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NIE PISZĘ PRZEWODNIKA PO ŻYCIU w "Dialogu" 611901. 

SCHILLER: W swoich utworachzgro
madził pan postacie i zdar7.enia zasługu
jące na potępienie z punktu widzenia 
moralności tradycyjnej. Cey chce ją pan 
w ten sposób zakwestionować, czy też 
może uważa się pan za moralistę a re
bours? 
IREDYŃSKI: W pewnej recenzji 

sprzed kilku miesięcy krytyk teatralny 
nazwał mnie moralistą-samozwańcem. 
Chętnie pn:yjąłem to nazwanie, bo logi
cznie myśląc, gdy istnieją moraliści-sa
mozwańcy, muszą też istnieć moraliści 
dziedziczni i mianowani. Wobec tego tym 
bardziej nie mam nic przeciwko temu, 
żeby mnie nazywać moralistą a rebours. 

SCHILLER: Określenia, które pan 
przed chwilą wymienił, są formułami za
barwionymi negatywnie. 
IREDYŃSKI: To wszystko etykietki . 

O sobie mogę tylko powiedzieć jedno: 
jestem pisarzem. Oprócz nie . tak znowu 
częstego nazywania mnie moralistą a re
bours, mówiono o mnie też zupełnie 
inaczej. Myślę, u nieważna jest nalepka 
tylko zawartość ... 

SCHILLER: Wracając do literatury, 
do jej obowiązków. Niegdyś-mó~ pan 
- miała być przewodnikiem po życiu. A 
obecnie - czym według pana być powin
na? 
IREDYŃSKI: Ba! Można by o tym 

długo mówić. Ale najkrócej : rejestracją 
literacką rzeczywistości i wyobrażeń, sta
now umysłu, mitotwórstwa i„. Można by 
to jeszcze ciągnąć. W każdym razie tym, 
czym zawsze ~ literaturą. Bywały bo
wiem w naszej historii - i nie tylko w 
naszej - okresy, że na literaturę spadały 
obowiązki zupełnie innego rodzaju. Pod
czas zaborów na przykład literatura speł
niała i musiała wtedy spełniać funkcje, 

które w normalnycll warunkach do niej 
nie należą . Oczywiście. literatura ma pra
wo mówić o wszystkim . Wybór zależy od 
pisarza. 

SCHILLER: To oczywiste. Ale pan ... 
broniąc własnego wyboru odwołał się 

do... to tu i tam coraz bardziej dziś 
powszechnego zaniku wartości. Czy nie 
ma zatem racji krytyka . domagająca si ~ 
od pana komentarzy wartościująi.:ych? 
Czy nie uważa pan, że w sytuacji obecnej 
funkcją literatury powinno być właśnie 
tworzenie wartości? 
IREDYŃSKI: Po pierwsze, literatura 

sama w sobie jest wartością . A po drugie 
- może być i taka literatura, która 
jeszcze niejako dodatkowo zakłada sobie 
tworzenie wartości. Te drugie jakby 
mniej wewnętrzne - może nie są mniej 
ważne . Ale to domena pisarzy, którzy 
czują się do tego powołani . Ja nie potrafii; 
wskazywać rozwiązań prakseologi
cznych, robią to zresztą inni liczni literaci, 
dziennikarze. środki masowego przeka
zu. Myślę, że to jest kwestia rodzaju 
talentu.„ Gdy chodzi natomiast o propa
gowanie wartości humanistycznych, o 
prawo człowieka do wolności, to sądzę, że 
każdy pisarz, przez sam fakt pisania dla 
ludzi, czyni to. Dlatego powiedziałem. że 
literatura sama w sobie jest wartością. 
Oczywiście, trzeba wyłączyć z tego ludzi, 
którzy posługują się piórem dla popiera
nia doktryn nieludzkich, takich reżimo
wych pismaków Trzeciej! Rzeszy; tych 
ludzi nie można zresztą nazwać pisarza
mi .. . 

Gdy mówiłem o wartościach, miałem 
na myśli to, co dawni pisarze nazywali 
sensem- życia . Człowiekowi niewierzące
mu żadna z filozofii współczesnych nie 
przynosi ostatecznej odpowiedzi. Uczą, 

jak przeżyć godziwe życie, chociaż i to 
nie wszystkie, bo w niektórych etyka jest 
dość dowolnym i wymiennym zbiorem 
wskazań, natomiast nie dają odpowiedzi 
na pytania zasadnicze. Nie mają metafi
zyki. 

SCHILLER: Może więc .odpowiedzi 
neleżałoby szukać w literaturze, która jest 
przecież formą filozofowania . W Żegnaj 
Judaszu pokazał pan zło i naiwność. 
którą tylko słabość oddziela od stania się 
ziem. Czy jest w tym zawarta jakaś odpo
wiedź, o której potrzebie pan mówił? 
IREDYŃSKI: Odebrała pani tę sztukę 

wbrew moim intencjom i zupełnie inaczej 
od dziesiątków polskich krytyków i za
granicznych. Żegnaj .Judaszu to sztuka o 
człowieku cierpiącym, zgniecionym przez 
mechanizmy społeczne. Judasz jest czło
wiekiem, któremu można tylko współ
czuć . 

SCHILLER: A pomóc? 
IREDYŃSKI: A w jaki sposób chce 

pani pomóc postaci scenicznej? 
SCHILLER: Możliwości pomocy pan 

wyznacza, budując świat dramatu w taki 
a nie inny sposób. 
IREDYŃSKI: Proszę pani, napisałem 

sztukę o konflikcie jednostki i pewnej 
społeczności, sztukę o wierności zasadom 
i zdeptaniu tej wierności . Chciałem pani 
przypomnieć, że dramat to konflikt po
staw, a nie poradnik „Jak wychodzić bez 
szwanku z trudnych sytuacji" . Nawiasem 
dodam, że wie1u ludzi, którzy znaleźli się 
w takiej sytuacji jak bohater Żegnaj Juda
szu. nie otrzymało od nikogo ani znikąd 
pomocy. 

SCHILLER: To nie znaczy, że tak być 
powinno. 
IREDYŃSKI: Oczywiście, że nie. Ale 

było w życiu. I będzie, chociaż to tr&.gi-
czne ••• 
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" k i edy umiera ktoś, kto jeszcze na pewr1u mógł dalej pisać, mógł przecho
dzić ko ejne prLemiany, etapy, l-Jyciągać wnioski z osiągnięć i niepowodzeń, 
ma się wrażenie , że jego twórczość nigdy się nie skończyła, nie została de
fini t ywnie zani<.nięta . Ż e jest wypowiedzią, którą pozbawiono konkluzji i nig
dy nie dowi emy się, co jej autor naprawdę chciał przekazać. 

Sam I redy ' ski, w ostatnim, nagranym na miesiąc przed śmiercią wywiadzie 
radiowym, powiedzia ł , że w naszej współczesnej dramaturgii, tak jak w piłce, 
jest pierwsza liga, gdzie gra Mrożek, Iredyński i - ewentua~nie - Różewicz, 
a poza tym .jest jeszcze bardzo mocna druga liga. . . Co na to odpowiedzieć? 
Że nie grzeszył skromnością, że prowokował? Może jedno i drugie. Jako kibic 
wolałbym raczej listę najlepszych sztuk niż ligę autorów. Wtedy w pierwszej 
dziesiątce umieściłbym jedną sztukę Iredyńskiego "Żegnaj Judaszu••. 

Wydrukował ją w roku 1965 . Miał dwadzieścia sześć lat. Prapremiera od
była się w trzy lata później, w niemieckim przekładzie, w Zurichu. Dopiero 
w roku 1971 wystawiono ją w Polsce, ale przedstawienie reżyserował Konrad 
Swinarski . Więc chyba pierwsza liga ... 

Jan Kłossowicz 



ROGER CAILLOIS 

JUDASZ 

Mężczyzna zerwał się z miejsca. Był rudy, szpet
ny i przerażony. Brudna, podarta tunika, niepo
kój i pośpiech, z jakim się wysławiał, nie prze
mawiały bynajmniej na jego korzyść. Piłat żało
wał nawet, że przyszedł, i omal nie wyrzucił go 
za drzwi nie wysłuchawszy, ale zreflektował się. 
Skoro już zszedł na dół„. A przede wszystkim nie 
chciał, żeby legioniści odnieśli wrażenie, że szko
da mu -czasu na wysłuchanie jakiegoś nędzarza. 
Jednym ze źródeł słabości Piłata był jego szacu-
nek dla człowieka. -

- Musiałem cię ostrzec, Prokuratorze. Ty o ni
czym nie wiesz. Nie znasz Swiętych Ksiąg, jak ja 
je znam. Nigdy nad nimi nie rozmyślałeś. Jakże 
więc miałbyś je rozumieć? Nawet najgorliwsi ucz
niowie Zbawiciela nie rozumieją, na czym polega 
podstęp, którym trzeba się posłużyć. Moje imię, 
które po wiek wieków będzie przeklęte, nic ci nie 
powie. Dla ciebie to imię włóczęgi zatrzymanego 
przez twoją policję. Ale jest to zarazem imię na
rzędzia boskiej opatrzności. Wszystko dokona się 
za moim pośrednictwem . Za moim pośrednictwem, 
a także za twoim, Piłacie Poncki, Prokuratorze 
Judei. Zaprzęgnięto nas do jednego wozu, przy
kuto do tej samej galery. Ale ty, Prokuratorze, 
jeszcze o tym nie wiesz. Dlatego może się zda
rzyć. że dla kaprysu lub żeby uczynić zadość spra
wiedliwości, wszystko ,zepsujesz i pierworodne 
przekleństwo nadal będzie ciążyć na ludach tej 
ziemi. Tak, wiem, to do ciebie podobne, ty zdol
ny jesteś uratować Mesjasza, obronić go przed 
męką, ponieważ jest niewinny. Jak choćby ten 
głupiec, Szymon Piotr, który zeszłej nocy chwy
cił za miecz w jego obronie. Ale on wie, co robi. 
Kazał temu tępemu osiłkowi schować miecz do 
pochwy i sam przykleił Malchusowi ucho. O tak, 
on wie. To ja wskazałem Żbawiciela ludziom 
Kaifasza, ja sprawiłem, że aresztowano go nocą 
jak zbrodniarza, jak podżegacza, jak przywódcę 
1:>1:ntov.mików, choć cale miasto słało przed jego 
osiołkiem dywan palmowych liści i wszyscy, jak
by nagle wzrok odzyskali, całowali go po rękach, 
rozpoznając w nim Syna Bożego. Nie przyszło 
mi to łatwo . Musiałem przekonać kapłanów, ka
pitana oddziału straży miejskiej, musiałem uda
wać chciwość, żądając za moją zdradę trzydziestu 
sztuk srebra, żeby myśleli , że robię to dla zysku. 
Sami są tacy chciwi, że był to dla nich najbar
dziej zrozllmiały motyw. Ale ja nie chcę ich pie
niędzy. Z1raz po tej pozornej zdradzie rzuciłem 
lm je w twarz . Za7.ądnłem ich tylko po to. żeby 
ini uwierzvli i zgodzili si~ dokon'łć tego. ro mu
siało zostać dckonane : żeby nadali temu a ,·eszto
waniu rozgłos, który uniemożliwi im wycofanie 
się z całej sprawy albo jej zatuszowanie i przed
stawienie jako błahego wydarzenia. Błahe! Zba
wienie świata zależy od tego, czy Chrystus zosta
nie ukrzyżowany. Jeżeli nadal będzie żył albo 
umrze spokojnie własną śmiercią, od ukąszenia 
rogatki, od zarazy albo gangreny, wszystko 
jedno od czego, ale zwyczajnie, jak wszyscy, mo
żemy pożegnać się z odkupieniem. Ale nie doj
dzie do tego dzięki Judaszowi Iskariocie i dzięki 
tobie, Prokuratorze. Syn Człowieczy, jak jest po
wiedziane w Piśmie, zawif.nie na krzyżu, a ko5r.i 

jego będą policzone. Zasłona w Swiątyni rozedrze 
się od góry do dołu i w samo południe ciemności 
okryją ziemię. Bóg umiera dla odkupienia ludzi. 
Odkupuje zarówno Żydów, którzy go nienawidzą, 
jak Rzymian, którzy go nie znają. A także ich sy
nów i synów ich synów. Każda kropla jego krwi 
odkupuje każdego z nich z osobna. Podobnie jak 
ty, Prokuratorze, jestem kapłanem boskiej offary. 
Nieważne, że tego nie rozumiesz. Wystarczy, byś 
dziś kazał ukrzyżować Jezusa, jak tego żąda Kai
fasz, a świat zostanie zbawiony przez dobrowolną 
śmierć Syna Bożego. Czy wiesz, że aby zbawić 
Judzi, potrzeba aż męczeństwa Sy!la Bożego? Bę
dą mówili, że ty byłeś tchórzem, a ja zdrajcą. Ale 
cóż to ma za znaczenie, kiedy idzie o taką staw
kę? Nie jestem donosicielem, nie jestem zdrajcą. 
Podobnie jak ty, jestem wykonawcą woli bożej. 
Wolą Jezusa jest, byś go kazał ukrzyżować. Nie 
będzie nawet odpowiadał na twoje pytania. Wczo
raj podczas wieczerzy z miłością wskazał mi mo
ją rolę, mój przywilej. Wszyscy zaraz zaczęli mną 
gardzić. Patrzyli na mnie z odrazą. Widocznie ci 
zbrodniarze, ci bluźniercy chcieliby nie dopuścić 
do mc:ki Nauczyciela, niwecząc w ten sposób cały 
sens, cały ogrom, cały bezmiar jego poniżenia. 
Ja jeden to zrozumiałem. Wydałem go, jak gdyby 
był nocnym złodziejem, ty zaś , Prokuratorze, ka
żesz go ukrzyżować. Obyś tylko w odruchu wiel
koduszności nie przeszkodził odkupieniu człowie
ka, obyś nie uwolnił niewinnego, którego wyda
łem . Wypełnij Pismo i spraw, żeby chwała Zba
wiciela dopełniła się przez jego poniżającą mękę. 
Zrozum, że śmierć na krzyżu będzie potwierdze
niem boskiego posłannictwa . To znak i pieczęć 

_ gwarantująca jego autentyczność . Jesteśmy nie
zbędnymi robotnikami odkupienia. On powiedział: 
„Trzeba, żeby się stało zgorszenie, ale biada tym, 

PONCJUSZ 
PIŁAT 

przez których zgorszenie przychodzi." Jesteśmy 
narzędziami zgorszenia największego, tymi, przez 
których Bóg będzie cierpieć w ciele ludzkim 
i umrze śmiercią niewolnika dla zbawienia swych 
stworzeń. Chciałem ·ci to wszystko powiedzieć, 
bo nie ufałem zbytnio twemu tchórzostwu. Nie na
leży nigdy być pewnym tch&zostwa największego 
tchórza. Lękałem się u ciebie jakiegoś nagłego 
przypływu odwagi. Wolałem, żebyś wiedział. To 
wszystko, żegnaj. Pozostało mi już tylko się po
wiesić. Kto wie, czy i ty , Prokuratorze, nie powie
sisz się, kiedy nawet dzieci zaczną wytykać cię 
palcami i wszyscy będą się tobą brzydzić jako 
tym, który umył ręce z krwi Sprawiedliwego. Od 
tej chwili imiona nasze złączone są na wieczność : 
Tchórz i Zdrajca._ A w rzeczywistości .Nieustra
szony i Najwierniejszy, ten, którego słabość była 
niezbędna, i ten, którego poświęcenie było tak 
wielkie , że z miłości zgodził się na zawsze nosić 
piętno zdrady. Będziesz przeklęty, ale pociesz si ę: 
on wie, że nie mógłby odkupić ludzi bez mojej 
pozornej zd rady i bez twojego udanego tchórzo
stwa. Zgódź się za moim przykładem na to po
święcenie, które uczyni nas większymi od naj
większych świętych. 

Atak wielkiej choroby przerwał obłąkanemu . 
Tarzał się po ziemi, na usta wystąpiła mu piana. 
Piłat dał znak, by oszczędzono mu tak odrażają
cego widoku. Zastanawiał si ę jednak, jaki sens 
mogło mieć to dziwaczne v.;yznanie. 

Nie mógł go pojąć . Całe przemówienie wyda
wało mu siq zwyczajnym ma jaczeniem. Skąd ci 
ludzie wzięli te groteskowe niedorzeczności? Co 
ma znaczyć idea Boga umierającego dla zbawie
nia ludzi? Przede wszystkim Bóg nie może u
mrzeć . To sprzeczność . Poza tym nic go nie obcho
dzą losy ludz kości. To śmieszne. A już pomysł, że 

rzymski urzędnik znalazł się tu jedynie po - to, 
by wypełniły się stare proroctwa żydowskie, jest 
doprawdy bezsensowny. „Tak bezsensowny, po
myślał Piłat, że muszę dziś wieczór opowiedzieć 
o tym Mardukowi." Sprawę rzeczywiście warto 
było wyjaśnić . Rzymianin nie oczekiwał zresztą 
bynajmniej jakiegoś ściśle rozumowego wyjaśnie
nia, a jedynie inteligentnego komentarza do wie
rzeń sekt mesjanistycznych, który pozwoliłby mu 
pojąć tę ważną i niemal opatrznościową rolę, ja
ką przypisywał mu ów szaleniec w koniecznym 
męczeństwie swego Boga. Dzięki swej erudycji 
Chaldejczyk najlepiej nadaje się na przewodnika 
w tym żagmatwanym labiryncie przesądów. 

Rodzina Marduka, pochodząca z Ur, od wielu 
pokoleń mieszkała w Palestynie. Marduk odzie
dziczył skromną posiadłość położoną na skraju 
miasta, w pobliżu groty zwanej Jaskinią Jeremia
sza, tuż przy drodze wiodącej do Cezarei. Poryty 
przez kamieniołomy i cmentarzyska grunt rodził 
daktyle, oliwki i figi. Chaldejczyk pasjonował się 
badaniem sekt, doktryn i obrządków . Ustalał ich 
pochodzenie, tropił wewnętrzne spory delektując 
się wykrywaniem sprzeczności i podobieństw w 
tej subtelnej i gigantycznej zarazem geometrii. 
Zwykł mawiać żartobliwie, choć widoczne było, 
że nie jest to jedynie żart, iż dwie tylko zna nau
ki ścisłe: matematykę i teologię. Ta ostatnia zresz
tą, dodawał , odpowiadała mu bardziej . 

Ojciec dał mu imię na pamiątkę czcigodnego 
starca z Biblii, l\fardocheusza, syna J aira, syna 
Szimejego, syna Kisza z pokolenia Benjamina, 
którego Aman postanowił zgubić wraz z całym 
jego ludem. Gdy zdawało się już, że wszystko 
stracone, przed obliczem Aswerusa zjawiła się 
Estera, bratanica Benjamina, cudem wyjednując 
łaskę dla niego i jego ludu. Po dziś dzień świę
.tuje sic; rocznicę tego wydarzenia. Na podstawie 
studiów nowy Mardocheusz doszedł do wniosku, 
że jego pa tronem jest w rzeczywistośc i starożyt
ny bóg Marduk, Estera zaś j est boginią Isztar. 
Łączyło się to z niebezpieczną egzegezą pewnego 
szczególną czcią otoczonego rozdziału z Księgi 
Ksiąg. Odkrycia swe zachował jednak w tajem
nicy, uważając nie bez racji , ż e rozgłaszanie ich 
mogłoby si ę okazać groźne w skutka ch. Natomiast 
chcąc uczc i ć dyskretnie to zuchwale i aż nazbyt 
oczywiste podobieństwo zamienił imię Mardoche
usz na imię starożytnego bóstwa. To też znany' był 
pod z dawna już zagadkowo brzmiqcym imieniem 
Marduk. 
Wielekroć zwracać się musiał do władz rzym

skich. o zezwolenie na podróż do odległych lub 
niebezpiecznych prowincji, gdzie żyli wyznawcy 
różnych dziwacznych kultów. Poniewa ż niezbęd
na mu była eskorta, odesłano go do Piłata, który 
dzięki t emu zetknął się z tym ówczesnym prekur
sorem etnografii. Łączyła ich żywa sympati~. nie
wątpliwie powstała na gruncie wspólnego im obu 
sceptycyzmu, choć u każdego z nich wyrażał się 
on ina czej. Piłat uważał wszystkie religie za 
sprzeczne z rozumem, nieciekawe przesądy. Dla 
Marduka natomiast stanowiły one jedyny przed
miot zainteresowania, sądził bowiem, że więcej 
można się z nich dowiedzieć o naturze ludzkiej 
niż z czegokolwiek innego, a zwłaszcza z filozo
ficznych abstrakcji. Piłat nie podzielał wpraw
dzie tego przekonania, ale szanował je, uważając 
ponadto, że sprzyja ona wypoczynkowi i miłym 
kontaktom towarzyskim, szczególnie w zestawie
niu z pedanterią i ograniczeniem doktorów Swią
tyni. Już naprzód cieszył się, że będzie mógł po
prosić przyjaciela o wyjaśnienie majaczeń zdraj
cy olśnionego własną zdradą . 

Przełożyła 
Donata Eska 



OD AUTORA 

iedy.ś moja przyjaciół
ka, Anna M., lekarz psychiatra, będqc 

w nastroju liryczno-refleksyjnym powie
działa mi, że jestem pisarzem jednego te
matu, a właściwie jednej sytuacji: prze- . 
mocy. I mia la rację. 

Oczywiście inaczej to objawia się w liryce, 
inaczej w moich powiastkach i jeszcze ina
czej w utworach teatralnych. Teatr, jako 
ta autonomiczna kraina sztuczności, będą
ca uproszczeniem a jednocześnie rozszerza
jącą metaforą, pozwala zarysować sytuacje 

czy s t e; mechanizm przemocy dzięki 

temu może ujawnić się bez obudowy hi
storycznej, obyczajowej czy też psycholo
gicznej. Jest modelem. I tak samo jak mo-

del atomu pozwala scholarom - pomimo 
uproszczenia i sztuczności - dać pojęcie 

o budowie cząsteczki, tak samo teatr daje 
widzom możność ujrzenia w skrócie czegoś, 

co nieraz było przytloczone m nóstwem de
tali, co 1;>ylo nieraz przez to niewyobrażal 

ne jako cało.ść. Jest u; tym siła i słabość. 

Siła, bo teatr uwida cznia, słabość, bo za
wsze grozi zbytnie vproszczenic - choćby 

tylko przez ograniczenie się do dwóch go
dzin spektaklu. Teatr jednak przez posłu

giwanie się aktorem, przez ucieleśnienie, 
daje możność uniknięcia te j pułapki. Stlrn
rza sztuczną wiarygodność. 

„Żegnaj, Judaszu" napi sałem w 1965.roku. 
Od tego czasu napisałem kilka innych 
sztuk będących wariantami tej samej sy
tuacji, czy też: tej samej obsesji. lVynika 
z tego, że Anna M. jest nie tylko piękną 
kobietą, ale i znakomitym psychiatrą. 

Ireneusz Iredyński 

Z prapremierowego programu 
w Starym Teatrze w Krakowie, 1971. 

„Gdyby tyrania miała 

po swojej stronie 

tylko jawnych 

zwolenników 

nigdy by się 

nie utrz ymala. 

Co jest 

zadziwiające 

i bardziej 

niż wszystko inne 

świadczy 

o moralności 

ludzkiej, 

to fakt, 

że większość 

ludzi miernych 

służy 

wydarzeniom. 

Ludzi tych 

nie stać 
. . . 

na szęgmęcie 

myślą 

ponad fakt, 

więc 

kiedy 

ciemiężyciel 

z atrium f owal, 

a ofiara 

przepadła , 

spieszą 

usprawiedliwić 

nie tyle 

może 

tyrana 

co 

przeznaczenie, 

którego 

1est 

narzędziem." 

CER MA INE DE STAEL 

W programie wykorzystano fragmenty projektów 
scenograficznych !;IUtorstwa WOJCIECHA KLUCZNIKA 

H(~t;ja:l::WA MOROŃ,rea.17ćU·~c;.<.iJ.ii:JEHU MOSKAL 

TEATR ŚLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, = 40-003 KJ\TOWICE RY-
NEK 2 Telefony centrali: 58-72-51,58-72-52, dyrekcja i sckretariat:58-89-92, 
organizacja widowni 58-89-67, kasa biJctowa:59-93-60. 

Główny, k.si~gowy 1-IE.NRYK MROZEK, kierownik org~rnizacji widowni WIESŁAW 
PYTLASINSKI, Kierownik techniczny STANISŁAW HOŁOWKA, Zast c; pca kierownika 
technicznego KAZIMIERZ RAWSKI, Kierownicy pracowni technicznych: elektroakustycznej 
STEFAN SKROBISZ, oświetlenia ANDRZEJ MICHALIK, krawieckiej damskiej EWA 
KERGER, krawieckiej mc;skiej STĄNISŁAW KLECKI, krawieckiej młodzieżowej ALFRED 
BLUKACZ, stolarskiej ADAM NIŚKIEWICZ, perukarskiej MARIA BE M, szewskiej JÓ
ZEF WILK, malarskiej i modelatorskiej KONRAD C UDOK, rekw izytor TOMASZ PRO
KOP, brygadierzy sceny ROMUALD KL YT'A, KRZYSZTOF PAŁASIŃSKI. 

W REPERTUARZE TEATRU 

Duża Scena 
Sławmńr Mrożek 

"TAIEO" 
I Reżyseria: Scenografia: 

JER'lY 7.mAIBKI BARBARA ZAWADA 

Mikołaj Gogol 
"REli!ZOR11 

Reżyseria: Scenografia: 
Jil7DAN TOOZA BARBARA STOPKA 

William Shakespeare 
WID:ZÓR TRZECH KRÓLI 

Reżyseria: Scenografia: 
JĄN MACIEJo.r.xI BARBARA ZAWADA 
Choreografia: Muzyka: 
JACEK TOMASIK PIOTR HERTEL 

Bajka dla dzieci 
Ludomir Legut 

11 KŁOPOTY zOOJA MADEJA " 
Reey,seria: Scenografia: 
ANTONI GHYZIK BARBARA PTAK 
Choreografia: Opracowanie llLIZYCzne : 
JULIAN HASIEJ MICHAŁ BANASIK 

George Bernard Słiaw 
'' PROFESJA PANI WARREN 11 

Reżyseria: Scenografia: 
I JER'lY ZffiAlii!CI BARBARA PTAK 

Współpraca reżyserska : 

MICHAŁ ROSllsla 
-· 

Stani s ław Bieniasz 

"BIOGRAFIA KONTROUJWAWI " 
Reżyseria: Scenografi a : 
JERZY ZEGALSKI BARBARII STOPKI\ 

Opracowanie nuzyczne : 
RYSZARD GABRY!l 

--W przygotowaniu: 
Pierre Beaune.rchais 

li WESELE FIGARA " 
Reżyseria: scenografia: 
Jil7DAN 'IOOZA BARBARA STOPKA 

Scena ~ralna 
Sławomir Mrożek 

" AMBASAOOR 11 
Reżyseria : Scenografia: 
JER'lY ZffiALSICI WACŁAW KULA 

Murra.Y Schisgal 
11 SIE KOCRAMY11 

Reżyseria: Scenografia: 
JÓZEF CZERNECKI ANNA FRANTA 

Maria Pavlikawska - Jasnorzewska 
11 SZOFER ARCHIBALD 11 

Reżyseria: Scenografia: 
JAN BLf1>ZYlłsKI UJCJA KCRlAKOWSKA 

Josif Brodski 
li MARMUR " 

Reżyseria: Scenografia: 
Jil7DAN 'IOOZA RYSZARD MELI.IWA 

Układ pojedynku : 
V.RZYSZTOF OORO\rr.::KI 



DYREKTOR TEATRU 

JERlY ZEGALSKI 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
KRYSTYNA SZARANIEC 

KIEROWNICTWO LITERACKIE 
EWA KJROŃ 

KRlYSZTOF KARWAT 
AtłlRZEJ LINERT 

HA TR ŚLĄSKI 
IMIENIA 
ST. WYSPIANSKIEGO 
W KATOWICACH 

PRE>llF.RA W Ll'l'YJt 
tMt ROlU 

NA SCENI[ &.:AMERAL'\Ej 

SEZON TEA TRAll'iY ·-· 
IRENEUSZ IREDYŃSKI 

OBSADA: 
Judasz - JERZY GŁYBIN 

Młodziutka Blada - AGATA WITKOWSKA 

Jan - PIOTR WARSZAWSKI 

Piotr - CZESŁAW STOPKA 

Komisarz - JANUSZ OSTROWSKI 

Człowiek - JAROSŁAW KARPUK 

Reżyseria: 

JANUSZ OSTROWSKI 

Scenografia: Opracowanie muzyczne: 

WOJCIECll KLUCZNIK JANUSZ OSTROWSKI 

Asystent reżysera: PIOTR WARSZAWSKI 

Inspicjent: 
BARBARA PCHJRECKA-BóGIJOŁ 

Kontrola tekstu: 
JADWIGA BlllNY 

W spektaklu wykorzystano fragnenty: 
"Mszy koronacyjnej" W.A.~zarta,"Koncertu skrzypcowego" 

J.S.Bacha i "Mesjasza" G.F.Haendla 


