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KŁOPOTLIWE ARCYDZIEŁO 

.,Celestyna byłoby to, moim zdaniem, dzieło boskie, gdyby było bardziej 
ludzkie." - napisał Miguel de Cervantes w wierszowanym prologu do Don Kichota. 
Faktem jest, że trudno w literaturze europejskiego Odrodzenia wskazać utwór 
bardziej przepojony pesymizmem, bezlitoś nie demonstrujący degrengoladę miłości 

tak idealizowanej przez poezję i romans rycerski. 
Celestyna jest utrzymaną w formie dialogu powieścią o bohaterach 

powodujących się w swoim postępowaniu zarówno zmysłowością, co interesem. 
Ty tułowa bohaterka, stara rajfurka, jest ofiarą chęci zysku, zaś Kalikst i Melibea, 
młodzi kochankowie - zmysłowej namiętności. Odkrywczość tego dzieła polega -
między innymi - na ukazaniu nieobecnych w średniowiecznej literaturze motywów 
ludzkich działań. Dlatego sporo racji mają ci, którzy uważają, że od Celestyny 
rozpoczynają s ię dzieje nowożytnego dramatu oraz powieści. Jest także Celestyna 
pierwszym po kilkunastu stuleciach dziełem , w którym miłość zostaje ukazana jako 
siła destrukcyjna. 

Tragikomedia o Kalikście i Melibei (bo taki był pierwotny tytuł) 

ukazała się w 1599 roku jako dziełko anonimowe w Medina del Campo. 
Sukces wydawniczy, jak na ówczesne czasy , był niewiarygodny. W XVI wieku 
bibliografowie reje s trują około sześćdziesięciu (!)edycji hiszpańskich. Niemal 
natychmiast zostaje przetłumaczona na francuski (Bronisław Geremek 
odnotowuje trzy różne przekłady , z których każdy miał po kilka wydań) oraz 
na wło s ki. Gabriela Makowiecka sugeruje, że jeden z tych ostatnich 
przywiozła ze sobą do Polski królowa Bona. 

W XVI wieku jest zatem Celestyna jednym z najpopularniejszych 
utworów w całej umiejącej czy tać Europie. Luis Vives, w 1529 roku , w dziele 
O wychowaniu niewiasty chrześcijanki , rzucając gromy na czytelniczki 
romansów („O jakże wielką głupotą jest czytać takie brednie' W opowieściach 
tych nie ma nic bystro opowiedzianego, wyjąwszy kilka słów z tajemnych 

archiwów bogini Wenus, jakie da s i ę ułożyć do omamienia podobającej się 

niewiasty, gdy nie jest powolną. " ) - dodaje, że lepiej już czytać dzieła o 
rajfurstwie i określa Celestynę jako „nequitiarum parens, carcer amorum" 
(niedbalstwo rodziców, więzienie miłości ) . 

A przecież w tym samym czasie nikt nie odważył się , poza autorem 
Celestyny, napisać: „ ... głowę dam, że przez trzy noce grzebień mu nie 
opadnie. W młodych latach, kiedy miałam lepsze zęby, lekarze w moich 
stronach tym mi się kazali odżywiać. " Tu Inkwizycja szaleje, na stosach płoną 
ludzie i książki , a drukarze z Polski (bo pierwszymi wydawcami Celestyny 
byli pionierzy hiszpań skiego drukarstwa - Stanisław i Marcin Polak) zalewają 
ultrakatolicką Hiszpanię książką niedwuznacznie propagującą zdrowotne 
zalety spermy! Której picie określane bywało w średniowiecznych 

penitencjariuszach (rodzajach księżych podręczników kar za grzechy) jako 
grzech większy od spędzania płodu ... Na dodatek cenzorzy Inkwizycji zalecają 
tylko kilka nieistotnych poprawek w druku. Dziewice chrześcijańskie mogą 

więc spokojnie czytać o niekonwencjonalnych pozycjach erotycznych (choć w 
ogóle nie powinny czytać romansów, a także dzieł teologicznych). 

Autor Celestyny, choć wydał ją anonimowo, wpisał swoje nazwisko, tytuł 
(bakałarz) i miejsce urodzenia (Montalvan) w pierwsze litery wersów prologu. 
Dzięki temu wiemy, że Fernando Rojas był przechrzczonym Źydem, który 
ukończył Uniwersytet w Salamance i wykonywał zawód prawnika. Wiemy, że 
interesowała się jego osobą Inkwizycja, ale zapewne tylko rutynowo, bowiem 
w innym wypadku wiedzielibyśmy o nim coś więcej poza tym, że jest „nowym 
chrześcijaninem'', prawnikiem i autorem jedynego utworu - właśnie Celestyny. 
Wiemy też , że wszystkie próby cenzorskich nadgorliwców Inkwizycji , którzy 
domagali się podjęcia działań przeciw temu utworowi, były przez 
zwierzchników co najmniej bagatelizowane. Wszystko to razem bardzo jest 
dziwne i do dziś budzi spory wśród historyków literatury . Z książek 
poświęconych Celestynie złożyłaby się niemała biblioteczka. Znależli się 

nawet tacy (wśród nacjonalistycznie nastawionych literaturoznawców 
hiszpańskich ), którzy wbrew oczywistym faktom kwestionowali autorstwo 
Fernando Rojasa , poszukując bardziej ich zdaniem odpowiednich „rasowo" 
kandydatów. 

Tymczasem osoba autora jest kluczem do zrozumienia tego arcydzieła. Na 
przykład udziela nam dzisiaj odpowiedzi na pytanie, dlaczego Kalikst, którego 
pozycja majątkowa i społeczna nie różni się wiele od pozycji rodziców 
Melibei , nie prosi wprost o jej rękę i zachowuje s i ę nie mniej konspiracyjnie 
niż szekspirowski Romeo. W dodatku porusza się po mieśc ie tylko po 



zapadnięciu zmroku. Otóż w XVI wieku tłumaczy ło s ię IO hi szpań skie mu 

czytelnikowi zupełnie naturalnie. Mianowicie Kalikst i Me\ibea są co prawda 
oboje bogaci i równego rodu, ale tylko Me\ibea jest „czystej krwi", to znaczy 
potrafi wykazać się chrześcijańskimi przodkami do czwartego pokolenia. 
Kalikst zaś jest zaszczutym młodzieńcem; być może jego rodzice, podobnie 
jak rodzice wspomnianego Luisa Vivesa, już spłonęli na stosie. Na dodatek 
jest bogaty, a więc szczególnie narażony na donos; jak wiadomo, delatorzy 
otrzymywali od Inkwizycji część majątku wskazanych przez siebie ofiar. 

Wielu interpretatorów skłania się ku tezie, że i z „czy'stością krwi" 
rodziców Melibei też może nie wszystko jest w porządku. Zatem rezygnacja 
Kaliksta z formalizowania swojego związk u z ukochaną miałaby swoje żródło 
w obawie, iż ślub Me\ibei z ewidentnym „nowym chrześcijaninem" mógłby 

narazić jej rodzinę na zbyt wnikliwe badania inkwizycyjne genealogicznych 
dokumentów . 

Dodajmy, że w opętanej histerią podejrzeń Hi szpanii. zwłaszcza po 
wypędzeniu w I 492 roku Źydów i Maurów, ś lub „nowego chrześcijanina" z 
osobą , której nie można było zarzucić posiadania żydowskich czy 
mauretań skich przodków, był często najbezpieczniejszym wyjściem. 

Znalezienie takiej osoby było nie s łychanie trudne, skoro Ferdynand Katolicki, 
który wydał edykt skazujący Źydów i Maurów na wygnanie, sam miał 
żydowskich przodków. Swoim pochodzeniem nie przejmowali się w ówczesnej 
Hi szpanii tylko biedacy, bowiem nie byli„. pokusą dla donosicieli. 

W tej przytłaczającej atmosferze zagrożenia i donosu nawet miłość ulega 
skażeniu. Porusza się w niej sprawnie tylko wyznawczyni moralnego 
relatywizmu - Celestyna. Oto rajfurka po raz pierwszy w dziejach literatury 
europejskiej s tała s ię pełnokrwistym bohaterem literackim. Jej dalekimi 
krewnymi będą cztery wieki póżniej Pani Warren i Matka Courage. 

Celestyna nie ma już nic wspólnego z idealizowanymi wieśniakami 

sentymentalnych romansów. Rojas udowodnił , że protagonistą utworu 
literackiego może być każdy , szlachcic wysokiego rodu albo dziwka. Ów 
bakałarz, przechrzta z Salamanki, dokonał w literaturze prawdziwej rewolucji. 
Bo nie tylko przemieszał bohaterów z różnych sfer. Wprowadził też do niej 
przestrzeń dotąd nieobecną - miasto. To właśnie od Rojasa zaczęła się 

niebywała kariera miasta w literackiej kulturze Europy. 

Adam Komorowski 

CELESTYNA NA POWOJENNYCH 
SCENACH POLSKICH 

1947 - Teatr Wojska Polskiego w Łodzi. Przekład Juliusz 
W.Gomulicki , adaptacja Paweł Achard , inscenizacja i reżyseria Leon 
Schiller, scenografia Władysław Daszewski , muzyka Tomasz 
Kiessewetter. W roli Celestyny - Jadwiga Chojnacka. 

1960 - Teatr Polski w Bydgoszczy . Przekład , adaptacja, 
scenografia , muzyka j.w. , reżyseria Jadwiga Chojnacka wg. inscenizacji 
L.Schillera. W roli Celestyny takoż Chojnacka. 

1977 - Teatr im.I.Osterwy w Lublinie. Przekład Kazimierz 
Zawanowski, adaptacja i reżyseria Janusz Ostrowski, scenografia 
Teresa Targońska , muzyka Jan Kanty Pawluśk iewicz. Celestyna - Maria 
Kaczkowska. 

1978 - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu. Inscenizacja na 50-lecie 
pracy scenicznej Jadwigi Chojnackiej. Realizatorzy ci sami co w 1960 
w Bydgoszczy, z wyjątkiem scenografa - T.Targońską zastąpił Józef 
Napiórkowski. 

1979 - Teatr Polski w Warszawie. Przekład J.Gomulicki, adaptacja 
P.Achard, reżyseria Stanisław Różewicz, scenografia Wojciech 
Krakowski, muzyka Piotr Moss, Celestyna - Halina Kossobudzka. 

Także 1979 - Teatr Lalki i Aktora „Baj Pomorski" w Toruniu. 
Przekład K.Zawanowski, adaptacja Bogumiła Pasionek i Konrad 
Szachnowski , reżyseria Konrad Szachnowski , scenografia Lucjan 
Zamel, muzyka Roman Nowacki . Celestyna - Halina Garbowska. 
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OSTATNIA GRA CELESTYNY 

ro;moll'a Tadeus;a Nyc:ka ; Waldemarem Zawodzi1iskim, 11agra11a na 
mag11e tofo11 wiec;orem 2 I listopada. tyd;ie1i pr;ed premierą 

TADEUSZ YCZEK: Zacznijmy od tego, że Celestyna nie jest tekstem 
nieznanym w teatrze, także polskim. Robiono adaptacje, inscenizowano, 
choć by Schiller„. Co akurat cie,bie pociągnęło w Celestynie? 

WALDEMAR ZA WODZINSKI: Miałem dotąd taki komfort w teatrze, że 
mogłem robić to, co chc iałem. Zawsze interesowały mnie pewne mity, 
mitologie. także te dotyczące tekstów, słynnych a zapomnianych , 
zapoznanych. Choćby właśnie Celestyna. Obrosła komentarzami, biblioteką, 
ale kto ją czyta? Kto coś wie o niej ? Nawet pomimo tych kilku inscenizacji. 

T.N.: No tak , jeszcze dziesięć łat temu Celestynę w wydaniu książkowym 
można było kupić na przecenie za pięć złotych. 

W.Z.: Był i powód wewnętrzny: rzadko można spotkać utwór, gdzie 
opisana byłaby w tak klarowny sposób anatomia gry. Gry jednych z drugimi , 
ale też z samym sobą. Tę starą babę , Celestynę. uruchamiają przecież nie tylko 
pieniądze .. . Ona widzi siebie jako wirtuoza swojego rajfurskiego zawodu, to 
dla niej nie tylko odpłatna profesja, ale i sposób życia. Ona gra z diabłem i 
samym Panem Bogiem, prowokuje go, dialoguje z nim. Jest jednocześnie 
reżyserem i aktorem swojego losu, rozgrywa swoistą partię ze światem. I ze 
śmiercią też , oczywiście. To jest gra ryzykowna maksymalnie, za każdym 
ruchem cza i s i ę ś mierć. Ale ona świadomie podejmuje tę wielką manipulację 
\udżmi , to jest jej pasja życia. 

T.N. Jak cię s łucham , prz yc hodzi mi na my ś l oczywiście Szekspir. W 
Otellu jest przeci eż też taki wielki manipulant , Jago, sprawca całej tragedii 
Otella i Desde mon y, zły duch-prowokator. No i Pandarus z Troilusa i 
Kressydy, taki męsk i Celestyn , rajfur i cynik . I św iat postrzegany przez nich 
jako wielkie kurestwo, pole gry dla inteligentnych graczy bez sumienia. Tyle 
że u Szekspira motywacje czyn ien ia zła wynikają z czysto ludzkich pobudek, 
głównie ambicjona lnych. Tymczasem u Celestyny wszystko zaczyna się 
zwyczajnie od pieniędzy. Płacą mi, więc to robię. 

W.Z.: Tyle że doprowadzając tę robotę do perfekcji , idea łu. A że jest to 
praca w takim właśnie materiale ... szczególnie intymnych sprawach ludzi, w 
miło ś ci , erotyce.. No cóż, ta gra stwarza przynajmniej pozó r kontaktów 
między lud zk i c h , bo w tamtym świecie opisanym przez Rojasa tak naprawdę 
jest pusto i zimno, ludzkie monady obijają s ię o siebie jak kule bilardowe. 

Przecież jest to świat namiętno śc i - bez uczuć, pożądania - bez miło śc i. W tym 
oczywiście prz ypo mina teatr, tam też gra się w pozorowane uczucia, ich 
rzekomą głębię. No w końcu Celestyna w tym, co robi , jest prawdziwą 
artystką„. Jedynie śmierć Melibei się z tego wyłamuje. Mełibea paradoksalnie 
zwycięża Celestynę, czyli całe zło świata. Bo Melibea naprawdę kocha 
Kaliksta. 

T.N.: No dobrze. Przypatrzmy s ię Celestynie i jej grze. Ona porusza s ię w 
świecie na swój sposób uporządkowanym. Jest dwór, arystokracja, zasady, 
konwencje i tak dalej. A poniżej jest świat Celestyny, świat sług , dziwek, 
pokątnych schadzek, całego tego podziemia, w którym Celestyna porusza się 
jak ryba w wodzie. 

Ona świetnie zna ten „gó rny" świat, jego reguły , i dlatego może nim 
obracać tak , jak aktorka teatrzyku lalek kręci swoimi marionetkami; poza tym 
tamten św iat jej potrzebuje, jej posług . Ale co dzi ś zrobić z taką Celestyną? 
Kim może b yć i co ma robić taka postać w świecie, gdzie podziemie i 
nadziemie zostało dokładnie wymieszane? Przecież żyjemy właśnie w świecie 
wartośc i zupełnie skotłowanych. 

W.Z.: W dodatku nie bardzo wiadomo, kto manipuluje, a kto jest 
manipulowany. Pojawia s ię co najwyżej pytanie: komu przypadła r o I a 
manipulowanego, a komu - manipulatora. Wielka gra ogarnęła wszystko. 

T.N.: No i nieodróżnialna się stała prawda od nie-prawdy. Choć mnóstwo 
ludzi jest świ~cie przekonanych, że to właśnie oni wiedzą , jaka jest prawda, 
nieprawdaż? Zyjemy w świecie skrajnego relatywizmu. Bardzo jestem ciekaw, 
czy dzisiaj taka Celestyna, która w i e tyle o grze, i wie, gdzie są jej granice, 
poza którymi zaczyna s ię coś serio - ma w ogóle rację bytu? 
, W.Z.: Ja właśnie chcę powiedzieć , że nie ma już miejsca na Celestynę! 
Ze świat pewnych reguł umarł, i wraz z nim musi umrzeć ktoś taki jak 
Celestyna. Ona zresztą to mówi w tekście: Jak ja mogę w tym świecie żyć , jak 
ja się mogę na niego zgodzić„. Dlatego to jest jej ostatnia gra - na resztkach 
reguł. Ona czuje, że to koniec, ie świa t wypadły z regul przestaje bycć jej 
światem, gra o skojarzenie Kaliksta z Melibeą to jest jej wielkie pożegrnanie. 
My też mamy przecież poczucie, dzi siaj, że jakieś stare reguły się rozwalily, 
że żyjemy w re sz tkach pamięci o dawnych sposobach życia , a nowych jeszcze 
nie znamy, nie umiemy. To dotyczy też teatru, który nie bardzo wie , w jaką 
grę teraz zagrać, skoro stare karty szlag trafił. 

T.N.: Celestyna sztuką o zagładzie świata? , 
W.Z.: No taki Przecież tam już nikt i nic nie zostaje. Smiercią Celestyny 

jakby zarażają się wszyscy pozostali, z Celestyną umiera cała epoka. Nie tylko 
zło epoki, to by jeszcze było pół biedy. Finał Celestyny jest czarny, bo umiera 
też Melibea, a Me\ibea to jest właśnie jeszcze wiara, miłość, naiwność , Bóg i 
tak dalej. 

T.N.: A czy my, teraz, tutaj , widzowie Celestyny, mamy żałować tego 
świata , czy przeciwnie - cieszyć się z jego odejścia? W końcu nie był to za 
piękny św iat i nie bardzo godny polecenia„. , 

W.Z.: Na to nie ma dobrej odpowiedzi. Swiat Celestyny bez Celestyny i 
bez Melibei , czyli bez doskonałego zła i doskonalego dobra, jest po prostu 
mniejszy, gorszy, płas ki. 

(Długa cisza. Taśma powoli się kręci . ) 
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przekład 

Kazimierz Zawanowski 
adaptacja, reżyseria, sceno gra fi a 

Waldemar Zawodziński 

muzyka 

Krzysztof Szwajgier 
ruch sceniczny 

Janina Niesobska 

reżyseria świateł: Krzysztof Sendke 
asystent reżysera: Wojciech Szawul 

Kalikst 
Wojciech Skibiński 

Mlibea 
Marta Konarska 

Pleberio 
Janusz Krawczyk 

A lisa 
Ewa Worytkiewicz 

Celestyna 
Barbara Wałkówna-Zbiróg 

Parmeno 
Maciej Jackowski 

Sempronio 
Marcin Kuźmiński 

Trystan 
Tadeusz Kwinta 

Sos ja 
Jacek Strama 

Lukrecja 
Bożena Adamek 

Eli ej a 
Urszula Popiel 

Areusa 
Anna Tomaszewska 

Centurio 
Leszek Zdybał 

Kryto 
Wojciech Szawul 

Przedstawienie prowadzi: Alicja Woźniak 



NOTY O TWÓRCACH SPEKTAKLU 

WALDEMAR ZA WODZIŃSKI 
Ukończył Liceum Sztuk Pl as tycznych i Wyższą Sz kolę 

Sztuk Pl as tycznych w Łod z i , na s tępnie Wydz iał Reży se rii 
Dramatu PWST w Krakowie . Wys tawił w swojej re żyser ii i 
sce nografii : „Bramy raju" J.Andrzejewskiego (Teatr 
im.Jaracza w Łodzi ), „Źycie jest snem" Ca lderona ( tamże). 
„Peer Gynta·· H.lbse na (teatr Nowy w Warszawie), 

„Amadeusza" P.Shaeffera (Jarac za w Łod z i) ; opery: „Śmierć don Ju ana" R.Palestra 
(Opera Krakowska}, .,Nabucco" G. Verdiego ( tam że). M. in .scenografie do „ Klątwy " 
S .Wyspiań s kiego ( reż .A .A ugu s ty nowicz, Teatr Wspólc zesny w Szczecinie ), „Faust" 
Ch.Gounoda (reż. B.Hussakowsk i. Opera Śląska w Bytomiu). 

KRZYSZTOF SZWAJGIER 
Dyplom Akademii Muzycznej w Krakowie w 1968. 
Kierownik mu zyczny Teatru STU w latach 1970-82. 
Wykładowca PWSM, kompozy tor muzyki dla wielu 
teatrów, m.in. do spektakli Teatru STU ("Spadanie", 
„Sennik Pol ski", „Exodus", „Donkichoteria"). do dramatów 
W.Gombrowicza ("Operetka" w Meksyku, reż . K.Ja s iń s ki ; 

„Iwona" w Paryżu , reż. B.Hu ssa kowski ; opera „Na bosaka" 
w STU, reż.K.Ja s iń s ki) . Udział w muzycznych i teatralnych festi walach 
zagranicznych, dwie nagrane pły ty z muzyk ą teatraln ą. 

JANINA NIESOBSKA 
Szkoła Baletowa w Bytomiu, dyplom 1957. Solistka i 
choreograf Teatru Wielkiego w Łodz i . Wystąpiła w 
„Harnasiach'' K.Szymanowskiego w roli Dziewczyny 
( reż.W.Borkowski ), w „Yermie" M.de Falli (T.Kujawa ), 
jako Królowa w „Szach-macie" Eliza (W.Borkowski ), 
Zarema w ,.Fontannie Bakczysaraju" Asafiewa (F.Parnell }, 
Mesagera w „Orfeuszu" C.Monteverdiego (E.Walter). 

Proje ktowała choreografię do „Pana Twardowsk iego" L.Różyc kiego , .,Jeziora 
łabęd z i ego" P.Czajkowskiego , „Fausta" Ch.Gounoda ("Noc Walpurgi '). Reżyse r 

ruchu plastycznego m.in.do oper: „Nabucco" Verdiego, „ Śmierć don Juana" 
R.Palestra , „Zaręczyny w klasztorze" Prokofiewa. 

BOŻENA ADAMEK 
Ukończyła PWST w Krakowie w 1975. Pracowała w 
teat rach: Ludowym, STU, Powszechnym w Warszawie, 
Bagate li i J . Słowackiego . Zagrała Julię w „Romeo i Julii" 
W.Szekspira (J.Gruza; najlepszy spe ktakl Teatru TV w 1974). 
Księżnę w „K siężnej d' Amalfi" J.Webstera (W.Nurkowski), 
dwukrotnie Mirandę w „Burzy" Szekspira ((W. Nurkowsk i, 
J.Golińsk i ), Kopciucha w „Kopciuchu" J.Glowackiego 

(K.Kutz), Katarzynę w „Marii" I.Babla ( P . Cieś lak ), Annę w „Są d z ie Ostatecznym" 

0.Horvatha (W.Nurkowski), Mariannę w „Opowieściac h Lasku Wiedeński ego'' 
tegoż Horvatha (W.N urkowski), Malgorza t ę w .,Pacje ntach" wg .,Mistrza i 
Małgorzaty" Bulhakowa ( K.J as ińs ki ). Wys tąpił a t eż w wielu film ach: jako Bianka 
w „Sanatorium pod Klepsydrą" W.Hasa, Agnieszka w „Znaku orla" H.Drapelli. 
E.Habsburżanka w „Królowej Bonie" J.Majewskiego. Anna w „Był jazz" F.Falka. 
Bożenę w „Debiutantce" B.Sass-Zdort ; w sumie zagra ł a w okoł o 20 filmach. 

MACIEJ JACKOWSKI 
Ukończył PWST w Krak owie ( 1985-89). Po Szkole 
zaangażował s i ę do Teatru im .S .Jaracza w Łodzi, od 1992 
w Teatrze Słowack i ego. Zagrał Bernarda w „Seksualnych 
perwersjach w Ch icago" (( R.Klopotowski), Stiepana w 
„Ożenku " M.Gogola (W.Fokin}, J ełopa w ,.Mechanicznej 
pomarańczy" A.Burghessa (F.Falk ). 

MARTA KONARSKA 
Dypl om w krakowsk iej PWST w 1991. po Szkole Teat r 
Słowackiego. Zagrała Erykę w „Mefi śc ie " K.Manna 
(J.P.Garnier), Jadwinię w „Dzikiej kaczce" H.lbsena 
(J.Wernio). Hrabinę w „Wese lu Fi gara'' P.Beaumarchais 
(A.Polony). Kil! w „Top Girls" C.Churchill (K.Deszcz). W 
Teatrze TV - Elzę w .,Dzikich łabędziac h" J.Ch .Andersena 
( St.Zajączkowski). 

JANUSZ KRAWCZYK 
Ukończył warszawską PWST w 1966 i z nalazł się w 
łódz kim Teatrze im.S.Jaracza, gdzie prze pracowal 6 
sezonów. Następnie rok w Teatrze im.W.Horzycy w 
Toruniu i od 1974 Teatr Ludowy w Nowej Hucie . W latach 
1982-6 Teatr Bagatela, następnie , do dziś, Teatr 
Slowackiego. Zagrał Melcera w „Dobrze skrojonym fraku" 
Dregely'ego i Jurandota, Pancernego w „Kaukas kim 

kredowym kole" Brechta i Ka praw „Weselu" Wyspiań s kiego (w 
reż.J.G rzego rzewsk ie go), Fabriciusa w „Os karżyc ielu publicznym" Hoc hwaldera i 
Fortynbrasa w szekspirowskim ,.Hamlecie" ( reż. J .Mac iejows ki ), Biskupa 
Stani s ława w „Bolesławie Śmiałym-Skałce " St.Wyspiańskiego (W.Nurkowski }, 
Felka w „Romansie z wodewilu" Krze mińs ki ego (K.Witki ewicz), Tola w „Skizie" 
Zapolskiej (R.Próc hnicka), Burmistrza w .,Wizycie sta rszej pani" Durrenmal!a 
(Nie mirowicz-Danczenko), Levas ina w „Balu man ek in ów" B.J as i e ń sk i ego 

(G.Warchol ) oraz wiele inn ych ról w sztukach Tirso de Maliny, J.M.Rymki ewicza, 
Szukszyna , Bułhakowa, Flukowskiego, Pirandella , Gogola. WyWys tępowal w 
filmach (G.Króliki ew icza, K .Sowińs ki ego), w Teatrze TV (.m.in. Boso l w 
„K sięż nej d'Amalfi" Webste ra - reż.W.N urkows ki , Źe lazo w „Do pi achu ... " 
T . Różew icza w re ż. K.Kut za). 

MARCIN KUŹMIŃSKI 
PWST Krak ów 1984-89. Teatr Jaracza w Łodzi do 1992, 
obec nie Teatr Słowackiego. Zagrał Ks iędza w „Obywate lu 
Pekosiewiczu" T.Slobodzianka (M.Grabowski ). Pinokia w 
.,Pinokiu'' C.Collodiego ( W.Zawadziń ski) , Władka w 
„Ślubie" W.Gombrowicza (B.Hussakows ki ), Mono w 
„C hund ze" M. V.Llosy (T.Zygad lo). Kanodzieję w 

.,Wyzwolen iu" St.Wyspiańskiego (M.Prus), Mozarta w ,.A madeuszu" P.Shaffera 
( W.Zawodz iń ski), Jakuba w „Pami ętniku Stefana Czarnieckiego" wg 
W.Gombrowicza (P.Cie ś l ak). W Teatrze TV : Cyncynata w .,Zaproszeniu na 
egzek u cję" W.Nabokova (W.Fo kin ). Studenta w .,Ptaku'' J.Szaniawskiego 
(M.Gracz). W filmie - rolę Zygmunta w „M ęskich sprawach" J.Kid awy-Błońskiego. 
Otrzym a ł Na$rodę dla Młod ego Aktora na Festiwalu Sztuk i Aktorskiej w Kali szu za 
Władzia w „S lu bie". 

TADEUSZ KWINTA 
Ukończył PWST w Krakowie w 1960. Pracowa ł w teatrach: 
Lud owym w Nowej Hucie. Śląsk im w Kat owicach, Komedii 
w Warsza wie. Bagate li w Krakowie Uako dyrektor 
art ystyczny) oraz Teatrze im. J.Slowackiego. Zagra ł w 
trakcie 32 sezo nów ok.200 ról , m.in.: Puka w „Śn ie nocy 
letniej" (L. Za mkow), Tanuffe'a w „Świętoszku" Moliera 
(S. Burnatowicz), Arturo Ui w „Karierze Artura Ui" 

B.Brechta (M.Górkiewicz}, Skapena w „Szelmostwach Skapena" Moliera 
(J.Wyszomi rski ), Papkina w „Zem śc ie" Fredry (O.Lipińska ) . Edgara w „Kurce 
wodnej" Witk acego (T.Kantor). Lejzorka w „Burzli wym życ iu Lejzo rka 
Rojt szwa ńca" 1.Erenbur.ga ( W.Ziętarsk i }, Myszowatego w telewi zyjnym Kabarecie 
Olgi Lipiń s kiej. Jeden z gł ównyc h aktorów Piwnicy pod Baranami (1956-70), 
występował leż w lat ac h 1964-7 1 w Cricocie- 2. Autor ki lku sztuk teat ralnych, 
kilkud z i es i ęciu szcenariuszy TV. wie rszy i piosenek dla dzieci. Reżyse r ponad 40 
programów TV oraz 20 spek takli teat ralnyc h (w tym plenerowe, estradowe, 
kabarety). 

URSZULA POPIEL 
PWST w Krakowie 1965-69. Od początku do dziś w Teatrze 
im . J.S lowack iego. Najważniejsze role: Agniusza w „Złotej 
czaszce" J.Slowackie go (].Goliński), Katia w 
„ Barbarzyńcach " M.Gork iego (L.Zamkow ), Sonia w 
„Płatonowie" A.Czechowa (J.Goliński}, Hesia w 
„Mora lnośc i pani Dulskiej" G.Zapolskiej ().Krasowsk i), 
Lilla Weneda w „Lilli Wenedzie" J.Słowackiego 
(K.Skuszanka}, Burmi strzanka w „Ptaku" J.Szaniawskiego 

(J.Goliński), Maryna w „Wese lu" St.Wysp iań skiego (M.Grabowski}, Ar iel w 
„Burzy" Szekspira (J.Goliński). Aniela w .,Damach i hu zarach" A.Fredry 
(M.Grabowsk i). Gina w „Dzikiej kaczce'' H.lbse na (J.Wernio), Rakel w „Po próbie'' 

I.Bergmana (Teatr TV , J.Maciejowski ). Laureatka Nagrody dla młodych twórców w 
1977 oraz nagród aktorskich na róż nych festiwalach za kilkupo s tac iową rolę w 
.,Opisie obyczajów" wg J.Kitowicza (M. Grabowski ). 

WOJCIECH SKIBIŃSKI 
Ukończył PWST w Krakowie w 1986. B y ł w Teatrze 
im .St.Wyspiań sk iego w Katowicach, od kilku sezonów w 
Teatrze Slowackiego. Zagrał Konrada w „Wyzwole niu" 
St.Wyspiańs kiego ( J.Ble szy ń sk i ), Artura w „Tangu" 
S.Mrożka (J.Zegalski ), Horacego w .,Hamlecie" Szekspira 
(].Maciejowski), Ferdynanda w „Burzy" Szekspira 
(].Goliń s ki }, Porucznika w „Damach i huzarach" Fredry 

(M.Grabowski). Odtwórca jednej z gł ównych ról w filmie .,Tanie pieni ądze" 
wg.Marka Hlask i. Laureat Złotej Mask i za debiut w roli Konrada w 1987. 

JACEK STRAMA 
Absolwent krakowskiej PWST z 1971. Debiutował rolą 
Rogera w sz tuce „"Wszys tko w ogrodzie" E.A lbee w 
Starym Teatrze, w roku 1970, w reż. J.Jarockiego. Zagra ł 
Don Rodryga w „Cydzie" P . Corneilłe ' a (J.Wróblewski ), 
Oswalda w „Upiorach" H.Ibsena (P.Piaskowski ), Hamleta 
( B.Ułewicz), Czarowica w „ Róży" S.Źerom kiego 
(H . Gi życk i ), Ekscelencję w „Krawcu" S.Mrożka (J.Nowak), 

Tanino i Zanel!o w „Bliżniakach z Wenecji" Goldoniego (W.Dobrowolski ), Beppe i 
Tina Nane w „Awanturach w Chioggi" Goldoniego (M.Wojtysz ko), Poetę w 
„Małym dworku" Witkacego (R.Próchnicka), Leonarda w „Nie-Boskiej komedii" 
Z.Krasińsk iego (W.Nurkowski), Kirkora w „Balladynie" J.Slowackiego 
(J.Wróblewski), Franka w „Edukacji Rity" Russella (W.Nurkowski) oraz około 50 
innych ról teatralnych. Brał udzi ał w ok.20 widowiskach telewizyjnych. g r ając 
m.in. Eri cha w ., Opowieściach La sku Wiedeńskiego" Horvat ha (W.N urkowski ), 
Wurma w „Intrydze i miłośc i " F.Schillera (W.Nurkowski), Jana Tęczyńskiego w 
,,Idei i mieczu" G.Królikiewicza ( reż.a utora ), Gri goriewa w „Śmierci Kubusia 
Fatalisty" (W.Nurkowski), Sielskiego w „W małym domku" J.Rit1nera 
(W.Nurkowski). Role filmowe, w tym 3 w amerykań s ki ch, w re ż. Henry Kostrubca; 
koproducent i aktor filmu „Maski " Francesco Salvo Pirandellego. Liczne nagrody 
aktorskie , m.in. I nagroda w kat.monodramu - „Wytłumacz mi , stary" (Szczecin); 
wyróżnienie za rolę Czarowica w „Róży" (Opolskie Konfrontacje Teatralne ). 
Reż yser, autor adaptacji, wykonawca znanych i nagradzanych monodramów i 
teatrów małych fo rm, m.in. „Maski" I. Crupiego, „Mimika, czyli nauka gry 
sce nicznej" W.Bogu sław skiego , „Champion". 



WOJCIECH SZA WUL 
PWST Kraków 1987-91; Teatr im.J.Słowackiego. Role: 
Dziennikarz w „Annie Wobbler Il" A.Weskera (K.Deszcz). 
Pedrillo i Łapowy w „Weselu Figara" P.Beaumarchais 
(A.Polony). Chlesiakow w „Gramy w Rewizora" wg.Gogola 
(W.Kokorin). Brumel w „Bungo 622 " wg.Witkacego 
(M.Fiedor). Wyróżnienie na Festiwalu Spektakli 

Dyplomowych w Łodzi za rolę Źyda w "Co s ię komu w duszy gra" wg. 
Wyspiań skiego (A.Polony). 

ANNA TOMASZEWSKA 
Krakowska PWST, dyplom 1973. Gośc iła w wielu teatrach: 
Ludowym w N.Hucie ( 1973/4-75), Polskim i Współczes nym 

w Szczecinie (1975/6). im.L.Solskiego w Tarnowie 
(1976-78), Polskim w Poznaniu (1978/9). Starym w 
Krakowie (1979/80), od 1980 w Słowackim. Zagrała Alę w 
„Tangu" S.Mrożka (B .Tosza) , Wandę w ,.Janie Macieju 
Karolu Wśc ieklicy" Witkacego (J.Gruda). Katarzynę w 

„Poskromieniu złośnicy" Szekspira (J.Yisa), Barbarę w „Małym biesie" 
wg.F.Sołoguba (R.Zio ł o), Gospodynię w „Weselu" St.Wyspiańskiego 
(M.Grabowski), Źabcię w „Kto się boi Wirginii Woolf?" E.Albee (Teat r STU -
M.Grabowski), kilkupostaciową rolę w „Opisie obyczajów" wg J.Kitowicza (Teatr 
STU - M.Grabowski). Za tę ostatnią rolę dostała nagrodę na szczec iń skim Festiwalu 
Małych Form. 

BARBARA WAŁKÓWNA-ZBIRÓG 
Ukończyła krakowską PWST w 1954 i Wydział 
Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Pracowała w 
teatrach: im.S.Źeromskiego w Kielcach , Wyspiańskiego w 
Katowicach, Nowym i Jaracza w Łodzi. Była 3 sezony 
kierownikiem anystycznym Teatru im.L.Solskiego w 
Tarnowie. Smugoniowa w „Przepióreczce" Źeromskiego 
(l.T.Byrscy), Diana w „Fan tazym" J . Słowackiego 

(T.Kubalski), Dulska w „Moralności pani Dulskiej" G.Zapolskiej (M.Kaniewska), 
Baba w „Pieszo" S.Mrożka (M.Pawli cki), Eliza w „Pelikanie" A.Strindberga 
(T.Byrski), Bubulina w „Bardzo starzy oboje" K.Brandysa (J.Zbiróg) , Ellę w „Janie 
Gabrielu Borkmanie" H.lbsena (0.Koszutska). 13 ról filmowych ("Szkice węglem" , 

„Decyzja", „Popielec", „Podróż do Arabii", „Samotność we dwoje" itd.) , podobnie 
wiele ról w TV (ostatnio Cecylia w „Zaproszeniu na egzekucję" wg.W.Nabokova -
reż.W.Fokin). Wieloletni pedagog PWSTiF w Łodzi , obecnie adiunkt PWST w 
Krakowie. Nagrody, odznaczenia. 

EWA WORYTKIEWICZ 
PWST Kraków - dyplom 1973. Potem Teatr Ludowy w 
N.Hucie, Bagatela w Krakowie , im.J.Kochanowskiego w 
Opolu, im.S.Jaracza w Łodzi , obecnie im. ).Słowackiego. 
Bronka w „Śniegu" St.Przybyszewskiego (B.Hussakowsk i), 
Klara w „Ś lubach panieńs kich " A.Fredry ().Goliński), 
Panna w „Sonacie widm" A.Strindberga (B.Hussakowski ), 

Annie w „Anatolu" A.Sc hnitzlera (W.Bernhard). Gizela Mosca w „Dwoje na 
huśtawce" W.Gibsona ( W.Kępczyński). Masza w „Samobójcy" N.Erdmana 
(P.Kochańczyk), Matka w „Ślubie" W.Gombrowicza (B.Hussa kowski ). Baba w 
„Pieszo" S.Mroż ka ( M.Pawłicki ) . Fiokła w „Oże nku" M.Gogola (W.Fokin ). 
Nagroda za rolę Bronki w „Śniegu" (Opolskie Konfrontacje Teatralne 77. 111 
nagroda na Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu 85, łódzki Srebrny 
Pierścień za rolę Anny w „Gwiazdach na porannym niebie" (B.Hussakowski). 

LESZEK ZDYBAŁ 
PWST we Krakowie ukończona w 1979. W sezonie 1979/80 
aktor Teatru Współczesnego we Wrocławiu , 1980-90 Teatru 
im.S.Jaracza w Łodzi. Od 1991 Teatr im.J.Słowackiego. 
Zagrał Tybalda w „Romeo i Julii'' Szekspira (B.Kierc), 
Rossa w „Przeprowadzce" D.Williamsona (F.Fałk), Orlanda 
w ,,Jak wam s ię podoba" Szekspira (B.Hussa kowski), 
Gałkiewicza w „Ferdydurce" W.Gombrowicza 

(B.Hussakowski), Ekdala w „Dzikiej kaczce" H.lbse na (J.Wernio), Woroncowa w 
„Desperacj i" (Z.Kużmiński). 

Il 
I; 

Sezon 1992/3 
premiera 3 

Kierownik techniczny 
Główny energetyk -
Kierownik Działu 
Oświetlenia 

Realizacja 'wiatła 

Realizacja dźwięku 

Brygadier sceny 
Rekwizytor 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiejdamskiej 
krawieckiej męskiej 
malarsko modelatorskiej 
stolarskiej 
ślusarskiej 

perukarskiej 
tapicerskiej 
szewskiej 

Ryszard Hod ur 

Ryszard Starobrański 
Piotr Wojtas 
Adam Miszczuk. 
Marek Buchta 
Józef Wolski 
Stanisław Nocoń 

Maria Szczypczak 
Leszek Wyżga 
MariaHodur 
Stanisław Nieć 
Jan Boroń 
Bożena Rybak 
Michał Rzepka 
Władysław Nowakowski 

w R E P E R T U A R Z E T E A T R U 
I. A.Fredro 

„Damy i huzary" 

2. A. Osiecka, Z. Konieczny 
„Śnieżyca" 

3. W. Shakespeare 
„Burza" 

4. St. Wyspiański 
„Wyzwolenie" 

na scenie Miniatura: 
l. I. Ibsen 

„Dzika kaczka" 

2. P. de Beaumarchais 
„Wesele Figara" 

3. li.Barker Najbliższe premiery: 
„Sceny z egzekucji" 

Stanisław I. Witkiewicz 
„Pożegnanie jesieni" 

Teatr im. J.Sowackiego. Pl. św. Ducha! , 31-023 Kraków 
lnfonnacje i rezerwacja biletów -Impresariat Teatru, tel. 22 40 22 
Kasa biletowa czynna od wtorku do soboty w godz. 11-14 i 15-19, tel. 22 45 75 w. 238 
W niedzielę dwie godziny przed spektaklem 
Prtedsprzedaż rozpoczyna s ię 5 dni przed spektaklem 

P.Corneilłe 
„Iluzja" 

Ceny biletów: 
Duża scena: 30-40 tys. 
Miniatura: 
bilety nonnalne 30 tys. 
bilety ulgowe 25 tys. 
Spektakle „Sceny z egzekucji" 
bilety nonnalne 50 tys. 
bilety ulgowe 40 tys. 
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