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TEATR 
GHELDERODE' A 

M 
ichel de Ghelderode urodził się 
3 kwietnia 1898 roku, zmarł 1 kwiet
nia 1962 roku. Studiował w Instytu
cie św. Ludwjka w Brukseli, z zawo-

du był archiwistą. Debiutował jako nowelista. 
Ten najwybitniejszy współczesny dramatopisarz 
belgijski, opętany teatrem, właściwie do końca 
życia nie znalazł się w grupie autorów nie scho
dzących od wielu lat z europejskich scen. 
Pierwszą sztukę pt. Les Vieillards napisał w 
1918 roku . Zniechęcony wkrótce brakiem zain
teresowania, postanowił, że więcej nie będzie 
pisać dla teatru. Jednak w okresie międzywo
jennego dwudziestolecia wrócił do dramatu. 

Sukces przynios!a mu dopiero „tragedia jar
marczna" La Mort du Docteur Faustus, napisa
na w 1926 roku i wystawiona w dwa lata później 
w Paryżu. Lecz nie wartość tej raczej efektow
nej sztuki, lecz jej modna w owych latach for
ma (demaskowanie teatru na scenie , symulta
niczność akcji prowadzonej równolegle w XVI 
i XX wieku) - przyniosła wówczas rozgłos nie
znanemu pisarzowi, potępianemu i nieuznawa
nemu w jego własnej ojczyźnie co najmniej 
przez dwadzieścia lat. Jednak europejską sławę 
zdobył dopiero po minionej wojnie, oczywiście 
w Paryżu, na przełomie 1at czterdziestych i pięć
dziesiątych . 

W tym czasie Ghelderode już nie pisał 'dla 
teatru, zbyt długo czekał na uznanie. Kilka sztuk 
stworzył jeszcze pod koniec życia (Sire Hale
vyn - 1950, Marie la miserable - 1951). 

Po okresie sukcesów (Ballada du Grand Ma
cabre napisana w 1934 roku; tytuł polskiego 
prz~kładu. Wędrówki mistrza Kościeja) i skan
dali, . z. ktorych najgłośniejszy zdarzył się na pa
ryskiej premierze Przepychów piekielnych w Te
atrze Marigny (1949) i skończył się procesem 
wygr~nym p~ez pisarza - po tym świetnym 
okresie, w ktorym Ghelderode miał kandydować 
do Nagrody Nobla, nastąpił znowu okres nie
zbyt żywego zainteresowania jego niezwykłym 
teatrem. 

G 
helderode wszystkie swoje sztuki pi
sał po francusku, później, przekłada
no je na flamandzki. Nawet nie umiał 
pisać ani mówić po flamandzku lecz 

cz~ł i myślał po flamandzku, podobnie jak wie
lu innych ?el~ijskich dramatopisarzy, bez wzglę
du na to, .Ja.kim posługują się językiem. Zrażony 
bezradnos?1ą tradycyjnego teatru wobec jego 
sztuk, ~akz~. nie.chęcią teatrów wobec szokują
cych m1stenow 1 fars - napisał sporo utworów 
dla t~atrów. lal~o"':'Ych; sam wyznał, że zawdzię
cza 1m „objawienie teatru, teatru w stanie nie
skażonym, teatru dzikiego, teatru pierwotnego". 

Ghelderode zachwycał się Shakespearem za 
jego namiętność i konflikty, zawdzięczał wiele 
Lope de Vedz_e i Calderonowi. Cenił niepokoją
cego Maeterlincka, nauczył się od niego, że 
„_dramat to nie tylko zjawisko fizyczne, ale meta
f1zy?zn~"· .z~ Strindbergiem łączyła go, prócz 
doc1ekliwosc1 w zgłębianiu problemów, również 
duża wrażliwość i cierpienie. Bo sam wiele cier
piał. _„Gdyby nie ów ból, który towarzyszył mi 
prawie przez całe życie, nic bym chyba nie na
pisał". 

N~dawanie przewrotnego sensu znanym mi
tom 1 . wątkom literackim, jest jedną z najbardziej 
charakterystycznych cech dramaturgii Ghelde
~ode'a, i głównie na tym polega jego moralność 
a _rebours. Demon przewrotności dominuje pra
wie we wszystkich jego sztukach, także w Es
kurialu i w Szkole błaznów. Reguła moralizator-



stwa „na wywrót" również tutaj spełnia się aż do 
końca. Aż do śmierci. Jego pierwsza próba dra
matyczna, sztuka napisana ok. 1917 roku i ni
gdzie nie publikowana, nosiła tytuł śmierć za
gląda przez okno. U Ghelderode'a zawsze 
śmierć zagląda przez okno. A jego farsowe de
mony okazały się demonami prawdziwymi i po
jawiają się nie tylko na scenie teatru. 

z apewne ludzie zechcą się czegoś do
wiedzieć o mnie - pisał Ghelderode 
w 1957 roku. - Po co? To nie ma 
żadnego sensu. Poeta nie jest poli

tykiem, bokserem, gwiazdą filmową, kurwą świa
tową ani kimś w tym rodzaju ... To co można 
i co powinno się wiedzieć na mój temat, jest za
warte - lub nie jest zawarte - w moich dzie
łach". 

Jest to dzieło ogromne: około stu sztuk tea
tralnych i tyle samo opowiadań. I jest w nim fa
scynujący i okrutny świat Ghelderode'a, i jego 
niezwykły teatr odbijający ten zmyślony i nie
prawdopodobny, szesnastowieczny i niby dawno 
umarły - ale jak najbardziej nasz współczesny 
i rzeczywisty świat. O postaciach swoich sztuk 
pisał Ghelderode w didaskaliach do Mademoi
selle Jaire: „mogą wydać się nieprawdziwe, lecz 
ich głos ujawnia tony, które i dzisiaj,, jeśli słu
cha się uważnie, można również dosłyszeć". 

Słyszymy je na pewno. 

J 
uż na początku Szkoły błaznów 
mistrz Szalej mówi do swych wycho
wanków, że jeszcze nie nauczyli się 
wszystkiego, bo nie wyjawił im naj-

większej tajemnicy swoich osiągnięć i swojej 
sztuki, w ogóle wszelkiej sztuki, która chce być 
wielką. Kiedy później błazny przypominają mu 



o obietnicy i pytają o tę największą tajemnicę, 
stary Szalej nie może sobie przypomnieć : „Po
czekajcie, istota wszelkich osiągnięć ... tajemni-
ca ... W głowie mi szumi. .. A było to jedno sło-
wo ... Wybaczcie mi ... Jeszcze znajdę . " 

Do ostatniej sceny, do ostatniej kwestii dra
matu czekamy niecierpliwie na wyjawienie tego 
sekretu, podobnie jak czekaliśmy w Krzesłach 
Jonesco na Mówcę, który ma wyjawić światu 
sens posłannictwa Starego, obwieścić jego filo
zofię, przekazać wiekopomne orędzie . Kiedy 
wreszcie długo oczekiwany Mówca zwraca się 
do widowni , z jego ust wydobywa się zaledwie 
kilka nieartykufowanych dźwięków , rzężenie 
i gardłowe jęki. Wielka filozofia nie będzie ob
jawiona - Mówca jest niemową. .. 

Lecz Ghelderode nie cofnie się przed wyzna
niem swojej ostatecznej prawdy, prawdy całego 
wielkiego dzieła jakie stworzył. Chłostanym 
i przerażonym błaznom, którzy padli ofiarą włas
nego spisku przeciw mistrzowi, Szalej rzuca w 
ostatniej kwestii „Szkoły błaznów" : 

„Oto na czym polega tajemnica naszej sztu
ki, wielkiej sztuki, wszelkiej sztuki, która ch~e 
przetrwać. Powiem wam : jest nią OKRUCIEN
STWO." 

Jednak w tym momencie - w tekście sztuki -
błaznów na scenie już nie ma. 
Więc Szalej do nas o tym mówi. 
Jak w tym kontekście należy rozumieć „okru

cieństwo" w sztuce, Ghelderode sam wyjaśnił : 
„Okrucieństwo to tyle, co rzeczywistość, o br a z 
dokładny i bez kłamstwa . Przykład : 
okrutny jest Rembrandt malujący mięso . Inny 
przykład: okrutny jest Goya malując portrety 
królewskie . Goya nie kłamał, był okrutny." 

Ghelderode również nie kłamał. 

T wórczość Ghelderode'a spełn i a po
stulat, który Martin Esslin tak sfor
mułował: „Wszelka sztuka żywa, pó
ki jest żywa, musi działać szokująco. 

Sztuka jest przebudzaniem, a nie usypianiem 
człowieka". 

r 

Od wieków istniały w sztuce dwa nurty: je
den starał się uspokoić i uśpić, przedstawić 
wizję świata niezmiennego i uporządkowanego. 
Drugi nurt pragnął wzburzyć i zaniepokoić, 
przedstawić świat pełen sprzeczności, dialek
tyczny, einsteinowski , zawsze ot w a r ty. Naj
silniejszą tendencją sztuki współczesnej jest na
wrót do tego drugiego nurtu, nawrót do okru
cieństwa, jakie dominowało w sztuce Greków, 
w dramacie hiszpańskim, u Shakespeara u Go
gola. To budzące sumienia ludzi okrucieństwo 
wtargnęło także do komedii współczesnej i do 
farsy - chyba najdobitniej udowodnił to Ghel
derode. 

A keja prawie wszystkich sztuk Ghel
derode'a rozgrywa się w dawnej 
Flandrii, w wymyślonym przez pisa
rza „Bruegelandzie" . Oto uwagi au-

tora określające czas i miejsce akcji: „rzecz 
dzieje się we Flandri i, kiedy świat był młodszy 
o pięć wieków" (0 diable, który cuda głosił z 
ambony); „niegdyś we Flandrii " (Czerwona ma
g ~a) ; „ rzecz dzieje się we Flandrii dawno temu, 
bo w drugiej połowie szesnastego wieku" (Szko
ła błaznów); „ we flamandzkim mieście, od któ
rego cofnęło się morze, i które jeszcze dzisiaj 
śni swoje dawne godziny" (Mademoiselle Jaire). 
Wydawałoby się więc, że jest to teatr histo

ryczny, jak sądZili niektórzy krytycy, który 
współczesnej widowni pragnie przedstawić w 
sposób nieskrępowany epokę wierzącą w rze
czy nadprzyrodzone, nasyconą zmysłowością 
i mistycyzmem, rubaszną obyczajowością i 
sprośnością tak naturalną w owych czasach. 

Jednak w sztukach Ghelderode'a pozostała 
tylko sceneria tamtego świata, senne majaki 
i twory wybujałej wyobraźni , diabły i anioły, wi
zje fantastyczne i okrutne. Historia stała się tyl
ko pretekstem. 

Podobnie dzieje się w teatrze Ghelderode'a 
z tradycyjnymi 11JO~ywami literackimi i ogranymi 
wątkami komediowymi i farsowymi : doprowa
dzone są do absurdu, do karkołomnych spię-



trzeń sytuacyjnych, do najbardziej nieprawdo
podobnych rozwiązań i monstrualnych przejas
krawień . 

To tak charakterystyczne dla nadrealizmu pa
rodystyczn e przewartościowanie znanych tema
tów i wyzwolenie wyobraźni oraz niczym nie 
skrępowanej energii psychicznej - dało w ze
stawieniu z plebejskimi motywami efekt nadspo
dziewany i niezwykle teatralny . Dramat średnio
wieczny, renesansowy i romantyczny odbił się 
karykaturalnie nie tylko w zwierciadle krzywym. 
ale i wyolbrzymiającym wszelkie ludzkie ułom
ności. 

G 
helderode twierdził, że człowiek się 
nie zmienia, że jest dzisiaj taki sam, 
jakim był dwa tysiące , czy dziesięć 
tysięcy lat temu. A kiedy zapytano 

pisarza, czy mówi o tym bez lęku , odparł, że nie 
boi się „ niczego ani nikogo, króla ani papieża , 
człowieka ani instytucji ... nawet Boga. Jestem 
wolny" . 

W tej samej rozmowie z Samuelem Draperem 
wyznał jednak, że jest podobny do swojego 
Krzysztofa Kolumba, i że podobnie jak Kolumb 
tęskni do wolności . Mówił: „Krzysztof Kolumb 
był człowiekiem, który uciekał. Ucieczka! Jakie 
czarodziejskie słowo! Jest to w takim samym 
stopniu problem Ko1'umba, jak człowieka współ
czesnego. Ludzie próbują ucieczki , bo życie jest 
okrutne . Kolumb szukał niejako Parsifalu; był 
chyba takim samym szaleńcem, jak Don Kichot 
... Ludzie niewinni byli torturowani od początku 
świata" . 

Sięgał do przeszłości , bo nęciła go swoim 
bogactwem, niepokojem, brutalnością życia. „Wi
dzę i czuję dawne masakry i okrucieństwo tam
tych czasów. Czuję smak i zapach mięsiwa, sły
szę jak piwo bu'lgocze w gardłach, dochodzą 
mnie odgłosy zabaw. Bliski jest mi okres „ .kie
dy życie było orgiastycznym tańcem". 

Tak orgjastycznym, pełnym fantasmagorii i 
okrucieństw - można dodać bez przesady -
jak na obrazach Boscha i jego wielkiego roda-

ka, Piotra Bruegela, czerpiących natchnienie z 
tej samej flamandzkiej tradycji plebejskiej, ,bez
wstydnej obyczajowości i naiwności, urzeczenia 
cielesnością, magią, opilstwem, żarciem. Kwin
tesencja mistycyzmu i rozpasania zmysłów na 
jednym płótnie u Bruegela - i w jednej scenie 
dramatu czy sardonicznej farsy Ghelderode'a . 
W obu wypadkach rządzi ta sama reguła jas
krawej deformacji, magicznej wyobraźni, wyol
brzymienia szczegółu . 

W ki lku sztukach Ghe llderode niejako adap
tuje na scenę obrazy Bruegela: w Le Cavalier 
Bizarre (1920), Les Aveugles (1933), i w La Pie 
sur le Gibet (1935). Ale w metaforycznej aneg
docie Bruegela ślepcy przez nieostrożność prze
wodnika wpadną do rowu , a w jednoaktówce 
Ghelderode'a trzej ślepcy pielgrzymujący do 
Rzymu kręcą się od wielu dni w kółko. Wresz
cie, mimo ostrzeżenia jednookiego wędrowca , 
wpadają w grzęzawisko i tam giną. Ghelderode 
nie zna litości dla błądzących . Chyba w ten spo
sób chciał umoralnić świat i poprawić człowie
ka. Dla Ghelderode'a historia była wciąż żywa, 
istniała w teraźniejszości, i pomagała mu teraź
niejszość demaskować . 

Z 
arzucano mu cynizm , amoralność , 
wściekły antyklerykalizm. We 
wspomnianej już rozmowie Drapera 
dla Tulane Drama Review, krytyk za-

pytał: - Sporo mówi się o tym, że pańskie 
sztuki są bluźniercze . Jak pan to usprawiedli
wia? 

- Artysta nie ma obowiązku usprawiedliwia
nia się - odparł Ghelderode, dodając, że w je
go sztukach nie ma bluźnierstw. 

Wtedy Draper przypomniał, że w sztuce Fas
tes d'Enfer (Przepychy piekielne) ksiądz podaje 
zatrutą hostię . Gheldęrode zawołał : „No tak, ale 
dzieje się to w sztuce wielce moralnej! Podob
nego zdania byli zresztą prałaci katoliccy, któ
rzy patrzą na te sprawy bez przymieszki de
wocji. Oczywiście, mieszczańscy dewoci byli 
odmiennego zdania" . 
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Ci mieszczańscy dewoci zatruwali mu życie. 
Nie mog!i zrozumieć problemu, który Ghelderode 
wyjaśnił w jednej ze swoich sztuk (0 diable, 
który cuda głosił z ambony): „Jak prawdą 
jest, że ubranie wywrócone na drugą stronę nie 
przestaje być ubraniem i jest zatem użyteczne, 
tak też twierdzę, iż m orał a re b o u r s, mo
rał na wywrót, nie przestaje być morałem, a tyl
ko przybiera maskę". 

Nie mylił się więc amerykański krytyk Well
warth, pisząc, że czysty i autentyczny może być 
tylko człowiek żyjący z dala od ludzi, i że do 
takiego wniosku, niepełnego zresztą, prowadzi 
lektura sztuk Ghelderode'a. „Ghelderode był za
piekłym moralistą. Pokazywał świat wykrzywio
ny w okrutnym girymasie, bo dręczył go niepo
kój o człowieka " 

Andrzej WYDRZYŃSKI 

Ghelderode odkrywa - jak prawie wszyscy rze
telni i nowi dramaturdzy dwudziestego wieku ... 
zapomnianą przez mieszczańską epokę c u -
d o w n ość teatralną. Teatr nie jest miejscem, 
w którym widza ,poucza się czy bawi, karci czy 
śmieszy dla bezpośredniej życiowej korzyści: 
jest miejscem, w którym dzieją się rzeczy n a d
z w y c z a j n e. Znów przypomina się Witkie
wicz, który chciał, by widz wychodząc z teatru 
czuł się tak, jakby przeżył nadzwyczajny sen. 
Al'e przede wszystkim przypomina się teatr u 
swego początku, kiedy był rozpasaną zabawą 
.i zarazem misterium. 

(Jan Błoński) 

Do barokowej tradycji wybujałego „totalizmu" 
nawiązuje kosmiczne dzieło Ghelderode'a. Ta 
zdumiewająca ciżba błaznów, katów, zdegene
rowanych królów, podejrzanych mnichów, ko
biet w kwiecie wieku przykutych do rozpustnych 
starców, czarownic, opętanych, szaleńców -
przywodzi na myśl szalony zuchwały świat Mar
lowe'a, Beaumonta i Fletchera. Dzieło Ghelde
rode'a byłoby nie do przyjęcia, gdyby nie wspie
rał go adekwatny język - język wizjonerski, 
zapożyczony ze snów i szaleństwa ( ... ). Ghelde
rode wierzy w demony, podobnie jak wierzyli 
ludzie średniowiecza. Czyżby właśnie zażyłości 
z tymi duchami zawdzięczał tę osobliwą poezję, 
grawitującą pomiędzy realizmem a strefą zja
wisk nadprzyrodzonych? 

(Suzanne Lilar) 



Ghelderode to jedna z najbardziej zadziwiają
cych postaci teatru współczesnego. 

(Aureliu Weiss) 

Ghelderode należy do tych pisarzy, którzy so
bie stworzyli własny fikcyjny świat. Jak Faulkner 
swoim okręgiem Yoknapatawpha, jak Dickens 
ze swym dziewiętnastowiecznym Londynem, jak 
Yoyce z Dublinem, stworzył Ghelderode mikro
kosmos, który jest odbiciem i komentarzem na
szego świata. 

(George E. Wellwarth) 
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REPERTUAR TEATRU 
W LATACH 1971-74 

Ludwik Hieronim Morstin 

MIKOŁAJ KOPERNIK 

reż . Maryna Broniewska 
scen. Andrzej Cybulski 
muz. Stefan Sutkowski 
premiera 25.IX.1971 r. 

Pablo Neruda 

SŁAWA I śMIERC JOACHIMA MURIETY 

przekł . Gustaw Koliński 
reż . Boris Stoicheff-Vazquez 
scen. Wiesław Lange 
muz. Maciej Małecki 
premiera 10.XI 1.1971 r. 

Na kanwie utworów St. lgn. Witkiewicza 

WITKACY 

scenariusz teatralny Józef Szajna 
reż . i scen. Józef Szajna 
muz. Bogusław Schaffer 
premiera 14.IV.1972 r. 

Stanisław Wyspiański 

SĘDZIOWIE 
reż. Helmut Kajzar 
scen. Jerzy Nowosielski 
muz. Andrzej Zarycki 
premiera 25.V.1972 r. 



Mikołaj Gogol 

NOS 

przekł. Bohdan Korzeniews'ki 
reż. Bohdan Korzeniewski 
scen. Józef Szajna 
muz. Edward Pałłasz 
premiera 16. IX.1972 r. 

Ernest Hemingway 

KOMU BIJE DZWON 

przekł. Bronisław Zieliński 
reż. Lidia Zamkow 
scen. Bronisław Chromy 
muz. Stanisław Radwan 
premiera 15.Xll.1'972 r. 

Maria Czanerle i Józef Szajna 

GU LG UTI ERA 

reż . i scen. Józef Szajna 
muz. Bogusław Schaffer 
prapremiera 18.111.1973 r. 

John Webster 

KSIĘŻNA D'AMALFI 

przekł . Maciej Słomczyński 
reż . Colin George 
scen. Andrzej Sadowski 
premiera 23.Vl.1973 r. 

Fiodor Dostojewski 

SEN 

przekł. Lidia Zamkow 
reż. Lidia Zamkow 
scen. Urszula Gogulska-Seger 
muz. Lucjan M. Kaszycki 
premiera 25.X.1973 r. 

Eurypides 

OSZALAŁY HERAKLES 

przekł. Jerzy Łanowski 
reż. Maciej Z. Bordowicz 
scen. Roman Różycki 
muz. Janusz Kępski 
premiera 22.Xll.1973 r. 

DANTE 
wg „Boskiej Komedii" 

przekł. Edward Porębowicz 
reż. i· scen. Józef Szajna 
muz. Krzysztof Penderecki 
prapremiera 2d.IV.1974 r., Florencja 



GALERIA STUDIO 
sezon 1972-73 

wrzesień - październik - Józef Szajna 

WYSTAWA PRAC TEATRALNYCH 
IV FESTIWAL SZTUKI, 
WARSZAWA 

listopad - grudzień 

- WYSTAWA MALARSTWA I GRAFIKI 
GRUPY „SEJF" 

grudzień - marzec 

- WYSTAWA MALARSTWA I RZEŻBY 

kwiecień - lipiec 

Ili WYSTAWA Z CYKLU 
„O POPRAWĘ" 25 autorów, 111 prac 

sezon 1973-74 

wrzesień - grudzień 

obrazy 
grafiki 
rzeźby 
nie obrazy 
niegrafiki 
nierzeźby 

styczeń - marzec 

malarstwo, grafika, rzeźba 
artystów krakowskich pt. 
TWÓRCA WOBEC CYWILIZACJI 

kwiecień - czerw.iec 

wystawa malarstwa St. lgn . Witkiewicza 
„PORTRETY" 

czynna codziennie oprócz 
niedziel i poniedziałków 
w godz. 12-16 

Inspicjent: 
JÓZEF BOKOTA 

Sufler: 
ANNA ŻAKOWSKA 

Kierownik pracowni scenograficznej: 
ANNA LECEWICZ 

Kierownik techniczny: 
WIESŁAW PIĄTKOWSKI 

Konsultant techniczny: 
STEFAN SAWICKI 

Kierownik ceny: 
ANDRZEJ SOBOLEWSKI 

Kierownik oświetlenia: 
WOJCIECH1 REBKIEWICZ 

Akustyk: 
ROMAN PUCHALSKI 

Kierownik modelatorni: 
WACŁAW TRZECIAK 

Kierownicy pracowni krawieckich: 
MARIANNA RUTKOWSKA 
MIECZYSŁAW WINNICKI 

Kierownik pracowni malarskiej: 
HENRYK PALISZ 

Kierownik pracowni perukarskiej: 
HALINA CIESLAK 

Wydawca: 
TEATR STUDIO 

Warszawa. PKiN 

Opracowanie graficzne, 
PIOTR SZADUJKIS 

W programie zamieszczono reprodukcje obrazów Piotra 
Bruegela zwanego „starszym" albo „chłopskim", ur. mię
dzy 1520-1925 r. pod Bredą , prciwdopodobnie we wsi 
Brueghel, zmarłego w 1569 r. w Brukseli , największego ma
larza niderlandzkiego XVI w. 



„Nie wiem dokładnie czym jest teatr. 
Jest to niewątpliwie jakieś dążenie do 
skonstruowania własnego świata, lub 
też do powtórzenia stworzenia świata". 

n ze,~ów 
J ZEGO 11. JSL.-. ~\CZA 

WARSZAWlłii 

(Arthur Miller) 



Michel de Ghelderode 

BŁAZNY 
i DEMONY 
(Szkoła błaznów - Eskurial) 

Przekład: 

ZBIGNIEW STOLAREK 

Reżyseria: 

LESZEK CZARNOTA 

Scenografia: 

ANDRZEJ SZULC 

Muzyka: 

ZBIGNIEW KARNECKI 

Asystent reżysera: 

JACEK JAROSZ 

PR EM I ER A :l'f w RZ ES I EŃ 1 9 1 4 



OBSADA 
Król - MARIAN OPANIA 

Szalej - STANISŁAW MICHALIK 

Ona stryk - WIESŁAW DRZEWICZ 

Belzebub - RYSZARD BALCEREK 

Licodwyn - EUGENIUSZ KAMIŃSKI 

Karlin, Mnich - WIESŁAW NOWOSIELSKI 

Drag mar - JERZY WINNICKI 

Mamguz - ZBIGNIEW KUŚ 

Krotofil - JANUSZ GRZEGDALA 

Ciarkut - JACEK JAROSZ 

Maskaron - TADEUSZ MARZECKI 



REPERTUAR BIEŻĄCY . 

Fiodor Dostojewski 
SEN 
adaptacja sceniczna Lidia Zamkow 

Józef Szajna 
REPLIKA 

DANTE 
Na kanwie Boskiej Komedii 
scenariusz Józef Szajna 


