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Kiedy dwa lata temu Garry Hynes, założycielka i wieloletni dyrek
tor irlandzkiego The Druid Theatre Company, sięgnęła po Królową 
piękności z Leenane Martina McDonagha, tekst zrobił na niej ogrom
ne wrażenie swoim autentyzmem i zdumiewającą sprawnością war
sztatową. Była przekonana, że autorem jest dojrzały mężczyzna, na 
przykład sześćdziesięcioletni Irlandczyk z głębokiej prowincji, od 
dawna zakorzeniony w lokalnej społeczności, o niezwykłym zmyśle 
obserwacyjnym, wyczuciu dialogu i silnie utrwalonych nawykach ję
zykowych . Zamiast tego stanął przed nią wysoki, dość przystojny 
acz niedogolony młodzieniec o przenikliwych oczach i nonszalanc
kim sposobie zachowania, wynoszący ponad teatr telewizyjne mydla
ne opery i kino przemocy (od Taksówkarza po filmy Johna Woo 
i Quentina Tarantino); co prawda związany z Irlandią przez swe po
chodzenie (rodzice są Irlandczykami), ale od urodzenia mieszkają
cy wraz ze starszym bratem w Londynie. Rodzice na początku lat 
dziewięćdziesiątych powrócili na zachodnie wybrzeże Irlandii, nie
daleko Galway, po długoletnim pobycie w Anglii. Martin często ich 
odwiedza, wspomina też wakacje spędzone u rodziny na wyspach, 
ale właściwie obserwuje Irlandię z dystansu. 

Porzucił szkołę w wieku szesnastu lat, podejmował dorywczo róż
ne prace, na dłużej wiążąc się jedynie z biurem zajmującym mu kilka 
godzin tygodniowo. Większość czasu poświęcał pisaniu opowiadań, 
scenariuszy filmowych, noweli i słuchowisk radiowych, systematycz
nie odsyłanych przez BBC z uprzejmym listem odmownym. Prze
czytał zaledwie kilka książek, włączając w to prace swego brata, 
pisarza, a także prozę Jorge Luisa Borgesa, którego lakonicznym 
stylem się zachwycił. Przez dziesięć lat, mimo kilogramów tekstów, 
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które rozsyłał do różnych redakcji, radia i telewizji, nie wzbudził żad
nego zainteresowania swoją twórczością. Mówi: „To dało mi więcej 
pewności siebie. Czułem, że moje sztuki są dobre, i kiedy słuchałem 
tego, co szło wtedy w BBC, uświadamiałem sobie, że są nawet du
żo lepsze od tych, które zostały zaakceptowane [„.] . Zawsze wie
działem, że najważniejsza jest moja własna opinia". 

Kiedy postanowił, że spróbuje napisać coś dla teatru, przeczytał 
kilka dramatów Mameta i Pintera. Pierwsze dwie sztuki (zdaniem au
tora nieudane) były wyraźnie pisane pod wpływem tej lektury. Trze
cia - The Pi/lowman (Człowiek poducha) nosi zaledwie jej ślady. Lek
ko sensacyjna, z elementami autobiograficznymi, zawiera fragmenty 
wcześniejszych opowiadań McDonagha - mrocznych, przesyconych 
grozą, pełnych dziwnych postaci, przemocy, krwawych i tajemniczych 
zbrodni, przywodzących na myśl koszmary z baśni braci Grimmów. 
Uderza w nich jednak nieprzeciętna wyobraźnia, umiejętność łącze
nia świata wymyślonego z równie brutalną rzeczywistością. („.) Sztu
ka ma w sobie jednak strużkę światła, ukrytą bardzo głęboko. Jest 
nią miłość bohatera do opóźnionego w rozwoju brata, którego winę 
bierze on na siebie. „Ciemność pozwala wyzwolić blask serca" -
twierdzi McDonagh, tłumacząc jednocześnie, dlaczego tak dużo w je
go sztuce zła i ludzkiej nikczemności. W takim otoczeniu najtrudniej 
o odruch serca - ale wtedy właśnie działa ono z największą mocą, od
krywając najcenniejszą stronę ludzkiej natury. 

„Zawsze bardziej interesowało mnie opowiadanie czegoś w ro
dzaju bajek niż bezpośrednie wyrażanie sprzeciwu." Takich „bajek" 
dwudziestoletni McDonagh napisał lekką ręką prawie dwieście - bo, 
jak mówi jego alter-ego w The Pillowman: „Historie same do mnie 



Małgorzata Szum MARTIN MCDONAGH: OD SYNGE' A DO TARANTIN 

przychodzą. I ja je zapisuję". Autor dodaje: „Musisz pozwolić, by two
je własne uczucia zaistniały prawdziwie w twoim opowiadaniu - nie 
jakimiś pokrętnymi drogami". 

The Pillowman w dużym stopniu wspiera się na elementach epic
kich, a konstrukcja dialogu, jak już powiedziano, przypomina sztuki 
Pintera i Mameta. Nie zadowalało to McDonagha, który szukał ory
ginalności, różnej od głosów znanych z angielskiej i amerykańskiej 
tradycji literackiej. Wtedy właśnie „odkrył" Irlandię: „Chciałem zbu
dować rodzaj dialogu tak odrębny i podniosły, jak tamte dwa, ale 
zmieniony na tyle, by ich wpływ nie był oczywisty. I przypomniał mi 
się sposób, w jaki mówili kiedyś moi krewni w Galway, inna struktu
ra zdań. Nie myślałem o tym jednak jak o strukturze - raczej o ryt
mie wypowiedzi. Wydawało mi się to sposobem na zbudowanie ję
zyka, nie przypominającego angielskiego lub amerykańskiego stylu 
mówienia". Jak podkreśla Fintan O'Toole, McDonaghowi Irlandia ko
jarzyła się wtedy przede wszystkim ze sposobem mówienia - „odkry
wając ten kraj, odnalazł swój własny głos". Usiadł do sztuki A Skull 
in Connemara (Czaszka z Connemary) i, jak sam opowiada, „od mo
mentu, kiedy zacząłem pisać pierwszą sceną, uświadomiłem sobie, 
jak bardzo świeżo brzmi dla mnie. Nie było w tym odniesienia do 
czegokolwiek, co bym wcześniej słyszał lub czytał." („.) 

McDonagh napisał w krótkim czasie sześć sztuk, których akcja 
rozgrywa się na irlandzkich wyspach. A Skull in Connemara weszła 
w skład trylogii leenańskiej, wraz z Królową piękności z Leenane 
i The Lonesome West (Samotny zachód). Trylogia ta była już wysta
wiana w całości, po olbrzymim sukcesie Królowej piękności z Lee-
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nane- sztuki traktowanej jako „irlandzki" debiut autora. Na tle innych 
irlandzkich sztuk- przeważnie politycznych (wyjąwszy Briana Frie
la i Billy'ego Roche'a) , skupionych głównie na gorących relacjach 
z Wielką Brytanią - twórczość McDonagha zdaje się świeża i odkryw
cza w traktowaniu Irlandii jako tła dramatów. Zupełnie nie interesu
ją autora najbardziej żywotne tematy w postaci politycznych, reli
gijnych i społecznych podziałów oraz głębokich konfliktów 
i antagonizmów z czasów walk IRA. Irlandia jaką zna, „ niewiele 
różni się od wiosek na wybrzeżu Anglii - pola, krowy, drzewa, ale 
zabawa!". Oprócz kilku uwag o jakości irlandzkich herbatników, 
dowcipów o Anglikach i Jankesach oraz zabawnych szczegółów 
obyczajowych, McDonagh zdaje się swobodnie omijać , lub jedynie 
lekko zaznaczać tę szczególną brytyjsko-irlandzką więź, opartą na 
relacjach na przemian miłości i nienawiści. Bardzo trafnie jednak 
określa sytuację irlandzkich imigrantów szukających pracy w An
glii. Pato Dooley w Królowej piękności.„ opowiada w dosadnych 
słowach, jak był traktowany. Kiedy pada pytanie o to, czy zostałby 
w Leenane, gdyby tu cudem znalazła się dobra praca, odpowiada 
z zakłopotaniem: „kiedy tam jestem, to oczywiście tu chciałbym być. 
Bo kto by nie chciał? Ale kiedy jestem tu„. to nie, że chciałbym być 
tam. No pewnie, że nie. Ale wiem, że tutaj też nie chcę". 

Niewielu autorom udało się uchwycić z taką przenikliwością tę 
osobliwą schizofrenię irlandzkiej diaspory. Właściwie nie ma kuszą
cej alternatywy- Pato dopowiada: „Pewnie, że tutaj jest pięknie. Każ
dy głupi to widzi. [„.] Ale kiedy każdy wtrąca się w cudze sprawy„. 
Nie wiem. Nie można kopnąć krowy Leenane, żeby jakiś sukinsyn 
nie żywił do ciebie urazy przez następne dwadzieścia lat". Paradoksal-
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nie, właśnie ta rzeczywistość zainteresowała McDonagha, który 
dostrzegł w niej niewyczerpane źródło tematów. Pokazuje obraz wiej
skiego społeczeństwa, zanurzonego w nudnej, beznadziejnej co
dzienności, którą mieszkańcy urozmaicają sobie końskimi dawkami 
samogonowej whisky, krwawymi bójkami lub sąsiedzkimi plotkami. 
Zdaje się , że w tym nieskomplikowanym, prowincjonalnym świecie, 
wśród zwyczajnych, prostych ludzi trudno znaleźć temat na dramat. 
A jednak aż roi się tu od nieszczęść, tragedii, przestępstw i mor
derstw. Można by zacytować poirytowanego młodego księdza We
lsha z The Lonesome West „Nie pasuję do tego miasta. Zapewne 
musiałbym pozabijać połowę moich pieprzonych krewnych, żeby się 
tutaj dopasować. Jezu. Kiedy pierwszy raz się tu przywlokłem, 

myślałem że Leenane jest miłym miasteczkiem, ale nie. Wręcz prze
ciwnie, to główna mordownia pieprzonej Europy". ( ... ) 

Najprostsze sytuacje, przy irlandzkim temperamencie i specyficz
nej „chłopskiej" logice, obracają się w tragedię niemal przypadkiem. 
A wszystko to w oparach czarnego humoru rodem z filmów Quenti
na Tarantino. Wystarczy posłuchać Colemana wyjaśniającego po
wody, dla których zabił ojca: „Nikt nie będzie mnie krytykował. «Mam 
włosy jak zapity dzieciak." Tylko je przeczesałem i były w porządku! 
I dobrze wiem, że strzelanie w głowę tatusiowi jest wbrew boskim 
nakazom, ale są takie obelgi, których wybaczyć nie można". Znów 
słowa są podmiotem działania , to one definiują rzeczywistość drama
tu, którego akcja rozgrywa się właściwie w dialogu. 

Bardzo ubogie słownictwo postaci, ciągłe przekleństwa (mało 
urozmaicone), emocjonalny sposób wyrażania, śmieszne nawyki ję
zykowe polegające na powtórzeniach całych fraz, inna melodia języ-

ka (wskutek odwróconej składni), zabawne błędy słowne - wszyst
ko to buduje strukturę, która porywa swoim autentyzmem. Powścią
gliwy, niemal lakoniczny styl pisania stwarza własną wewnętrzną lo
gikę. Bardzo trudno wyrzucić choćby kilka zdań , żeby nie stracić tej 
płynności i naturalnego rytmu wypowiedzi. 

Krytycy zachwycają się mistrzostwem języka McDonagha i emo
cjonalną dojrzałością jego pisarstwa, porównując je z twórczością 
irlandzkiego dramatopisarza z przełomu wieków - Synge'a. Podo
bieństw można się doszukać w sposobie opowiadania anegdoty za
prawionej absurdalnym humorem i w podkreślaniu komizmu boha
terów. Rzeczywiście , McDonagh odnalazł autentyczny styl. Irlandia 
pozwoliła mu odkryć własny głos. ( ... ) 

Teatralny debiut Martina McDonagha został zrealizowany przez 
irlandzki zespół The Druid Theatre Company - jeden z pierwszych 
profesjonalnych teatrów działających poza Dublinem. Premiera 
Królowej piękności z Leenane w reżyserii Garry Hynes odbyła się 
1 lutego 1996 roku na otwarcie Town Hall Theatre w Galway. Przed
stawienie przygotowane z prestiżowym londyńskim Royal Court 
Theatre natychmiast otworzyło autorowi drogę na brytyjskie sceny. 
Przeniesienie do RC Theatre Upstairs w Londynie nastąpiło już 
w marcu, a chwilę później (26 lipca) na dużej scenie Royal Court 
(mającej swoją tymczasową siedzibę na West Endzie!) została zre
alizowana cała trylogia leenańska. Królowa piękności od razu zo
stała obsypana deszczem nagród, w tym dwie, nagroda The Eve
ning Standard dla najlepszego dramatopisarza-debiutanta i nagroda 
George'a Devine'a dla najbardziej obiecującego dramatopisarza, 
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przypadły właśnie McDonaghowi. Coroczna ceremonia wręczania 
nagród The Evening Standard była transmitowana przez telewizję 
i już następnego dnia gazety huczały od komentarzy na temat pija
nego młodzieńca, który nie był w stanie podejść po odbiór swojej na
grody, za to bulwersował niewybrednymi komentarzami wybitne oso
bistości kultury siedzące przy jego stoliku. Kiedy sam agent 007 
w osobie Seana Connery podjął się misji uciszenia go, usłyszał słyn
ne już „Fuck off!", które przylgnęło do wizerunku McDonagha na do
bre i było przytaczane przy każdej okazji, kiedy padło jego nazwi
sko. Kolejne recenzje i wywiady wspominały o jego arogancji 
i zarozumiałości, o podobieństwie z młodym Orsonem Wellesem 
i „niezwykle silnej wierze w siebie". Towarzyszyły temu opowieści 
o łatwości i szybkości, z jaką McDonagh pisze swoje sztuki (średnio 
cztery do pięciu tygodni), co autor tak komentował: „ Nie sądzę, że 
to szybko. Zwykle staram się napisać określoną liczbę stron każde
go dnia, pracując nie więcej niż trzy, cztery godziny - co nie jest 
przecież dużo. Ale staram się to robić każdego dnia. Królowa pięk
ności zabrała mi chyba ponad tydzień.[ ... ] Tam jest osiem albo dzie
sięć scen, więc jeśli pisze się jedną scenę dziennie, tak jak to robi
łem, to nie wydaje się to wcale takie ciężkie". Mimo niechętnego 
nastawienia prasy do osoby McDonagha, wszyscy zgodnie przyzna
li mu niezwykły talent i zdumiewający warsztat dramaturgiczny. 

Bardzo szybko zainteresował się nim Royal National Theatre. Pi
sarz został najpierw zaproszony do laboratorium teatralnego 
- RNT's Studio - na osiem tygodni (pobyt ufundowany przez British 
Petroleum Company), w czasie których miał do dyspozycji własny 
pokój, telefon, maszynę do pisania i otrzymywał pensję. Najważniej-

sza jednak była możliwość przyglądania się pracy w Studio, rozmo
wy, poznawanie teatru od środka i opieka doświadczonego dramatur
ga Stephena Wakelama (który raczej udzielał praktycznych informa
cji, na przykład o zatrudnieniu własnego agenta i zasadach 
współpracy z teatrem, niż ingerował w proces twórczy). Wielu dra
matopisarzom - jak podkreśla Jack Bradley, kierownik literacki Na
rodowego - osiem tygodni pracy wystarcza zaledwie na rozpoczę
cie sztuki. McDonagh potraktował warunki stypendium dosłownie 
i pod koniec terminu dostarczył skończony tekst The Lieutenant of 
lnishmore (Porucznik z lnishmore). Następne sztuki powstały, kiedy 
McDonagh został dramatopisarzem-rezydentem w ANT (zgodnie ze 
stypendium the Pearson Television Theatre Writer's Scheme). Ra
zem z Dead Day at Coney (Sądny dzień w Coney) i Kaleką z lnish
maan złożyły się one na kolejną trylogię, tym razem usytuowaną na 
irlandzkich wyspach Aran i przeniesioną w początek naszego wieku. 
Kaleka z lnishmaan został zrealizowany w Cottesloe Theatre - na 
jednej ze scen Narodowego, w styczniu 1997 roku. W nowych sztu
kach McDonagh delikatnie oddala się od kameralnych, małoobsado

wych dramatów z pierwszego okresu. Teraz można mówić o bardziej 
rozbudowanej strukturze, większym zróżnicowaniu i wysublimowa
niu postaci, a także efektowniejszych pomysłach inscenizacyjnych. Pi
sarz nie rezygnuje z irlandzkich tematów i utrzymuje swój już rozpo
znawalny styl - gdzie lekki , nieodparcie śmieszny dialog zestawiony 
jest z momentami bezwzględnego okrucieństwa i brutalności , jakby 
„Synge został przeredagowany przez Quentina Tarantino". 

Dialog Nr 5, 1998, fragmenty s.82-89 



Od kilku lat rośnie w Polsce popularność drama
turgii irlandzkiej. Ten swoisty boom zapoczątko
wany został premierą Kaleki z lnishmaan Martina 
McDonagha (w reżyserii Agnieszki Glińskiej i Wła
dysława Kowalskiego) w warszawskim Teatrze Po
wszechnym w roku 1999. Przy okazji kolejnych sce
nicznych realizacji dramatów McDonagha czy 
McPhersona gazety rozpisywały się o pokrewień
stwie polskiej i irlandzkiej wrażliwości, wspólnym 
kompleksie prowincji i tragicznej historii obu naro
dów. Po najeździe angielskim i ostatecznym przeję
ciu władzy przez Brytyjczyków w czasach Cromwel
la wyspa poddana została silnym represjom. 
Irlandczycy, odizolowani od reszty kontynentu, zna
leźli się w paradoksalnej sytuacji - stali się obcymi 
we własnym kraju. Oficjalny obieg kultury zdomino
wany został całkowicie przez Anglików i ich język. 
Tożsamość Irlandczyków mogła przetrwać tylko 
dzięki bezpośredniemu przekazywaniu jej z poko
lenia na pokolenie, przez wspominanie dawnych 
obyczajów, tradycji, historii, a nawet sąsiedzkich 
plotek - czyli tego wszystkiego, co konstytuuje 
wspólnotę (w tym wypadku wspólnotę zagrożoną 
destrukcją). Irlandzkie opowieści rozumieć można 
jako strategię przetrwania. 

Osaczenie przeszłością najsilniej manifestuje 
się w Irlandii na najbardziej podstawowym pozio
mie - na płaszczyźnie języka. Dla obcokrajowca 
kontakt z historią wyspy rozpoczyna się już na 
pokładzie samolotu narodowych linii Aer Lingus, 
gdzie nadawane są dwujęzyczne komunikaty, po 
angielsku i gaelicku, a obicia foteli zdobione są 
fragmentami irlandzkich opowieści. Port docelowy 

- Dublin - wprawia w zakłopotanie nazwą miasta 
umieszczoną na budynku lotniska. Witajcie w Bai
le Atha Cliath, stolicy Eire. 

Irlandzki jest drugim językiem oficjalnym na wy
spie; obowiązkowo wykłada się go w szkołach. Jed
nak jest to język reaktywowany w sztuczny sposób 
- poza tak zwanym gaeltacht, regionami, gdzie tra
dycja języka nigdy nie została przerwana (między 
innymi na wyspach Aran czy w hrabstwie Donegal). 
Tymczasem język odgrywał w rdzennej kulturze 
Irlandii kluczową rolę. Pomiędzy rokiem 1014, kie
dy to ostatecznie wygnano z wyspy Wikingów, a ro
kiem 1649 (początek angielskich rządów) w Irlan
dii rozwijała się kultura typu oralnego. Tradycję 
przekazywano ustnie -w formie eposów, pieśni, 
podań. Struktura społeczna oparta była na syste
mie klanowym, co jeszcze bardziej sprzyjało bez
pośredniej transmisji. Po podboju gaelicki stop
niowo coraz bardziej kojarzący się z biedą 
i poniżeniem skutecznie wyparty został przez 
angielski. 

Kultura irlandzka nie zdążyła wejść 
w fazę pisma przed najazdem Anglików, 
utrwaliła więc tylko swój oralny charakter. 
Literacki język Irlandii, angielski, jest symbolem wy
właszczenia i upadku cywilizacji celtyckiej. Później
sza literatura irlandzka była więc, paradoksalnie, li
teraturą narodową pisaną w języku obcym, a więc 
niejako od razu naznaczoną. W kulturze wyspy do
konał się wyraźny podział: kulturę pisma odbierano 
jako narzuconą, natomiast gatunki oralne - a więc 
opowieść - jako organicznie wynikające z wzoru 
dawnej kultury. 



Awangardowość irlandzkiej literatury objawiała 
się zawsze na poziomie eksperymentów języko
wych, będących w istocie buntem przeciwko narzu
conej angielszczyźnie. Rozbicie języka angielskie
go przez irlandzkich pisarzy dokonało się na kilku 
płaszczyznach: wprowadzenie do literatury dialektów, 
mowy potocznej, codziennej, a wreszcie ekspery
mentów z nowymi technikami (zwłaszcza z techni
ką strumienia świadomości) , upodabniającymi litera
turę do oratury. Najlepszym przykładem takiej 
strategii jest oczywiście Ulisses Jamesa Joyce' a, ar
cydzieło języka angielskiego, w całości wyrosłe 
z kultury oralnej i opartej na schemacie Odysei, 
a więc eposu, koronnego gatunku oratury. 

Utratę języka rekompensowano więc utrwala
niem dawnej tradycji bezpośredniego i żywego 
przekazu. Najlepszym medium dla zrealizowania 
tego zamierzenia wydaje się dramat. Należy zwró
cić uwagę na fakt, że najwybitniejsi twórcy tak 
zwanego irlandzkiego odrodzenia na przełomie 
dziewiętnastego i dwudziestego wieku byli drama
topisarzami. William Butler Yeats i John Millington 
Synge sięgali do wielkiej mitologii Irlandii bądź do 
ludowej anegdoty, aby przez bezpośredni kontakt 
z odbiorcami przyczynić się do zmartwychwstania 
dawnej kultury. 

Wypada tu wskazać na jeszcze jedną przyczy
nę irlandzkiego zamiłowania do opowiadań - na 
swoistą prowincjonalność i lokalność tej kultury. Ir
landia to kraj w przeważającej mierze rolniczy, 
w którym kultura miasta i kultura wsi są zdecydo
wanie odgraniczone. Mieszkańcy miast, a zwła
szcza kosmopolitycznego Dublina, silniej ulegli an-

gielskim wypływom. To na prowincji, w małych, za
mkniętych wspólnotach podtrzymywana była pa
mięć o dawnej kulturze. I nie chodzi tu tylko o nie
ustanne rozpamiętywanie historii czy też wielkiej, 
mitycznej przeszłości Irlandii. Lokalne gawędy 
i plotki umożliwiają mieszkańcom silną identyfika
cję z miejscem które zamieszkują, a które, według 
oficjalnego prawa, przez wiele stuleci nie należało 
do nich. Innym aspektem tego zagadnienia jest 
wielowiekowa izolacja Irlandii, szczególnie wyraźna 
na prowincji kraju. Konsekwencją jest zwrócenie 
się ku temu, co miejscowe i dobrze znane. 

Opowieść o przeszłości może być opowieścią 
o stracie, o dojmującym braku. Należy tu wspo
mnieć niezwykle ważną dla literatury Irlandii ./ 
postać - figurę wygnańca, emigranta. / 
W dodatku - jak pisze Jerzy Jarniewicz -
„niekoniecznie jest to emigracja dosłowna 
[ ... ]częściej chodzi tu o poczucie obcości 
w rodzimej rzekomo kulturze; o świa

domość niepełnego (lub warunko
wego) utożsamienia się ze wspól
notą, w której przyszło żyć; 

o niepewność, czy jest się tu je
szcze gościem, czy już do
mownikiem, o dręczące pyta
nie o własną tożsamość. 
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„A SKULL IN CONNEMARA" I „CZASZKA Z CONNEMARY" 
wystawił po raz pierwszy Druid Theatre Company 

w koprodukcji z Royal Court Theatre w The Town Hall Theatre, Galway, Irlandia, 
3 czerwca 1997 roku , jako cześć Trylogii z Leenane. 

„CZASZKA Z CONNEMARY" po raz pierwszy została wystawiona 
w Royal Court Theatre w Londynie, 

17 lipca 1997 roku jako część Trylogii z Leenane. 
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SCEI IA Gł.O'IVI IA 
ZMIERZCH - Izaak Babel, przekład - Jerzy Pomianowski, reżyseria - Bogdan Michalik, 
scenografia - Wojciech Stefaniak, muzyka - Wojciech Borkowski 

KRÓL EDYP - Sofokles, tłumaczenie i adaptacja - Marcin Sosnowski, reżyseria - Gustaw 
Holoubek, scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Irena Biegańska, muzyka - Wojciech 
Borkowski 

KOLACJA DLA GŁUPCA - Francis Veber, przekład - Barbara Grzegorzewska, reżyseria 
- Wojciech Adamczyk, scenografia - Marcin Stajewski 

FREDERICK CZVLI BULWAR ZBRODNI - Eric-Emmanuel Schmitt, przekład - Barbara 
Grzegorzewska, reżyseria - Wojciech Adamczyk, scenografia - Paweł Dobrzycki. kostiumy 
- Irena Biegańska, choreografia - Zofia Rudnicka 

CYRULIK SEWILSKI - Pierre Beaumarchais, Gioacchino Rossini, przekład i adaptacja 
tekstu - Marcin Sosnowski, reżyseria - Gustaw Holoubek, scenografia i światła - Paweł 
Dobrzycki, kostiumy - Zofia de lnes, kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski, 
choreografia - Janusz Józefowicz, przygotowanie wokalne - Andrzej Borzym 

ZBRODNIA I KARA - Fiodor Dostojewski, przekład - J.P. Zajączkowski, adaptacja i reży
seria - Barbara Sass, scenografia - Marcin Stajewski. kostiumy - Zofia de lnes, muzyka -
Michał Lorenc, światła - Wiesław Zdort 

SCENA 6'1 
DWOJE NA HUŚTAWCE - William Gibson, przekład - Małgorzata Semil, Karol 
Jakubowicz, reżyseria - Wojciech Adamczyk, scenografia - Joanna Macha 

ZATRUDNIMY STAREGO CLOWNA - Matei Visniec, przekład - Krzysztof Warlikows
ki, adaptacja i reżyseria - Sebastian Chondrokostas, scenografia - Marcin Stajewski, muzy
ka - Urszula Borkowska, pantomima - Jerzy Winnicki 

MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE - Eric-Emmanuel Schmitt. przekład - Barbara Grze
gorzewska, reżyseria - Marcin Sosnowski, scenografia - Marek Chowaniec, kostiumy - Irena 
Biegańska 

MADAME DE SADE - Yukio Mishima. przekład - Stanisław Janicki, Yukio Kudo, reżyseria 
- Barbara Sass, scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Irena Biegańska, muzyka -
Michał Lorenc, światło - Wiesław Zdort 

POKOJÓWKI - Jean Genet. przekład - Jan Błoński, reżyseria i scenografia - Ewelina 
Pietrowiak !Akademia Teatralna), muzyka - Michał Górczyński 

SCENA I IA DO!.E 
TRZV RAZV PIAF - scenariusz i reżyseria - Artur Barciś, scenografia - Marcin Stajewski, 
kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski 

NOC Z WERTYŃSKIM - oprawa literacka - Janusz Głowacki, opieka artystyczna 
- Gustaw Holoubek, scenografia - Marcin Stajewski, opracowanie muzyczne - Marek 
Walawender 
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