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lrenusz Iredyński 
~~~ ~~~~~~~~~ 

Dramatopisarz, prozaik, poeta. 
Urodził się w 1939 r. w Stanisławowie. Twór

czość rozpoczął od kontestacyjnej poezji, noszą

cej znamiona estetycznej i obyczajowej prowo
kacji (zbiory Wszystko jest obok - 1959, Moment bi
twy - 1961) . Podobny charakter miały jego mi
kropowieści i opowiadania (Dzień oszusta, Ukryty 
w słońcu, Człowiek epoki, Manipulacja) Bohatera
mi sa ludzie egzystujący na marginesie społe
czeństwa, w moralnej próżni, w poczuciu nieau
tentyczności istnienia. Dzień oszusta przez nie
których krytyków został uznany za manifest cyni
zmu i nihilizmu. 

W twórczości scenicznej Iredyński prze
szedł od sztuk psychologiczno-obyczajowych 
demonstrujących rozmaite przypadki mitomanii 
i pozerstwa, kompleksów i frustracji (Męczeń
stwo z przymiarką, Ostatni odcinek drogi) do 
dramatów analizujących mechanizmy psycholo-

gicznej i fizyczn ej przemocy, okrucieństwa, 
upodlenia, zachowań w środowiskach zamknię
tych (Zejście do piekła, jasełka-moderne, Żegnaj, 
judaszu, Dobroczyńca). 

Akcja jasełek-moderne rozgrywa się w szo
pie obozu koncentracyjnego, którego więźnio
wie odgrywają spektakl jasełkowy. Tu prze
moc nazywana jest dosłownie . W Dobroczyńcy- bo
haterowie żyją w przytułku dla ociemniałych, Że
gnaj, judaszu - to studium zdrady, współczesny 
moralitet, Trzecia pierś - studium moralności 
hippisów, Dacza - studium konformizmu wyni
kającego z układów, Ołtarz wzniesiony sobie - rozli
czenie z „czasem błędów i wypaczeń", czyli histo
ria a jednostka, Kreacja - szkic o buncie przeciw
ko ubezwłasnowolnieniu, buncie ubezwłasnowol
nionego, Dziewczynki - studium przyciągania zła, 
zła odmieniającego „normalnych" ludzi, zła łatwo 
organizującego się i tworzącego ideologie uspra
wiedliwiające jego niezbędność. 

Wszystkie sztuki Iredyńskiego rozgrywają 
się współcześnie, są dobrze napisane, „dobrze 
skrojone" - jak się mówi w teatrze - z ekspozycją, 
rozwojem akcji, zakończeniem, ze stopniowa
niem napięcia, z wyraźnie zarysowanym kon
fliktem i z postaciami, które dają aktorom szan
sę gry ambitnej . 

O sobie Iredyński powiedział: ,,Piszę ciągle 
jedną i tę samą sztukę. Warianty jednego drama
tu. Wszystkie moje sztuki są o przemocy" 

I szerzej: ,,Moje sztuki są modelami sytuacji czy 
problemu ... Taka sztuka-model upraszcza, ale 
zarazem poszerza, bo metaforyzuje. Można to 
nazwać analizą zjawiska przez syntezę. Tylko teatr 
potrafi tego dokonać. A że niektóre moje rzeczy 
sceniczne można nazwać okrutnymi? No, cóż .. . 
To wisi w powietrzu, nosimy to w sobie, nie 
potrzeba być szczególnie uczulonym medium .. . " 

Ireneusz Iredyński zmarł 9 grudnia 1985 r. 

Polska prapremiera „Żegnaj Judaszu" 

Sztuka ,,żegnaj, Judaszu" wydrukowa
na była w „Dialogu" w 1965 r. Jej pre
miera odbyła się w 1968 r. w Zurichu. 
W Polsce dopiero trzy lata później (15 
marca 1971) wystawił ją Konrad Swinar
ski w Teatrze Kameralnym w Krakowie. 

Konrad Swinarski, reżyser i scenograf w jednej 
osobie, wykazał dużq powściągliwość wyobraźni 
przy inscenizacji sztuki Iredyńskiego. Nie udziw
niał jej, nie rozmieniał na płytkq, powierzchowną 
widowiskowość. F.ksponowal walory dyskursywne i 
moralne. Obrazowi scenicznemu nadał kształt 
realistyczny, odsuwając go od łatwych uogólniają 

Irek 
Zbigniew Jerzyna 

Irka poznałem w 1958 r. Przyszedł z zadziornym kilka rozmów na serio. Raz, pamiętam, było to na 
chłopcem z „Salonu Iskier", gdzie wtedy zbierali św. Mikołaja (wynajmował wtedy małe mieszkanie 
się młodzi pisarze. Wymawiał swoje charaktery- na MDM-ie) zgarnął nas, bezdomnych do siebie. 
styczne „r", zachowywał się nonszalancko i bez Był napełniony goryczą. Mówił w taksówce: - Nam 
przerwy mówił o Gombrowiczu. Nie dotrwał do koń- na Mikołaja to chyba syfa podłożą pocl. poduszkę.(. .. ) 
ca zebrania. Wyszedł w połowie podśpiewując Ale w domu było ciepło. Pusty pokój, na środku ma-
„Kapitanowie siwobrodzi". Po sali poszedł szmer: szyna do pisania i mnóstwo porozrzucanych maszy-
to Iredyński z Krakowa(. .. ) no pi sów. Smażyliśmy befsztyki. I wtedy Irek zaczął 

Potem były pamiętne Juwenalia Krakowskie i nie pokazywać swoje zdjęcia z młodości. -To moja mama 
mniejpamiętnynumer „Współczesno- .-----=~------, -wskazał na fotografię pięknej kobie-
ści" ze zdjęciami nagrodzonych poe- ty. -A to ja - pokazywał dalej.(. .. ) 
tów: Grochowiaka, Iredyńskiego i Osobną sprawą w twórczości Ire-
Ośniałowskiego. Niebawem wyszła de- dyńskiego są kobiety. Tu wkraczamy 
biutancka książka poetycka Ireneusza w rejony złagodzonego demoni-
o znaczącym tytule„WS2)5tkojestobok". 1 zmu. Bo nie ma w Iredyńskim sa-
Iredyński w ogóle, w całej swej pisar· tanizmu Przybyszewskiego ani 
skiej istocie był poetą. Jak mówi!Jaro- wampiryzmu Witkacego. Jest coś in-
sław Iwaszkiewicz- byćpoetąjest okre- nego. Bezwzględność i cynizmjego 
śleniem wyźszejranginiżbyćpisarzem. kobiet wynika z głupoty i słabości 
Iredyński był poetą wwierszach, w pro- mężczyzn. Mężczyźni w sztukach Ire-
zie, wdramatachiwsłuchowiskach. Był dyńskiego tracą grunt pod nogami. 
nim w życiu, bowiem był niepogodzo. Uciekają w „życiową kreację" albo 
ny ze światem( ... ) w alkohol. Nad pokonanym (najczę-
Dużym wydarzeniem literackim ściej przez samego siebie) mężczy-

stało się opublikowanie mikropowie- zną słychać śmiech kobiety. 
ści ,,Dzień oszusta". Jest tam okrut- Iredyński doskonale czuł język na-
na gra psychologiczna, niewola na- szej współczesności. Jeśli to dziś co-
tarczywego czuwania. N adświado- kolwiek znaczy - był mistrzem w pol-
mość, która nie pozwala normalnie skiej literaturze. Powiedział mi kiedyś, 
żyć. Jest szaleństwo obserwacji. Tro- że trzeba mieć w sobie „diabla warszta-
pienie nieautentyczności słów i ge- tu". I choć pisał dużo, jego styl był nie-
stów. Są pozy i maski. ,,Dzień oszusta" to początek omylny. Mógł czasami wyrażać myśli mniej znaczą-
teatru Iredyńskiego. I to zarówno jego wspaniałej dra- ce, ale gdy brał pióro do ręki - ręka mu nie zadrżała. 
maturgii, jak i teatru życia. Żył w ciągłym niepokoju, przera7..ony wewnętr.mą pu-

Bo Irek nieustannie grał, ironizował, podpuszczał, stką, przynaglany bezustannym szukaniem - pośród 
sprawdzał, doświadczał. Nie lubił się odsłaniać na- agresji świata i własnego jasnowidzenia gromadził 
wet wobec najbliższych przyjaciół. W ciągu ćwierć okrutną wiedzę. Ajak powiada Eliot ,,Po takiej wiedzy, 
wieku naszej znajomości może tylko parę razy wo- jakież przebaczenie". 
bee mnie „zmiękł", uchylił przyłbicy. Mieliśmy tylko „Przegląd Tygodniowy" 1986 nr 3 

cych odsyłaczy i narzucających się skojarzeń. 

Robota aktorska bez zarzutu. Najbardziej 
podobali mi się Dziewczyna w wykonaniu Anny 
Polony i judasz Jerzego Giżyckiego. Polony była 

bezbłędna w geście, mimice, w kontrastowaniu 
uczuć, nastrojów, intonacji. Osiągnęła apogeum 
w ostatniej scenie, kiedy patrzy na śmierć juda
sza. Robi gest, jakby się chciała cofnąć przed tym 
obrazem, gest wyrażający rodzenie się krzyku, który 
ginie zanim dojdzie do strun głosowych, zwr6co-

ny tam, gdzie się począł. Giżycki buduje portret 
judasza od wewnątrz, odsłaniając powoli i stop
niowo jego złożoność psychiczną i skomplikowa
nie. Odsłania się bardziej poprzez milczenie, chwi
lę ciszy, niż słowa. 

Abstrakcyjność i niedookreśloność wątków, fa
buły i sytuacji Swinarski nUZiemił" i ukonkretnił, 
próbując je uwierzytelnić współczesnym kolorytem. 

Bogusław Mamoń 
„ Tygodnik Powszechny" 1971 nr 13 



li. Judasz Iszkariot (Juda z Kariothu) 

Postać z Nowego Testamentu, według które
go jako jedyny nie-Galilejczyk należał do gro
na dwunastu apostołów (pełnił przy boku Chry
stusa funkcję skarbnika zgromadzenia), 
lecz zaprzedawszy duszę szatanowi oraz ze zwy
kłej chciwości, za sumę 30 
srebrników zdradził Zba
wiciela i wydał go w ręce 
Sanhedrynu, wskazując 
poszukiwanego pocałun
kiem (pocałunek Judasza). 
Kiedy jednak zobaczył 
konsekwencje swego czy
nu - skazanie Chrystusa i 
jego śmierć na krzyżu -
nękany wyrzutami sumie
nia podrzucił otrzymane 
pieniądze w świątyni, a 
sam popełnił samobój
stwo. Z imieniem Judasza 
na zawsze związane zosta
ło wyobrażenie haniebnej 
zdrady. 

W powstałych znacznie 
później dziełach literackich, 
osnutych na motywach wy
darzeń zapisanych przez 
Ewangelistów, autorzy z re
guły próbowali skompliko
wać schematyczną postać 

obłudnika i zdrajcy i snuli 
najróżniejsze przypuszcze
nia na temat motywacji jego 
czynm, m. in. przypisując 

mu uczucie do jawnogrze
sznicy Marii Magdaleny i 
skrywaną nienawiść do 
Chrystusa, do którego 
zwróciło się serce na
wróconej grzesznicy. Tak 
np. przedstawił postać Judasza (którego uczynił 
bogatym arystokratą) A Szandlerowski w dra
macie „Maria z Magdali" (powst. 1906, wyd. 1912-
1914), do podobnych motywacji czyn zdrajcy 
sprowadził G. Daniłowski w powieści „Maria Mag
dalena" (1912), a następnie K. Przerwa-Tetmajer 
w dramacie ,Judasz" (1917). W głośnym drama
cie K. H. Rostworowskiego ,Judasz z Kariothu" 
(1913) motywacja ta została znacznie skompliko-

wana: Judasz jest ubogim sklepikarzem, człowie
kiem słabym psychicznie i duchowo, który -
porwany naukami Chrystusa - wznieca rozruchy 
społeczne w Jerozolimie, po aresztowaniu zaś za
łamuje się i godzi na rolę prowokatora i zdrajcy. 

Zainteresowanie postacią 

Judasza w okresie Młodej 
Polski wyraziło się poza 
dramatem w poezji (hymn 
,Judasz"]. Kasprowicza w 
tomie „Salve Regina", 
1902) i prozie (obok przy
wołanej! już powieści Dani
łowskiego opowiadanie 
„Przeklęty" A Niemojew
skiego w tomie „Legendy'', 
1902). 

W nowszych czasach li
teracka kreacja Judasza 
jako autora apokryficznej 
„prawdziwej" historii Chry
stusa pojawi się w powie
ści H. Panasa „Według 
Judasza" (1973). Zdecydo
wanie rewizjonistyczne uję
cie rzekomego zdrajcy 
przyniósł dramat I. Iredyń
skiego „Żegnaj, Judaszu" 
(1965). Zaskakujący po
mysł przypisania roli praw
dziwe go Zbawiciela jest 
osnową opowiadania „Trzy 
wersje Judasza" L. Borge
sa z tomu „Fikcje" (hiszp. 
„Ficciones", 1944). Judasz 
stał się także tytułowym 
bohaterem powieści D. Re
znikoff ,Judasz Iskariota" 
(fran. „J ud as Iscariote", 
1993), w której jako funk

cjonariusz tajnej policji otrzymuje zadanie przy
łączenia się do grupy wyznawców Chrystusa w 
celu jego „rozpracowania". Obcując nieustan
nie z prorokiem, przekonuje się do jego osoby 
i głoszonej ideologii i ostatecznie staje po jego 
stronie. Zostaje zlikwidowany z rozkazu swych 
państwowych mocodawców, którzy - oczywiście 
- pozorują samobójstwo. 

Andrzej Makowiecki 
Słownik postaci literackich, 1999, s. 353 

Na linie odpowiedzialności'"· .. 

Ryszard Major - reżyser spektaklu 
1. Poznałem „Żegnaj, Judaszu" w mistrzow

skim wykonaniu aktorów Starego Teatru w 
Krakowie pod reżyserską ręką Konrada Swi
narskiego podczas ostatniej próby generalnej w 

rza w Czeczenii, czy głośne procesy z udziałem 
świadków koronnych bliskie są aurze sztuki Iredyń
skiego. 

4. Winą Judasza jest to, że torturowany przez 
marcu 1971 r. Byłem wówczas 
studentem Uniwersytetu Jagiel
lońskiego i miałem 22 lata. Au
tor sztuki w czasie jej tworze
nia był niemal moim rówieśni
kiem. Miał 25 lat. 

Picasso, Dziewczynka na piłce 
policję nie zdradził. Kolegom 
takje bohaterstwo wydaje się 
nieludzkie, nie wierzą w nie, 
chcą torturować Judasza, by 
sprawdzić, czy to możliwe. 

W okresie apogeum młodości i 

jest się absolutnie bezkompro
misowym. Dlatego sztuka Ire
dyńskiego, sztuka o sytuacji-pu
łapce, w której znajduje się jej 
bohater starający się za wszelką 
cenę pozostać wiernym sobie, 
bezkompromisowo wiernym 
przyjętym przez siebie zasadom , 
postępowania, trafiła na bar- · 
dzo podatny grunt dla nego
wania wszystkiego, co pachnie 
relatywizmem moralnym. 

2. Od prapremierowego 
przedstawienia „Żegna, Juda- , 
szu" minęło już bez mała 30 lat. 

Po mojej młodości śladów co-
raz mniej. 

W rachunku sumienia znalazłoby się kilka 
wątpliwych moralnie zachowań. Czyżby więc ty
tułowy Judasz był dziś dla mnie raczej symbolem 
wyrzutów sumienia niż kimś mogącym spełnić rolę 
gwiazdy przewodniej? 

3. Tak czy inaczej problem postawiony- przez 
Iredyńskiego jest brutalnie 
aktualny i będzie aktualny 
dopóty, dopóki będą istniały 
konflikty bezkompromiso
wej moralności z moralnym 
relatywizmem. 

Bohaterów pokroju Juda
sza będących w konflikcie 
ze społecznością, ponieważ 

społeczność nie dorosła do 
wymagań moralnych boha
tera, znajdziemy również 

w dzisiejszej rzeczywistości. 

Właśnie: czy możliwe jest 
dziś nowe wcielenie Księcia 

Niezłomnego? 

5. Nie ma dobra i zła. Są tylko 
ci, którym się nie udało. Ponieważ 
kompani Judasza stosują te same 
środki co policja, Judasz zdrad7..a. 
Motywacji tej zdradzie dostar
cza sartrowskiej proweniencji 
egzystencjalistyczna (bardzo 
modna w czasach pisania utwo
ru) teoria moralności głosząca, że 
powinniśmy wziąć na siebie od
powiedzialność za wybór jak żyć i 
że ustanawiając prawa dla sie
bie, ustanawiamy je zarazem 
dla innych. Przyjmujemy pewien 
zbiór wzorców moralnych jako 
coś obowiązującego powszechnie. 

6. Potrzebę, a nawet konieczność nadziei w 
okropnym i okrutnym świecie doświadczanym 

przez Judasza symbolizuje wątek Młodej Bladej. 
Ale nadzieja okazuje się złudna. Dziecko-Kobieta 
albo kobieta grająca dziecko to narzędzie w rę
kach policji. Młoda Blada jako stworzenie zaszczu

te jawi się być nadzieją wą
ziutką, niczym „Dziewczyn
ka na piłce" ze słynnego 

obrazu Picassa z pierwsze
go okresu jego, twórczości, 
obrazu, do którego odwołu
je się Iredyński w didaska
liach poprzedzających wej
ście dziewczyny. 

7. Sztuka Iredyńskiego 
jest dla mnie właśnie taką 
akrobacją poetycką na piłce 
lub też na linie odpowiedzial
ności etycznej w ludzkich zaPrzygoda Andreja Babickie

go, rosyjskiego dziennika- ~:;;:;::~::__.,.___ chowaniach. 



Judasz. wieczny zdrajca 
Maciej Szybist 

Judasz stal się zdrajcą z chciwości. Tak twier
dzą trzy Ewangelie. Podają motywację jego postęp
ku w sposób niejasny, tak jakby motywy te były 
albo oczywiste, albo nieznane i tylko rekonstruo
wane na zasadzie największego prawdopodobień
stwa. Przypomina to bardzo zachowanie się sędzie
go w opowiadaniu Alberta Camusa pod tytułem 
"Obcy". Zarówno on, jak i inni biorący udział w 
rozprawie przeciwko zabójcy Araba, przeciwko 
człowiekowi, który zabił drugiego człowieka, bo 
słońce świeciło mu w oczy, nie mogą się zgodzić z 
tym właśnie, że zabójstwo to zostało dokonane z 
przyczyn irracjonalnych. Z powodu nieistotnych, 
nie uznanych za ważne przez prawo i obowiązują
cą moralność. Dlatego też konstruują przeciwko 
oskarżonemu zespół dowodów, które nie tyle mają 
uzasadnić jego winę, ile wskazać takie motywy, 
które byłyby zrozumiałe dla ludzi. Tak właśnie jest 
w przypadku Judasza. Te trzydzieści srebrników 
wygląda podejrzanie: była to suma -zdaje się - nie
wielka i pełniła rolę raczej symboliczną. Można 

by przypusczać, że kapłani wręczyli ją Judaszowi 
tylko dla skompromitowania go, a nie dla rekom
pensaty. Zdrada ta wygląda bardziej na czyn o cha
rakterze ideowym, na wyraz protestu i niezgody 
na idee głoszone przez Mistrza niż na chęć zysku. 

Czwarta Ewangelia - ta, którą napisał św. Jan -
jest odmienna w wielu punktach od trzech pozo
stałych. W opisie zdrady Jan zdaje się potwier
dzać naszą tezę, która jest zarazem tezą Iredyń
skiego. Otóż we wszystkich trzech tekstach Ju
dasz nie jest wskazany przez Jezusa -w Ewange
lii św. Jana jest. Więcej jeszcze - wszystkie ewan
gelie nie wspominają właściwie o motywach pla
nowanej zdrady. Św. Jan wyraźnie podaje przy
czynę. W momencie, gdy Jezus podawałJudaszo
wi kawałek chleba umoczony w winie, wskazu
jąc w ten sposób, kto go wyda, Judasz chleb ten 
wziął i zaczął jeść. I tutaj właśnie Ewangelista 
ujawnił nam mechanizm judaszowej zdrady: " A 
po kąsku wszedł w niego szatan ... " 

A więc to wyrok Mistrza czyni z Judasza zdraj
cę. To on skazuje go na los, który go czeka. To 
on, niezależnie od woli ludzkiej, czyni człowieka 
tym, czym zostać nie chciał. 

Kogo jednak zdradza Judasz - ten na scenie? 
Kim w ogóle jest? To człowiek ambitny. Ambit
ny szlachetnie, chociaż nieprzyjemnie. Jest to 
bowiem ambicja mająca w sobie coś z szaleń-

stwa. Judasz przez cały czas chce być wierny 
sobie. Chce z siebie uczynić miarę swoich po
stępków, sam sobie wyznaczyć prawa i zasady 
postępowania niezależnie od wpływu świata. Ale 
tutaj spotyka go klęska. Jakaś wroga siła prze
szkadza w spełnieniu tych jego założeń. Musi 
zdradzić samego siebie, to znaczy spełnić los 
ludzki, którym jest niedotrzymywanie przyrze
czeń danych samemu sobie. 

Bo przeznaczeniem człowieka jest zdradzać sie
bie oraz innych - co zresztą prawie zawsze jest 
równoznaczne ze zdradą siebie. Dlatego też Piotr 
jest mocniejszy i pewniejszy niż Judasz. Piotr wie, 
że mógłby zdradzić. Zna i znosi pokornie swój sta
tus - status tego, który po trzykroć się zaparł, a 
mimo to stał się opoką - i tak dalej. Istotnie - tacy 
jak Piotr dokonują wielkich dzieł. Tacy jak on po 
śmierci mistrza rozpowszechniają idee, zamienia
ją je w materialne struktury wielkich imperiów, 
religii. Tacy jak on wchodzą w układy z wrogami, 
są elastyczni, pragmatyczni i .. . mądrzy. Jedynie 
tacy jak Judasz są wierni idei, to znaczy są wierni 
sobie. Giną prędko i niechlubnie, bo najczęściej 
bywają mało użyteczni dla elastycznego z natury 
rzeczy ruchu, nieużyteczni lub niebezpieczni. 

Gdy Piotr przychodzi na spotkanie z Judaszem 
wie przypuszczalnie, że nie zdradził on swoich 
towarzyszy. Ale wie także - bo wiedza o naturze 
człowieka jest mu dana - że niebezpiecznie jest 
zawierzyć kryształowym idealistom. Tacy bo
wiem za nic mają polecenia, za nic potrzeby orga
nizacji. Liczą się w rozumieniu nie tylko inten
cje, ale i sposoby realizacji. Niech no tylko jakiś 
sposób wyda im się za mało szlachetny- już mają 
za złe, już wątpliwości, już są potencjalnymi, ide
owymi, a więc najgroźniej,szymr wrogami, a na
wet zdrajcami... Wiedza Piotra o przydatności 
Judasza jako członka ruchu jest następująca: J u
dasz na pewno nie usłuchałby Piotra, gdyby ten 
kazał mu robić z Janem to, co Jan czyni z Juda
szem na jego rozkaz. 

Bity przez policję Judasz nie dlatego pozostał 
wierny, że kochał sprawę, której służył, ale dlate
go, że chciał pozostać wierny sobie. Milczał, bo 
nie chciał zostać zdrajcą. Czegóż się jednak bał? 
Tego, że świat się skończy, rozpadnie i rozleci w 
kawałki, gdy zdradzi? Nie świat materialny, ale 
zasada tego świata: owo prawo moralne, które 
ustanowił czy odkrył Kant. Gdy ono zniknie, rze-
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LUDZKI LOS ŹRÓDŁEM UNIWERSALNOŚCI TEATRU 

Ponad dwa tysiące lat temu Elektra pytała: „Od czego zacząć oskarżenie? Jak je zakończyć? 
Czym je wypełnić?" W czasach pustosłowia, gdy nie nazywa się rzeczy po imieniu, pytanie córki 
Agamemnona nabiera szczególnej wagi. Oskarżać, ujawniać, prowokować, niepokoić - czyż nie 
są to zadania teatru? 

Realizacji tych zadań z pewnością nie ułatwi modna teraz tendencja do uniwersalizmu i 
globalizacji. Pęd do ujednolicenia sprawia, że wszystko staje się nijakie. U progu trzeciego 
tysiąclecia ratunkiem mogą być rozbrzmiewające w różnych punktach naszego globu głosy 
mówiące o niesprawiedliwości, ukazujące całemu światu - zgodnie z odwiecznymi założeniami 
teatru - esencje ludzkich doznań i przeżyć. Takie glosy rozbrzmiewają w Szkocji, Irlandii, RPA, 
w Quebecu, Norwegii, Nowej Zelandii. Mają lokalny akcent, ale nie są autentyczne. Co więcej, 
przemawiają do wszystkich, bo adresowane są do konkretnego odbiorcy, do publiczności, którą 
mogą poruszyć, gdyż rozpoznaje w nich własne niepokoje i udręki, może śmiać się i płakać nad 
sobą. 

Jeżeli ów miejscowy obraz jest prawdziwy, to i cały świat się w nim rozgrywa. 
Uniwersalność tekstu teatralnego nie wynika bowiem z miejsca, w którym powstał, ani z zawar

tych w nim ludzkich treści i piękna formy. Dramatopisarz paryski czy nowojorski nie jest bardziej 
uniwersalny niż ten, który pisze w Port-au-Prince. Uniwersalny jest ten, kto mówi o tym, co jest 
mu dobrze znane. Mówi to widzom pragnącym zobaczyć i krytycznie ocenić samych siebie. Dzięki 
magii teatru, wierze w to, co robi, i szczerości swoich uczuć potrafi przedstawić ludzką duszę, 
zgłębić jej tajemnice, przywrócić jej pełnię. Każda kwestia napisana przez jakiegoś autora jest 
uniwersalna, jeśli wyraża fundamentalne pytanie Elektry: „Od czego zacząć oskarżenie? Jak je 
zakończyć? Czym wypełnić?" 

Michel Tremblay 
Michel Tremblay - wybitny dramatopisarz i działacz teatralny Quebecu, autor 22 sztuk, 3 

musicali, 5 powieści, 7 scenariuszy filmowych, 3 zbiorów opowiadań i zbioru bajek. Przetłuma
czył i dokonał adaptacji sztuk Arystofanesa, Tennessee'a Williamsa, Dario Fo, Czechowa, Gogola i 
in. Jest również autorem piosenek i libretta operowego. W teatrze 1VP pokazana była jego sztuka 
„Siostrzyczki" (Les Belles Seures). 

czywistość stanie się jałowa, przestanie być war
tością, przestanie rozwijać się, zacznie w€geto
wać. Swiat utraci swoje kierunki: dobro i zło, prze
szłość i przyszłość; stanie się obły i obojętny- jak 
człowiek, który będzie w nim istniał. 
Wspomnieliśmy bohatera opowiadania Camusa 

"Obcy". Judasz boi się, że stanie się takim właśnie 
człowiekiem, czyli -jak nazywa to Iredyński -że sta
nie się człowiekiem nagim. Dla innych "sprawa" 
jest konsekwencją podziału świata na złych i do
brych. Dla Judasza inaczej. Dobre jest to, co nie 
skłania go do zdrady, złe to, co najbrutalniejszymi 
lub najbardziej uwodzicielskimi sposobami pcha go 
w moralną otchłań. Oto zasada tej idealistycznej 
fantasmagorii. Dopiero potem nawarstwiają się tu 
inne założenia. Podział świata na dobrych i złych 

usamodzielnia się. Judasz uwierzy, że jego sprawa 
jest dobra tak samo jak dobra jest jego wierność 
sprawie. Wierzy, że narzuci światu zasadę porząd
kującą, którą jest dobro, że wynagrodzi krzywdy i 
wierzy w inne jeszcze naiwne utopie. 

Ale w końcu zdradza! Dlaczego? Bo taki był 
wyrok losu; Bóg sprawił, że wstąpił w niego sza
tan. A czymże jest w tej sztuce szatan? Szatan w 
ogóle, wedle najlepszej chyba definicji, to wiecz
ny brak wszelkiego dobra. Brak totalny, połą
czony z brakiem sensu i brakiem porządku czy
li brakiem jakichkolwiek podziałów na świecie. 
Skoro wszedł on w Judasza, Judasz przestał do
strzegać granicę dzielącą dobro od zła, spra
wiedliwość od niesprawiedliwości. Świat zaczął 
mu się przedstawiać jako zbiór rzeczy podob 



. . „ Judasz. wieczny zdrajca 
nych do siebie, nawet identycznych. zwątpił w sens i prawo własnej postawy a zwąt-

Przede wszystkim uderzyć musiało Judasza łu- piwszy zdradził - miłość okazała się równie jało-
dzące podobieństwo między wa i pusta jak wszystko. 
dwoma małymi przedmiota- Pozostaje jeszcze pytanie 
mi służącymi do wytwarza- -cóż by się stało z Judaszem 
nia ognia - tym w ręku przy- gdyby nie wydał? Jeżeli by 
jaciela i tym w ręku wroga - miał szczęście i przeżył 
komisarza policji. Gdyby był wszelkie ataki, wszystkie na-
ideowcem, dostrzegałby głe i konieczne zmiany ru-
ogromną różnicę zarówno chu, to po dojściu do władzy 
między intencjami obu pa- zostałby być może wygod-
nów, którzy postanowili się nym rentierem. Kimś takim 
nimi posłużyć przeciwko nie- jak wspomniany przez komi-
mu -jeśli tak to można ująć. sarza ambasador w Peru. 

I to przede wszystkim do- Wtedy mógłby używać życia 
prowadziło go do zdrady, że inawetniemiano by mu tego 
nie dostrzegł- oślepiony na- za złe. Mógł na to czekać lat 
gie prawdą olśniewającą jak kilkanaście, gdy ruch się ule-
błysk eksplozji - różnicy galizuje,mógłmiećtozaraz-

między torturami w imię wzamianzakilkainformacji 
sprawy a torturami w imię udzielonych komisarzowi. 
nieumotywowanej i groźnej Nie wystarczyło mu to jed-
nieufności. W tym właśnie Giotto, fragment fresku nak, chciał stworzyć alterna-
momencie poczuł się człowiekiem nagim, poczuł tywę dla swojej życiowej szansy, cenę za rozsypują
się obcy prawom świata, które od niego odpadły cą się w ręku ideologię i deprecjonujące się ideały, a 
jak zbędne utrudnienia. Zrozumiał swoją kondy- jedyną rzeczą, którą mógł przeciwstawić swojemu 
cję i zrozumiał swoją nędzę. Zdradził, bo stracił życiu, była śmierć. Więc się zabił. Być może zrobił 
wiarę . Ową naiwną wiarę w dobro i zło, prawo i toznudów,abyćmożekryłosięwtymobrzydzenie 
gwałt, rację własną i brak do świata, który zatracił nagle 
jej po tej drugiej znienawi- swój sens i kierunek. 
dzonej stronie. A skoro "Judasz" Iredyńskiego 
stracił wiarę, skoro zatra- stajesięwtensposóbwspół- ] 
ci wszy ufność zdradził czesną parafra7..ą Ewangelii. 
sprawę i siebie poprzez Opowieścią o potrzebie do- J 
sprawę - nie było już dla bra i konieczności nadziei, 
niego ukojenia. Nie było - wnikliwą wiwisekcją zdrady 
mimo że Judasz próbował i jej złożonych motywów, 
szukać równowagi i zado- które rozgrywając się w 
śćuczynienia w miłości. umownym, nigdzie nie ist-
Stąd motyw Dziewczyny, niejącym świecie, rozgry-
miłości jako niemożliwej wać się mogą równocześnie 
rekompensaty, miłości w każdym z nas. Sztuka ana-
wbrew czemuś - równie lizuje człowieka uniwersal-
bezsilny i równie skompro- nego, postawionego wobec 
mitowany jak zasadniczy ostatecznego wyboru, za-
wątek sztuki - wątek walki o sens świata i god- chowując w swej strukturze to, co na temat me-
ność człowieka. Skoro skompromitowała się idea chanizmu zdrady wypracowała przez wieki euro-
zamieniająca się skutkiem małostkowości i nie- pejska kultura i tradycja intelektualna. 
ufności w narzędzie przemocy, skoro Judasz Maciej Szybist 



Jak Leszek udusił Marlenę 
' Rozmowa z rekwizytorką panią IRENĄ JASINSKĄ 

- Aktor pewnie był głodny, bo z torby, z 
której w „Tym obcym" jabłka wysypały się 
na scenę, potoczyły się dwa ogryzki ... Kto 
poniesie konsekwencje? Rekwizytor? 

- Trudno mi odpowiadać, za to co dzieje się z 
rekwizytem, gdy już został powierzony aktoro
wi do ogrania. Odpowiadam za to, żeby re
kwizyty przed rozpoczęciem sztuki znalazły się 
miejscach w uzgo
dnionych z reżyse
rem i aktorami, tak
że żeby po przed
stawieniu wylądo

wały w komplecie w 
magazynku, w sta
nie nadającym się 
do ponownego uży
cia. 

- Zjedzone ja
błko nie nadaje 
się do ponownego 
użytku, tak jak 
nadpalone papie
rosy w ,,Antygonie". Aktorzy palą swoje? 

- Ależ nie, to także są rekwizyty i to pod ści
słym nadzorem. 

- Co się dzieje, gdy aktor zapomni rekwi
zytu? Zdarzają się takie wypadki? 

- Zdarzają się, a wtedy to prawdziwa tragedia. 
Pospiesznie szuka się wtedy sposobu, żeby ja
koś zaradzić komplikacjom, które brak tego 
rekwizytu mógłby wywołać. 

- Jak znany przed wojną aktor, któremu 
zawiódł pistoleŁ Użył więc nogi a potem rzekł 
antagoniście: „Umieraj Waść, ten kopniak 
był zatruty!" 

- A wie Pan, że nie tak dawno i u nas zda
rzyła się podobna historia? W sztuce Topora 
„Da Vinci miał rację" w finale aktor Leszek Per
łowski strzela do domowników i gości. Pozostała 
mu do zabicia jeszcze Marlena Bernaś a tu pi
stolet się zaciął ... 

- I co zrobił Leszek? 
- Udusił Marlenę. 
- Jak długo opiekuje się pani tymi 

przedmiotami, starannie ułożonym na pół-

kach rekwizytorni? Lubi pani tę pracę i 
te wszystkie rzeczy i atrapy rzeczy? 

- W teatrze pracuję dopiero od pięciu lat. Na 
początku nie było mi łatwo pogodzić obowiązki 
rodzinne i teatr. Rozbity dzień, bo w teatrze pra
cuje się przed i po południu, z przerwą, często 
także wieczorami. Dziś już sobie to wszystko 
poukładałam, tak właśnie jak te rekwizyty na 

półkach. Z roku na 
rok jest coraz lepiej. 

- Dzieci podro
sły? 

-Też, córki są już 
prawie dorosłe. 

- Starcza więc 
czasu na życie to
warzyskie ... 

- Ależ skąd, cią
gle go za mało. Je
dyną formą życia 
towarzyskiego po
zostaje teatr. 

- Kto zdobywa 
dla teatru rekwizyty, zwłaszcza używane, 
historyczne. Pani? 

- Kupuje się, czasem ktoś podaruje. Zdobycie 
ich to zadanie kierownika technicznego. Cza
sem ja muszę coś wykonać, np ugotować jajka 
czy makaron jak do sztuki „Taki nam się snuje 
dramat". Oczywiście musi być świeży do każde
go przedstawienia ... 

- A jak jest z tym piciem na scenie. Ak
torzy piją autentyczne napoje, czy tylko uda
ją? 

- Pewnie ma pan na myśli alkohol. Alkoholu 
się nie pije, tylko wodę w butelkach po wódce, 
czy herbatę niby koniak. W „Żegnaj, Judaszu" 
będzie autentyczna butelka piwa. 

- Czy rekwizyty teatralne mają duszę, cha
rakter? 

- Raczej nie, poza złośliwym pistoletem, który 
nie wystrzelił. One ożywają tylko w chwili, gdy 
są potrzebne na scenie. W przeciwieństwie do 
przedmiotów, które otaczają nas w domach. O nich 
można czasami powiedzieć, że mają „duszę", czy 
charakter. Pewnie taki, jak ich właściciele. 

Pytania zadawał I.K. Szmidt 

„Judasz" we Frankfurcie 
29 stycznia 1988 r. odbyła się premiera „Że

gnaj, Judaszu" w Teatrze im. Kleista we Frank
furcie n. O. w reżyserii Antoniego Baniukiewicza, 
w tamtym czasie dyrektora Teatru im. Osterwy 
w Gorzowie, ze scenografią Ewy i Wiesława Stre
bejków, wówczas gorzowskich artystów. 

Był to jedyny - oprócz wzajemnych gościnnych 
występów - efekt współpracy artystycznej mię

dzy teatrami z Gorzowa i z Frankfurtu. 
Wyboru sztuki dokona

no we Frankfurcie. Wcże
śniej w NRD pokazywano 
Iredyńskiego tylko raz - w 
Teatrze Miejskim Dreźnie 
wystawiono ,Jasełka mo
derne". Specjalnie dla 
teatru frankfurckiego Die
trich Scholze przetłumaczył 
„Żegnaj, Judaszu". 

Ewa i Wiesław Strebej
kowie zbudowali scenogra
fię kontrastowo czarno-białą: 
czarne wnętrze, białe me
ble i przedmioty: drabinki, 
kozły, maty, piłka lekarska 
itp. Ten plastyczny kontrast 
podkreśla dylemat wyboru, 
wobec którego stanie Judasz. 

„- Choć akcja sztuki może 
się dziać wszędzie - nawet w Boliwii - powiedział 
„Gazecie Lubuskiej" Antoni Baniukiewicz - chcia
łemją umiejscowić w polskich realiach, by przy 
okazji przybliżyć wykonawcom i odbiorcom pro
blematykę polską lat 40-tych. 

-Jak się Panu pracowało? 
- Wspaniale. Stworzono mi dobre warunki pra-

cy, spotkałem się z dobrą atmosferą i z dobrym 
warsztatowo, choć młodym zespołem wykonaw
ców. Ta młodość początkowo budziła nawet 
moje wątpliwości - sztuka przewiduje bowiem 
doświadczenia życiowe bohaterów, jednak grają
cy główną rolę debiutant Gerald Fiedler doskona
le wywiązał się z zadania stwarzając postać doj
rzałą psychologicznie". 

Dobrze o aktorach pisał także Zenon Nowo
polski w omówieniu przedstawienia na łamach 
„Kultury": „Podkreślić trzeba dużą sprawność 
fizyczną młodego zespołu, chociaż także nieco 
straszy wiekiem Klaus Birkefeld (Komisarz) 
swój najdłuższy monolog wygłasza ćwicząc na 

drabince. Do popisowych scen tego znakomite
go aktora należy również spacer - pełen gestów i 
mimiki z końcówki drugiego aktu, tuż przed zdra
dą Judasza. Iredyński zaznacza, że milczenie w 
tym momencie ma trwać co najmniej dwie minu
ty, a aktor wykorzystuje to do ukazania bogatej 
gamy środków aktorskich". 

Bardzo dobrze przyjęła to przedstawienie 
krytyka niemiecka. „Wszystko mi w tej inscenj-

zacji odpowiada - pisał Frank Paulukart - Ge
ralda Fiedlera Oudasz) poważna walka o nie
naruszalność postaci Judasza, młodzieńcze, 
kuglarskie roztargnienie ]Orga Fosa Oan), zim
na, bezkompromisowa uczuciowość połączona z 
chorobliwą bojaźnią i nie ukrywaną naiwnością 
Justusa Carriere'a (Piotr), kończąc na niebez
piecznej, żonglującej między złem a dobrem 
amoralności Klausa Birkenfelda (Komisarz). 
Wszyscy aktorzy grają swoje role z wręcz nad
zwyczajną dyscypliną, czym wywołują wśród wi
dzów chwile zadumanego zaskoczenia. Sztuka ta 
niesie tematykę, którą każdy humanistyczny te
atr winien podejmować. „Żegnaj, Judaszu" stanie 
się zapewne elektryzującym tematem dyskusji w 
Teatrze im. Kleista". 

W specjalistycznym piśmie „Theater der Zeit" 
Martin Unzer kończy długie omówienie spektaklu 
stwierdzeniem: „Dobrze, że tak ważna sztuka pol
skiego dramaturga mogła być wystawiona dzięki roz
wijającej się współpracy dwóch partnerskich teatrów". 
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Bliżej Koszalina li 
Od pewnego czasu dobrze rozwija się 

współpraca gorzowskiego teatru z Bałtyckim 
Teatrem Dramatycz
nym w Koszalinie. 

propozycją. Dla gorzowskiego zespołu taka 
wymiana jest także okazją do zaprezentowa

nia się innej publiczno
ści. W Koszalinie podo
bała się „Baśń o ka
czorze" a spektakle 
„Kłamczuchy" z udzia
łem teatralnej młodzie
ży wzbudziły żywy 

aplauz rówieśników. 

W Koszalinie kil
ka lat pracy spędził 
Ryszard Major, więc 
gdy w 1998 r. zapro
ponowano mu reży
seńę „Marii Stuart" 
Słowackiego, przyjął 

to chętnie. Wiosną 
1999 r. odbyła się 
premiera, a przedsta
wienie zostało po
kazane także pod
czas Gorzowskich 

„O dwóch takich, co ukradli Księżyc" 

Dla członków Studia 
Teatralnego taki wyjazd 
to również przygoda po
wiązana z samodzielno
ścią (trzeba wspólnie 
zrobić śniadania i kola-

Spotkań Teatralnych. Tak się zaczęło. 
Choć nie została podpisana żadna formal

cje) oraz z obejrzeniem 
morza wczesną wiosną (zespół nocował w Miel
nie). A że wizyta przypadła akwat w Dniu Ko

biet, dziewczęta i pa
nie z zespołu przyjmo
wane były nadzwyczaj 
serdecznie. 

na umowa między 

dyrektorem Teatru 
im. J. Osterwy w Go
rzowie Ryszardem 
Majorem a Józefą So
lecką - dyr. Bałtyckie
go Teatru Dramatycz
nego w Koszalinie, 
kwitnie wymiana 
przedstawień. W listo
padzie na czterech 
spektaklach prezento
wana była w Gorzo
wie muzyczna adapta

,,Ani~ z Zielonego Wzgórza" 

Wymiana taka wzbo
gaca repertuar i po
szerza krąg ogląda

nych aktorów, co jest 
zawsze dla widzów in
teresujące. Po przed
stawieniach dla mło
dzieży czas na spekta
kle dla dorosłych. 

cja powieści Kornela Makuszyńskiego „O 
dwóch takich, co ukradli Księżyc", a w tym 
czasie w Koszlinie gorzowscy aktorzy pokazy
wali „Baśń o zaklętym kaczorze". 8 i 9 marca 
w Gorzowie znów gościliśmy koszaliński teatr, 
tym razem z ,,Anią z Zielonego Wzgórza", nato
miast na koszalińskiej scenie młodzi widzo
wie oglądali „Kłamczuchę" w wykonaniu 
młodzieży ze Studia Teatralnego przy naszym 
teatrze ze wsparciem aktorów od Osterwy. 
Koszalińskie przedstawienia zdobyły sobie 

już dobrą markę wśród naszych widzów, 
którzy są zainteresowani każdą koszalińską 



W teatrze i wokół teatru 
Zdarzenia od 29 stycznia 2000 r. 

premiery „Antygony" 
i „Premiery u Osterwy" nr 2. 

TEN OBCY 
13 lutego miała miejsce premiera przedsta

wienia na podstawie powieści Ireny Jurgielewicz 
„Ten obcy" w adaptacji i reżyserii Teresy Lisow
skiej. Była to druga premiera „Poniedziałkowe
go Teatru Lektur", w którym członkom Młodzie
żowego Studia Teatralnego partnerują aktorzy. 
W „Tym obcym" wystąpili: Beata Chorążykiewicz, 
Bożena Pomykała, Aleksander Maciejewski J Ce
zary Żołyński. 

TEATRALNI GOŚCIE 
5 lutego - „Opowieść wigilijna" wg K. Dic

kensa - gościnny występ Teatru im. L. Kruczkow
skiego z Zielonej Góry. 

20 lutego - „Pierwsza młodość" Christiana 
Guidicelli'ego w wykonaniu Anny Seniuk i Zofii 
Saretok. 

25 marca - Występ Krzysztofa Daukszewicza 
podczas jubileuszu 20-lecia „Ziemi Gorzowskiej". 

8-9 marca - ,,Ania z Zielonego Wzgórza" czte
ry spektakle w wykonaniu aktorów Bałtyckiego 
Teatru Dramatycznego w Koszalinie. W tym sa
mym czasie koszlińscy widzowie mogli oglą
dać „Kłamczuchę" w wykonaniu gorzowskiej 
teatralnej młodzieży i aktorów. 

KONCER1Y 
11 lutego -Występ Gangu Marcela podczas kon

certu charytatywnego na rzecz Gorzowskiego 
Hospicjum św. Kamila 

12 lutego- Recital Ryszarda Rynkowskiego 
19 lutego - Koncert z okazji 5-lecia zespołu 

tanecznego „Kontra-Mini". 
4 marca - Recital Michała Bajora, promocja pły

ty „Uczucia" 
5 m arca - Występ zespołu „Karolinka" z Brze

ścia na Białorusi 
16 marca - Koncert symfoniczny w wykonaniu 

PaństWowej Orkiestry Brandenburgii z Frank
furtu n. O.; w programie koncert fortepianowy 
L.v. Beethovena w wykonaniu Michaela Ponti oraz 
X Symfonia D. Szostakiewicza. 

PIOSENKI W „FIIARACH" 
Aktorzy: Anna Łaniewska, Marzena Wieczo

rek, Przemysław Kapsa, Krzysztof Tuchalski i 
Krzysztof Kolba wystąpili 25 lutego w klubie „Pod 
Filarami" w wieczorze kabaretowym przygoto
wanym przez Monikę Kowalską i przyjaciół . Na 
program złożyły się piosenki z lat 60-tych i 70-
tych. Aktory wyróżniali się ich interpretacją. 

KWIEINIOWE PIANY 
Przedstawienia w wykonaniu gorzowskiego 

zespołu: „Niebezpieczne związki", „Żegnaj, Juda
szu", „Ten obcy", „Taki nam się snuje dramat", 
„Baśń o zaklętym kaczorze", „Baśń o bazyli
szku ze Smogór", ,,Antygona". 

30 kwietnia - Premiera kabaretu „Talk szał" 

Ponadto: 

8 kwietnia - Na scenie Teatru im. J. Osterwy 
wystąpi Bohdan Smoleń w programie ,Jubile
usz, czyli 50 lat wątroby Bohdana Smolenia" 

19 kwietnia - „Opera za trzy grosze" w wykona
niu Teatru im. L. Kruczkowskiego z Zielonej Góry. 

1 kwietnia - Koncert zespołu „Buziaki" 
Od 20 do 25 kwietnia - przerwa świąteczna 

Teatr w internecie 
Widok fasady teatralnego budynku, bieżący 

repertuar, informacje o sztukach wystawianych 
w Teatrze im. J. Osterwy można znaleźć w in
ternecie pod adresem e-mailowym biu
ro@profit.pl oraz na stronach: 

www.profit.pl i www.lubuskie.net.pl. 
Internetowy patronat medialny zapewnia te

atrowi firma Profit 2000 sp. z o.o., Gorzów 
Wlkp. ul. Podmiejska 9, tel. 725-83-50 do 52. 

Przy okazji podajemy internetowy numer, pod 
którym można znaleźć informacje o wszystkich 
polskich teatrach (pod warunkiem, że je nade
ślą): www.teatry@alfa.com.pl. 

Państwowy Teatr im. Juliusza Osterwy 

t nn 
-

Dyrektor: 
Główna księgowa: 
Koordynator pracy artyst.: 
Sekretariat teatru: 
Kierownik techniczny: 
Kierownicy pracowni: 
- plastycznej: 
- elektrycznej: 
- akustycznej: 
- krawcowa: 
- fryzjersko-perukarskiej : 
- brygadier sceny: 
- garderobiana: 
- stolarnia: 
Kier. Biura Obsługi Widzów: 

Ryszard Major 
Anna Jankowska 
Roma Kobus 
Bożena Friihauf 
Piotr Steblin-Kamiński 

Aleksander Kowalczyk 
Bogdan Giżycki 
Jan Szołomicki 
Anna Żurawska 
Alfreda Nowak 
Ryszard Jarek 
Maria Murawska 
Ireneusz Ługowski 
Lidia Tyborska 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW prowadzi sprzedaż i rezerwację biletów 
indywidualnych i zbiorowych, oferuje organizację uroczystości, 

akademii, koncertów, itp. Czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 - 16.00, w soboty w godz. 11 .00 - 15.00 oraz godzinę 

przed rozpoczęciem przedstawienia. Telefon (0-95) 720-25-16. 

Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 9 
Centrala tel1. (0-95) 720-26-1 O, e-mail : biuro@profit.pl 

Sekretariat tel./fax (0-95) 722-58-84 

Repertuar: 
-„ Taki nam się snuje dramat", reż. R. Major 
-„Antygona", reż. A. Orzechowski 
-„Mazepa", reż. A. Orzechowski 
-„Żegnaj, judaszu", reż. R. Major 

Oraz dla dzieci i młodzieży 
-„Kłamczucha ", reż. T. Lisowska-Galla 
-„ Ten obcy", reż. T. Lisowska-Gaiła 
-„Baśń o bazyliszku ze Smogór", reż. C. Żołyński 
-„Baśń o zaklętym kaczorze", reż. C. Żołyński 
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