proponuje im, by sami wybrali jed
nego z nich, który musi zginąć w odwet 
za życie niemieckiego żolnierza. Reszta 
będzie wolna. Podjęcie decyzji w tej tra
gicznej i niezwykle trudnej sprawie jest 
z moralnego punktu widzenia niemożli
we. Stąd konflikt, wybuchający w obii
czu groźby śmierci wśród zakładników. 
Ratować życie czy własne sumienie? -
oto jest pytanie. Autor rozwiązuje ten 
dylemat bardzo zręcznie i nieoczekiwa
nie. 

Ale teatr niewiele wykrzesał ze sztu
ki. Warunkiem jej powodzenia na scenie 
jest stworzenie atmosfery grozy, której 
wszyscy zakładnicy ulegają. Tak bylo w 
najlepszych przedstawieniach sztuki 
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Roblesa „Montserrat" (przypominającej 
swym schematem konstrukcyjnym sztu
kę Bukoveana), tak było w „Niepogrze
banych" Sartre'a, którego egzystencja
listyczna fiLozofia patronowaba utworom 
tego typu. Niestety na Scenie Kameral
nej Teatru Polskiego nie ma grozy. Są 
tylko rozmowy i rozmówki zak'liadników, 
niekiedy nawet dowcipne, prowadzone w 
atmosferze dość spokojnej, której brak 
napięcia. Nie czujemy wcale, że cl lu
dzie mają za kilka godzin zginąć. 

Teatr Kta:syczny dal premierę „Kali
guli" Rostworowskiego, „Ateneum" przy
gotowało przedstawienie „Biesów" Do
stojewskiego, których premiera pro.sowa 
odbędzie się dopiero 31 maToo.. Być może, 
iż stanie s-ię ono wyd.airzeniem roku. 
Trudno jednak o nim cokolwiek napisać 
przed obejrzeniem spekta.ikh.1.. Na malej 
scenie „Ateneum" odbyla rię premiera 
„Pokojówek" Geneta. Spektakl §wietnie 
grany: Kępińska, Sooiuk, Ciepielewska 
- koncert gry aktorskiej. Ale czy ta. 
sztuka wielkiego pisarza interesuje nas 
dziś jeszcze w tym stopniu, jak przed 
laty? Czy nie wolelibyśmy zoba.c.zyć któ
regoś z jego dziel programowych, takich 
jak „Balkon" cz11 „Parawany"? 

Teatr Ludowy sięgnql po dawno nie 
gra.ny drom.at Żeromskiego „Turoń". Re
żyserował Roman Klosowski, w roli Szeli 
wystąpi? Emil Karewicz, na czele gro
mady - Józef Kondrat. Pierwszy akt 
przedstawienia byl znakomity. Później 
bylo gorzej, Ale to nie tylko wina teatru. 
U Żeromskiego pierwszy akt góruje tak
że zdecydowanie nad calością. 

Uderza w teatrach warszawskich brak 
przedstawień nowych polskich sztuk 
współczesnych. One przecież określają 

. oblicze obecnego sezonu. A w Warsza
wie na razie są zaledwie na Lekarstwo, 
przy czym wyboru dokonano nie zawsze 
najszczęśliwiej. Słabe bylo przedstawie
nie „Na szkle malowane" Brylla w Tea
trze Polslcim. 
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Teatr Dramat11czn11 wystąpił na swej 

malej scenie z niezb11t udan11m przedsta

wieniem poet11ckiej sztuki, a raczej mon

tażu wierszy J erzyny, po§więconego pa

mięci mlod11ch poetów poległych w cza

sie Powstania Warszawskiego: Krzyszto

fa Baczyńskiego, Gajcego, Trzebińskiego 

i inn11ch. 

Czas więc rozejrzeć się czym prędzej 

w tym, co dzieje się w teatrach poza 

Warszawą. A tam jest znacznie lepiej. 

Przede wszystkim dali o sobie znać mlo

dzi. W Kaliszu powstał na początku se

~n~l, skupU>ny wok6l ~ 

wiński( Macieja Prusa., Helmuta Kaj

zara i Zofii Wierchowicz. Kierownikiem 

literackim teatru jest Andrzej Falkie

wicz. Izabela Cywińska zajmuje wpraw

dzie stanowisko dyrektora teatru, ale za

mierza prowadzić go na zasadzie pracy 

kolektywnej. Każdy reżyser proponuje 

sam swój repertuar i realizuje sztuki, o 

których marzyl. Dyrektor koordynuje 

tylko ich pracę. Okazalo się, że ta me

toda daw, jak dotąd, wcale dobre wyniki. 

Propozycje były sensowne, powstal z ntch 

nawet repertuar o dość wyraźnym profi

lu artystycznym. Reżyserzy zapropono

wali same sztuki polskie, dawne i nowe. 

Jest więc obecny sezon w Kaliszu sezo

nem sztuk polskich. Wybrali utwory, któ

re stwarzaly możliwość powiedzenia cze

goś nowego. 

Tak powstalo przezabawne przedsta

wienie „Trędowatej" wg Mniszkówny w 

adaptacji Joanny Olczakówny-Ronikier ł 

reżyserii Macieja Prusa; tak powstala 

sporna, dyskusyjna, ale bardzo konsek

wentnie przeprowadzona inscenizacja 

„Wyzwolenia" (rei. MaC1ej Prus), nowa 

wersja „Moralności pani Dulskiej", wi

dzianej poprzez teatr Witkacego, którą 

wystawiła Izabela Cywińska w sceno

grafii Zofii Wierchowicz oraz „Rajski 

ogródek" Tadeusza Różewicza w reży

serii Helmuta Kajzara i scenografii Da

niela Mroza, może najgłębsze, najdoj-
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rzalsze intelektualnie z przedstawień, ja· 

kie w Kaliszu oglądalem. 

Następną premierą kaliskiego teatru 

jest adaptacja „Nocy i dni" Dąbrow· 

skiej, ptsa.rki tak bardzo związanej z tym 

miastem. Dyrekcja nie lęka się przy tym 

wcale porównania z telewizyjną wersją 

tej powieści, nadaną niedawno w ramach 

Sceny Prozy. Na warsztacie są już także 

„Szewcy" Witkacego, „Łyżki i księżyc" 

Zegadłowicza, może wejdzie w próby 

„Dom kobiet" Nałkowskiej. Reorganizacji 

ulegną w tym roku Kaliskie Spotkania 

Teatralne. Nie będą się już opieral11 na 

zas-adzie regionalnej, lecz staną się prze

glądem najlepszych spektakli nowego 

teatru z całego kraju, prezenta.cją i kon· 

frontacją poszukiwań repertuarowych ł 

inscenizacyjnych, które wnoszą co$ no

wego do naszego życia teatralnego. 

Powstał więc w Kaliszu żywy, cieka

wy ośrodek, dynamiczny i prężny. Wyni

ki nie kazaly na siebie dlugo czekać. 

Frekwencja podniosła się natychmiast i 

wynosi obecnie w siedzibie teatru 97 proc. 

Co zaś najradośniejsze: przyszła do tego 

teatru młodzież, która dawniej raczej od 

niego stroniła. Odczula teraz wyraźnie, 

że jest to jej teatr, że ją interesuje. Z u

znaniem trzeba też powiedzieć o po

parciu moralnym i materialnym, jakiego 

udzielają odmłodzonemu teatrowi kali

skiemu władze, zarówno miejscowe, jak 

i wojewódzkie. Wykazują one pełne zro

zumienie dla jego trudności i potrzeb. 

Tylko dzięki takiej pomocy i współpra

cy może powstać dziś u nas teatr nie 

tylko odkrywczy ł poszukujący nowych 

dróg w sztuce, lecz także zdolny do ży

cia. Zapewnić teatrowi dobrą bazę ma

terialną i dać mu swobodę poszukiwań 

artystycznych, darząc twórców pelnym 

zaufaniem, wymagając od nich wysokie

go poziomu artystycznego, ale rozumie

jąc także ryzyko porażki - oto zdrowe 

założenia polityki kulturalnej, które 

przyniosły w Kaliszu ta.k dobre wyniki. 



Po pewnym zastoju w pierwszej poio
wie sezonu nastąpiło także znaczne oży
wienie we Wrocławiu. Jerzy Krasowski 
wystąpił tu z dawno oczekiwaną prapre
mierą sztuki Stanisławy Przybyszewskiej 
„Thermidor", odnosząc znowu sukces, po
dobnie jak w „Sprawie Dantona". Oka
zało się jeszcze raz, że Stanisława Przy
byszewska byl;a autorką wybitną, nie
slusznie niedocenianą, pomijaną i zapom
nianą. Teatr Przybyszewskiej jest tea
trem politycznym wysokiej próby, tea
trem o poważnych walorach ideowych i 
literackich. Krasowski czuje doskonale 
ten typ teatru i diatego jego przedsta
wienie „Thermidora" je.st pelną realiza
cją możliwości, jakie tkwią w sztuce. 
Może należało ją raczej wystawić na 
scenie kameralnej, gdyż nie ma ona wa
lorów widowiskowych tej Tangi, co 
„Sprawa Dantona", ale nie zmienia to 
faktu, że premiera tego utworu we 
Wrocławiu stała się wlaśnie jednym z 
najważniejszych wydarzeń obecnego se• 
zonu. Krystyna Skuszanka opra.cowala 
spektakl zlożony z „Gry snów" Strind
berga i „Rzeczy ludzkiej" Jastruna wg 
wlasnego scenariusza. 

W Teatrze Współczesnym im. Wier
cińskiego Waldemar Krygier wystawił 
we wlasnej scenografii „Matkę" Witka
cego. To przedstawienie także zasluguje 
na uwagę, choć można się z młodym in
scenizatorem spierać na temat konwen
cji, jaką wybral dla reaiizacji sztuki. 
Andrzej Witkowski dal w tym teatrze 
polską prapremierę „Szczęśliwej przy
stani" Johna Ardena, wprowadzając na 
polską scenę utwór autora nieslusznie od 
dłuższego czasu pomijanego przez nasze 
teatry. John Arden jest dziś jednym z 
najwybitniejszych wsp6lczesnych drama
turgów angielskich, cenionym nad Tami
zą wcale nie niżej, a raczej wyżej od 
Harolda Pintera. Jego poetyckie, spo
lecznie zaangażowane, postępowe sztuki 
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powinny nam być bliższe n.iż twórczość 
Pintera. 

Ale największym wydarzeniem stala 
się we Wrocławiu nowa premiera Teatru 
Pantomimy. Henryk Tomaszewski wysta
wił urzekające widowisko pt. „Sen nocy 
listopadowej", opierając się na „Nocy Li
stopadowej" Wyspiańskiego, i przekazał 
językiem ruchu, mimiki i ge.stu głęboką 
myśl i piękno dziel;a autora „WeseLa". 

Do czolówki teatrów polskich należą 
nadal teatry krakowskie. W teatrze im. 
Słowackiego Bronisoo.w Dąbrowski wy
stawił „W sieci" Kisielewskiego, a Jerzy 
Goliński przygotował premierę dawno 
nie granej pod Wawelem sztuki Wyspiań
skiego „Achilleis". W Starym Teatrze 
największym wydarzeniem staia się pra
premiera sztuki Ireneusza Iredyńskiego 
„Żegnaj Judaszu" w reżyserii Konrada 
Swinarskiego. Bohdan Korzeniewski wy
stawił tu baTdzo ciekawie „Fausta" Mar
love'a. W Nowej Hucie Irena Babel wy
stawil;a „Kordiana", a Waldemar Krygier 
,,Dwa teatry" Szaniawskiego. 

Trwa dobra passa teatru. „Wybrzeże". 
Tu. mlody reżyser Andrzej Rozhin, do 
niedawna animator studenckiego terotru 
„Gong 2" w Lublinie, opracował „Kar
totekę" Różewicza. Następną zaś premie
rą tego teatru jest prapremiera sztukił 
gorzowskiego pisarza Zdzisiawa Moraw
skiego „Maria Preta". 

W Szczecinie dal Józef Gruda piękny 
spektakl „Hamleta", wystawiony w nie
powtarzalnej scenerii Zamku. Książąt Po
morskich. W Bydgoszczy Zygmunt Woj
dan wystawił „Nieboską komedię". 
Można więc już śmiało powiedzieć, że 

sezon obecny jest sezonem sztuk pol
skich, a ton nadają mu. przede wszyst
kim przedstawienia polskich sztuk 
współczesnych. W Teatrze Powszechnym 
w Łodzi odbyła się prapremiera cieka
wej sztuki Ireneusza Iredyńskiego „Do
broczyńca" w reżyserii Miroslawa Szo
nerta, a Teatr Ludowy w Wars zawie 
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przygotowuje jego „Jasełka Moderne". 
W Teatrze Nowym w Łodzi Tadeusz Minc 
wystawil ,,Króla Mięsopusta" Jarosława 

Marka Rymkiewicza, a Kazimierz Braun 
przygotowuje w LubLinie nowe przedsta
wienie, oparte na tekstach Różewicza. 

Już dziś można też przewidzieć, że XII 
Wrocl:awski Festiwal Teatralny Polskich 
Sztuk Wspókzesnych, który odbędzie się 
w dnia.eh 15-22 maja, stanie się wy
da-rzeniem o dużym znaczeniu, chyba naj
lepszym z dotychczasowych festiwali 
polslvich sztuk współczesnych. 

• 
W dniach 20 i 21 marca odbył się 

V Zjazd Kra:jowy Związku Teatrów Ama
torskich. Stal się on dalszym krokiem 
na drodze do integracji ruchu amator
sk.iego i ruchu miłośników teatru, obej
mującego coraz szerszy krąg widzów. 
Zjazd dok.on.al wyboru nowych wladz i 
przeprowadził zmiany w statucie, odpo
wiadające potrzebom masowego ruchu 
teatralnego. Zmieniona została nazwa 
Związku i jego struktura organizacyjna, 
elastyczniejsza obecnie i dopuszczająca 

możliwość przvnależn.ości do Towarzyst
wa. na zasadzie federacyjnej. 

Związek nosi obecnie miano „Towarzy
stwa Kultury Teatralnej", a jego preze
sem wybrany zostal redaktor naczelny 
„Tygodnika Kulturalnego", Stanisław A
damczyk. 

27 ma.rea obchodziLiśmy w Polsce Mię
dzynarodowy Dzień Teatru. Jego tema
tem byl w tym roku w całym świecie 

problem wzajemnych stosunków teatru 
i telewizji. Orędzie do twórców i miłoś

ników teatru napisał z tej okazji wielki 
poeta chiLijski PabLo Neruda. U nas w 
kraju odbyly się liczne spotkania z ak
torami i reżyserami, rady narodowe po-

dejmowaly w tym dniu artystów teatru, 
wyrażając im u znan ie i wdzi ęczność, wie
le uwagi poświęciła w tym roku obcho
dom Międzynarodowego Dnia Teatru te
lewizja. W Klubie Międzynarodowej Pra
sy i Książki na Scianie Wschodniej w 
Warszawie odbyl się 29 mare.a wieczór 
poświęcony teatrowi telewizji i wzajem
nym powiązaniom teatru i TV, w któ
rym udział wzięli wybitni twórcy teatru 
telewizyjnego: Adam Hanuszki ewicz i 
Jerzy Antczak oraz socjolog, zajmujący 

się problemami recepcji i odbioru przed
stawień telewizyjnych w różnych śro

dowiskach, dr Maria Burdowicz-Nowic
ka, autorka opublikowanej niedawno 
przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN 
książki pt. „Rozprawy z socjologii tea
tru", w której zagadnieme teatru tele
wizji w środowisku robotniczym zajmu
je przeważającą część. W Gdańsku odbyl 
się w l\11ędzunarodowym Dniu Teatru 
tradycyjny już KongrPs Widzów. 

Trwają nadal prace polsk ich reżyse

rów t scenografów za gran i cą. Aleksan
der Bardini przygotowuje wra z z Andrze
jem Majewskim przedstawi eni e sztuki 
Różewicza „Stara kobieta wysiaduje" w 
KoLonii. Ka.zimierz Dejmek reżyseruje 

sztukę Ionesco „Jeu de mass.aere" w 
Burgtheater w Wiedniu oraz wystawi 
„Łaźnię" i „Pluskwę" w D'ilsseldorfie. Za 
granicą reżyserować też będzie Konrad 
Swinarski. W kwietniu wyjeżdża do 
Florencji na tamtejszy festiwal „Rasseg
na di Firenze" Teatr Współczesny z War
szawy z przedstawieniem „Matki" Witka
cego w reżyserii Erwina Axera ; „PLay 
Strindberg" Dilrrenmatta w reżyserii 

Andrzeja Wajdy. Teatr Stary z Krako
wa uda się na występy do NRF. Wybie
rają się też na występ11 gościnne za 

granicę teatry lalkowe. 

R.Sz. 


