


A była tam duża trzoda świń. pasących się na górze. Pro iły Go więc (złe duchy). 
żeby pozwolił im wejść w nie. I pozwolił im. Wtedy złe duchy wyszły z człowieka ;t. 
i weszły w świnie, a trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i uto- ~ 
nęła. Na widok tego, co zaszło , pasterze uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po 
zagrodach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało . Przyszli do Jezu ·a i zastali czło-
wieka, z którego wyszły złe duchy, ubranego i prz zdrowych zmysłach siedzą

cego u nóg Jezusa. Strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli opowiedzieli im, w jaki 
sposób opętany został uzdrowiony. 

Ewangelia według §w. lu kasza, VIII, 32-36 

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Mecenasom Spektaklu 

Panu Doktorowi jackowi Kseniowi 
i Bankowi Zachodniemu WBK SA. 

oraz 
Panu Prezesowi Piotrowi Juszczykowi 

i Firmie In.stal Kraków SA. 

serdecznie dziękz~ję 



Fiodor Dostojewski 

BIESY 
PRZEKŁAD -Tadeusz ZAGÓRSKI, Zbigniew PODGÓRZEC 

ADAPTACJA I REŻYSERIA- Krzysztof.JASIŃSKI 
KOSTIUMY - Dorota OGO OWSKA 

DEKORACJE- Maciej RYBICKI 

KONSULTACJE-Jerzy PROKOPI K, '\ ' łodzimierz RYDZEWSKJ 

ASYSTENCI REŻYSERA - Krzysztof OLICHWIER, Mateusz MOCZ LSKI 

INSPICJE. T- Grażyna SOLARCZYKÓWN 

REALIZACJA ŚWIATŁA- Grzegorz MARCZAK 

REALIZACJA DŹWIĘKU I PROJEKCJE-Tadeusz SAWKA 

EFEKTY DŹWIĘKOWE-Tadeusz SAWKA, Rafał DREWN IAJ Y, Robert Z J C 

REALI ZACJA TECHNICZNA-Alicja MŁODAWSKA. Jerzy CZYŻOWSKI, 

Paweł POPRAWA, Maciej RYBICKI, Tadeusz SY 'OWSKI. Janusz \VYPART 

PREMIERA w Krakowie, 21 kwietnia 200 roku 

Krakowski Teatr Scena T - al. Kra · i ń kiego 16-18 

Dyrektor Naczelny- Tadeusz KONIECZNY Dyrektor Art ystyczny- Krzysztof JASI ŃSKI 
www.scenastu.com.pl 

r'-*--*--~~-** 
1) 

OBSADA 
Mikołaj Wsiewołodowicz Stau•rogin 

Radosław KRZYŻOWSKI / Michał SITARSKI 

Piotr Stiepa11owicz Wierchowiet1ski 
Grzegorz MIELCZAREK / Krzysztof PIĄTKOWSKI 

Barbara Pietrnwna Stawrogin 

Anna TOMASZEWSKA / Maj a BAREŁKOWSKA 

Stiepan 11-rJ.fimowicz Wierchowie1iski 
Krzysztof GLOBISZ /Jerzy ŚWIĘCH / Marek LITE\VKA 

Lizawieta Niko!ajewna 7ilszyn 

Urszula GRABOWSKA-OCHALIK / Anna CIEŚLAK 

Daria Pawlowna Szatow 

Dominika FIGURSKA/ Karolina GORCZYCA/ Karolina CHAPKO 

Iwan Pawłowicz Szatow 
Robert KOSZ CKI / Adam SZAREK 

Maria Timofiejewna Lehiadkin 
Beata RYBOTYCKA / Agnieszka M \REK 

Ignacy Timofiejewicz Lebiadkin 
Dariusz G1 ATO\VSKI / Dariusz STARCZEWSKI 

Siergiej Wasiliewicz lijJutin 
Krzysztof PLUSKOTA / Dominik NO'\ 'AK 

Aleksy/\ i!ycz Kiriłłow 

Marcin KALISZ / Marcin ZACH ARZEWSKI 

11clzon 

Andrzej RÓG / Jerzy NOWAK 

ChlojJiec cerkieuny 
Nazariy TARASEN KO / laciej RLMIAN I Michał ZAWROTNIAK 

Ukraiński Chór WOSKRESI .NIA pod dyrekcją Aleksandra TARASENKO 

Na okładce - obraz Eugeniusza GETA STANKIEWICZA 
FOTOG RA FIE - Paweł NO\VOSŁA \VS KI 

OPRACOWANIE GRAFICZNE- Dorota OGONO~ KA 



Cezary Wodziński 
Konwulsje Dostojewskiego 

[fragmenty eseju] 

Od ponad stulecia - a wil;c od początków recepcji - dzieło Dostojewskiego traktowane jest jako jeden ~ 
z najpoważniejszych rozdziałów w ludzkiej historii duchowych zmagar1 ze złem. Dzieło , które nie tylko 
zdaje sprawę - w krytycznej dyskusji - z rozdziałów je poprzedzaj:1cych. ale potrafi również z profety-
czną przenikliwością przewidzieć problematykę rozdziałów jeszcze niezapisanych przez historię . Bodaj 
żaden z dziewiętnastowiecznych myślicie li nie zgromadził takiej liczby świadectw i obrazowych argu
mentów, potwierdzających starą jak sama historia, wedle świadectwa Kanta, skargę , że „świat pogrąża 

się w złu" . \~1 żadnym z dziel tego czasu nie znajdziemy takiej obfitości przedstawie11 i opisów zła w jego 
najrozmaitszych przejawach. Drobiazgowy rejestr zbrodni i morderstw gwałtów i wieloimiennej grze
szności , niezawinionych cierpier1 i zgubnych namiętności , aktów niewolenia i brutalnej przemocy, 
samobójstw z rozpaczy i z zachwytu, opętar1czych projektów obliczonych na zagład<; ludzkości i tak 
dalej. Jęki i Izy katowanych dzieci, orgie biesów, harce potworów, szaler1stwo. śmierć i niezaspokojona 
żądza nieśmiertelności. trudna do przeliczenia ilość masek Antychrysta i tak dalej. A pomiędzy nimi 
te wszystkie „przeklęte pytania", których nie znoszą żadne „odpowiedzi". Indeks niezwycza jnie suge
stywny i perswazyjny. sporządzony z sumiennością księgowego piekjel. który łączy kompetencje rze
telnego analityka z wydziału kryminalnego, anonimowego autora „kroniki policyjnej", badawczego 
stratega z wydziału teodycei tudzież sentymentalnego grafomana, fabrykującego sensacyjne romanse 
i wzruszające melodramaty. Ale właśnie i n d e k s, umiejętnie - już to z '':rachowaniem, już to 
w historycznym uniesieniu - gromadzący i zestawiający niewiarygodną liczbę epifenomenów, refle
ksów, symulacji. Rejestracja wysokiej frekwencji „bobaków'' zła. wydobywających się z kotła, w którym 
warzy s i ę amalgamat niezróżnicowanych, do niepoznaki pomieszanych ze sobą składników. 

Zaryzykowałbym twierdzenie ~ na przekór z reguły przyjmowanej tezie interpretacyjnej - że dzieło 
Dostojewskiego nie zasługuje na określenie go mianem ,,fenomenologii zła", jako że nic przekracza progu 
epifenomenalnego i zaledwie s y m u I u j e fenomenologiczą , ontologiczną i teologiczną rozprawę 
z „kwestią zła " . Uderza i paraliżuje ogromem i mocą upostaciowar1 zła , ale samo jest WC\\ nętrznie 

sparaliżowane niemocą sformułowania „przeklętego pytania" o „istotę zła„. To pytanie nie pojawia się 
u Dostojewskiego frontalnie ledwie udaje swą obecność, wkradając si<;, niczym Antychryst w optyce 
staroobrn~dowców, ,.bocznym wejściem" i wymykając się tak samo pokątnie . Zamiast bezpardonowego 
zapisu ikony Szatana - bogata folklorystycznie ikonografia biesów. Na dobitkę slogany, rażące swą 
nieodkrywczością, w rodzaju tez , że „człowiek jest zły z przyrodzenia„ lub że „zło ma charakter demo
niczny". Zdumiewająca okoliczność, zważywszy właściwy Dostojewskiemu dar jasnowidzenia 
w ciemnościach, czy raczej szarościach, i jego konfrontacyjny temperament. Pośrednio dokumentuje 
ją i potwierdza obfitość komentatorskich przypisów, sporządzonych„. z braku wkstu głównego. 

l)'mczasem zdumienie wydaje się tu chybione, ponieważ ów „brak" nie jest przypadkowy. Tak jak 
po hopny i nietrafny wydaje się zarzut, że Dostojewski w ogóle unika konfrontacji z „ przeklętym 
problemem" zła. W świecie Raskola nie ma bowiem miejsca na epifanię zła w „sobie'', brak tedy 
sposobności , ale i sposobów jej uchwycenia. „Gdyż - jak pamiętamy - antychryst to jest diabeł. anioł 
i bies, światło i mrok, jutrzenka i obłudna gwiazda„." Opis fenomenologiczny jest niemożliwy z braku 
fenomenu . Ściśle: ze względu na jego ni epochwytną „pstrokacizn<;". Ale i na odwrót: obie strony są tu 
równie nierozdzielne, jak dwie strony tej samej kartki - nie pojawia się „temat" opisu, ponieważ swą 
opisową efektywność straciły narzędzia do jego rozpoznawania. Brak zmysłów do uchwycenia zła 

w „jego istocie" (być może najmniej atroficzny pozostał jeszcze zmysł powonienia - któż jednak potrafi 
wywęszyć „zło "?). W świecie Raskola nic obowiązuje również porządkująca różnica mi<;dzy .,istotą'· 

a „przejawem", powierzchnią a głębią, centralnym a marginesowym. Próżno zatem wypatrywać ,, istoty 
zła" . W. zystko dzieje się na n i e z g I<; bi o n ej po wierzch n i. 

Fragment k siąż ki frans, lJoslqie111ski. Ro.~ia cz)'li o.fllozoji11m11i11 siekierą Wydawnictwo słowo/obraz/te ryto ria 2005 
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Jl0"kola/Wsiewofodowicz c5!awroyin - !Jl0chalc5i!arski 

Ryszard Przybylski 
Stawrogin i Maria Timofiejewna 

Stawr gina już samo nazwisko napiGtnowało wielkością. „Stawrogin" pochodzi od greckiego słowa 
stauros - krzyż. Spowiedź Stawrogina była dla niego wyrazem „strasznej, szczerej potrzeby kary, 
potrzeby krzyża, kaźni na oczach całego ludu". \V planach Dostojewskiego Stawrogin, ateista i grze
sznik, miał bowiem powtórzyć ofiarę , mękę i triumf Jezusa, aby udowodnić, że tragedia paschalna 
zawiera w sobie najgłębszy pierwiastek antropologiczny i jest figuq losu ludzkiego. 

Charyzmat wielkości , który Stawrogin otrzymał wraz z nazwiskiem, został zaprzepaszczony. 
Stawrogin nic spro tal swemu powołaniu i spostponował własne nazwisko. Istoty bezimienne takiego 
upadku nigdy nie wybaczają. Ich przenikliwość jest wówczas zdumiewająca. W oczach Marii I.ebiadkin 
której przypadło w udzi ale zdema kowanie mitu cara, wspaniały książę okaże się tylko samozwa1'1-
cem. Maria Timofiejcwna jak każda jurodiwa. jest trochę głosem Prawdy. a trochę głosem Boga. Juro
diwa musi być śmieszna, dlatego Maria, jak błazen cyrkowy, nadmiernie używa bielidła i stroi się 

w fantastyczne szmatki. Jest świadomością religijną w stanie czystym i dlatego żyje poza czasem 
w Wiecznym Teraz. Być może dlatego jest również pełna „cichej i spokojnej radości". 
Religijność Marii nic jest ortodoksyjna. Jej chromanie, które zgodnie z Genezis (XXXII , 24-32) jest misty
cznym znakiem po walce z Bogiem, wyraża ukrytą wobec Boga winę. Jedynie „dar łez " , tak bardzo 
wychwalany przez Ojców Koś cioła W. chodniego, zbliża ją do prawowiernych, ale też może być objawem 
niezrównoważenia psychicznego. 
Maria, która mówi o sobie, że ma dziecko, chociaż- wyrażając się stylem biblijnym - nie poznała męża, 

przyrównuje siebie w Len sposób do 1 ajświętszej Marii Panny. Ponadto Matkę Boską utożsamia z mityczną 
Telłus Mater. z matką-boginią. która daje i odbiera życie. Nic jest to ziemia słowianofilów symbolizująca 
,.nieokreślony, pokojowy stan ludu" oczekującego na Państwo. Nic jest to alegoria ideologiczna 
polityków, lecz mityczna Pramacierz, główny element religii ludowej, który przetrwał w wierzeniach 
aż do czasów nowożytnych . 

Zanim Piotr Wierchowicński , ideolog rosyjskiej rewolucji, przystąpił do adoracji Stawrogina, prze
kształcił go najpierw w legendarnego Iwana Carewicza i boga-cara sekciarzy. Rewolucjoniści nic lek
ceważyli bowiem antypaństwowych wystąpień wszelkiego rodzaju sekt. 
Sekciarze mający wówczas duży wpływ na świadomość społeczną. stworzyli legendę, że prawdziwy car. 
zamordowany carewicz żyje nadal. ponieważ naprawdę został wsadzony do beczki i - jak Mojżesz -
wyrzucony do morza. ratował się, ukrywa się i czeka na powrót do Moskwy. 

Do takich legend nawiązał Piotr Wicrchowic!lski. Stawrogin miał być fałszywym Bogiem, Chrystu
sem i carem w jednej osobie. Samozwa11cem, który oszukał i zniewolił lud.Jego kłamliwe piękno i udana 
prostota oszolomi<l wyobraźnię ludu, aż w ko11cu zrealizuje się rewolucyjna autokracja wzorowana na 
utopii Szigalewa. Piotr wierzy. że tylko Stawrogin może być demonem przewrotności i dlatego oddaje 
mu hold jak szatanowi, który potrafi udawat' Chrystusa. 

Esej pochodzi z książki SjJratNI S/aurngina autorstwa Marii Janion i Ryszarda l'rzybylskicgo, wydanej przez Wydaw
nictwo Sic!. 1996 
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Dariusz Kosiński 
Polskie Biesy --

w·ydać się to może dziwne. ale w XX wieku jednym z najważniejszych dla t atru polskiego autorów 
scenicznych stał s i ę rosyj ki powieściopisarz Fiodor Dostojewski. Już w roku 1903 o jego powieściach 
jako .. zamaskowanych dramatach" przenikliwie pisał Stanisław Brzozowski, a później rangę wielkich 
wydarze1i zyskały premiery Zbrodni i kary w reżyse rii Leona Schillera (Teatr Polski'' War za wie, 19:)-t) 
czy Braci Karanwzou w reżyserii Krystiana Lupy (Stary Teatr w Krakowie, 1990). Jednak bez wątpienia 

największą rolę w dziejach zmagań polskiego teatru z dziełami Dostojew kiego odegrał Andrzej~ ajda. 
twór a słynnych inscenizacji wystawionych w Starym Teatrze w Krakowie: Biesóu• (1971 ), Nastazji 
Filipou·nej wg Idio~) ' (19 ) i Zbrodni i km:)' ( 1984). 

Pierwsze z tych przedstawień otacza pra\ dziwa legenda. Oparte ono było na dramacie napi anym 
w 1959 według powieści Dostojewskiego przez AJ berta Camusa (jego polska prapremiera miała mi jsce 
w Teatrze Ateneum w Warszawie dosłownie kil kana 'cie dni przed premierą krakowską), ale Wajda do ć 
·wobodnie poczynał sobie z dziełem wielkiego egzystencjalisty. tworzył spektakl odsłaniający całą 
grozę nihilistyczne j rewolucji, odczytywany jako zaszyfrowan oskarżen i e mechanizmów totalitarnych. 
O jego popu larności i znaczeniu decydowaJy w dużej mierze znakomite kreacje aktorskie, Z\\łaszcza 
Jana Nowickiego ( Mikołaj Stawrogin) i Wojciecha Pszoniaka (Piotr Wierchowień. ki). Do legendy tea
tralnej prze ' zły opowieści o trwających do ostatnich chwil zmianach i niepewności aktorów co do kształtu 
przedstawienia, oraz o nagłej śmierci w czasie próby generalnej Kazimierza Fabisiaka, grającego 
w pierwszej wersji Sticpana Wierchowie11skicgo. 

Wajda próbował późn iej odtworzyć n iezwykłą energię tego spektaklu w ekranizacji Biesów z roku 
1985, ale film poniósł kl skę i poza kreacj ąjerzego Radziwiłowicza ( zatow) niewiele da się z niego o alić. 

Żadne z kolejnych przedstawic11Biesóu; przygotowanych po inscenizacji Wajdy nic osiągn ęło choćby 
cienia jej siły i znaczenia. Kolejnym artystą , który zdoby ł si ę na odwagę zmierzenia się z legendą jest 
Krzysztof Jasi11ski. jeszcze mocniej ni ż Wajda wydobywa on na pierwszy plan :cenę spowiedzi Stawro
gina u Tichona. scenę tak drastyczną. że w pierwszym wydaniu powieści z 1871 została ona u suni ta 
ze względów obyczajowych. Dostojewski przerobi! powi ść w taki sposób. że ponown włączen ie 

spowiedzi do niej ni jest ju ż możliwe i usu nię ty rozdział (opublikowan, po raz pie rwszy w 1922 
zazwyczaj do łącza się do książki jako aneks. Dziś ta właśnie , odstająca, niepokojąca i dr cząca czę· ć 
odrzucona staje się swoistym kamieniem węgielnym dla arty ty. który podejmu je za i z Oostojew kim 
po cl róż ku ciemnościom ludzkicgc wnętrza. budując na jego fun damencie własne teatralne misterium. 

Dr h:th. lhrius1. Kosin ki- teatrolog, profesor t.:J. autor ksi ążek o tea trze. niekiedy kry tyk. 



Radosław KRZYŻOWSKI - w Teatrze ST 
zagrał llamleta \\ reżyserii K. Jasiń skiego 
(2000). za te; krearj ~ otrzymał Lud\1 ika .WOO 
- prc st iżnW <! nagrod«; krakowskiego śro

dowiska teatra.Jnego . Ma na swoim koncie 
kreacje sceniczne (Teatr Stary. Teatr im.]. Sło
wackiego) oraz role filmowe i udział \I popu
larnych serialach tel ewizyjnvch (.Va dobre 
i 1u1 złe ) . Jest aktorem Teatru im. J. Slowa
ckiego w Krakowie. 

Anna TOMASZEWSKA - w STU grała 
w spektaklach: Klo si(' boi Wi1p,i11ii lhJo(p 

Edwarda Alb ee'ego ( 1988), Opis obyczaj(Jl/ ' 
ks.Jędrze ja Kitowicza ( 1990)-oba w reiy
serii M. Grabowskil'go oraz w Prezrde11-
lkach Wernera Schwaha \I reż. G. Wi śniew

skiego ( 1999). Ma\\" S\rnim dorohku wiele 
wspaniałych nil. jes t aktorką Teatru im. 
J. Słowackiego w Krakowie. 
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\X'spó l pracował z TH \\"arszawa.. Od roku 
200(i w z ·pole \1·arswmkiego Teatru Pr~ 

\1szcch11cgo. Zagrał m.in. Poetę w Albo.1·111y 
Io j al.J laq według . t. \\\"spianskiego 11 re
ż. serii I'. Cieplaka (200 ) uraz \\' Lelni
kaclt \\. Gorkiego \1· rcżyscńi G. \X'iśnicwskie 
gu (200-t). Moż na go ogl ądać w serialu 
t;~:m 111 i11 z życia. 

Maja BAREŁKOWSKA - w Teatrze . T 
\\}St ··powała w przedstawieniach: G'triti=dr 
11a pom1111ym niebie Aleksandra Galina 
\\ . reżyse rii W. Masłu ka (1989). Markietan
ki \1 cdlug K. Weila i B. Brechta ( 1991) oraz 
Wariat izako1111irn S I. Witkiewicza (199'-1) 
w reżyse rii K. Jasi1iskiego. filmie zagrała 
m.in . u K. Kieśło\1 ski ego (Dekalog I '/1.1988). 
jest aktorką Teatru Ludowego\\' Krakowie. 

i ' (~ 
-1) •i. Krzysztof GLOBISZ - z Teat rem STU 

x_++~~*~k_~++_*-.,.~*-***-**,r. *-*~'-*~ 

wspiłłpracujc od 1990 roku. Zagrał wprlcd
stawieniach: Rozmoll'.l'Przy Lf'.J'ci 11a11i11 
lasu St. Tyma (199'1 ). Kuku na muniu -
szalony szach 111al F. \'ittorio (199'>) , 
Hamlr.:I \\, Shakc.:spcare'a - w reż . K. Jasili
skiego (2000). Szkoła żo11 ~l o li er a 11 rez. 
E. Kutry ś (2000) oraz KnJ!o1ca i 'zebpir 
Est her\ ilar w reż . ~1. (;rabowskiego (2001 ). 
Zagral kilkadzi esi~1t wyhitn} h ról \\ tea
trze i filmi e. 
Jest aktorem Teatru Starego \I Krakowie. 

+ ~ 
-t' ' i. Dominika FIGURSKA - karier(;' aktorską 

rozpoczc;ła w Teatrze sn; rolą Ofelii 11· I/am
lecie \\.illiama Shakcspeare'a 11· reżyserii 
Krn sztofaJasi1iskiego (2000). 
Znana również z ról 11· filmach i serialach 
(Jfjak mifo.{l'). Od 2001 roku należy do ze
spoi u Teatru Polskiego we \X'rocla\1'lt1. 

~*~***-.+§_*-*~~*-*******--~+'-*'-*-X 
Robert KOSZUCKI- widzm1 il' Teatru STU ~ 1- Adam SZAREK - piernszy raz 11 Teatrze 

STC. Zagrał glówne role w -pektaklach 
Ilislorie Pelm Zd e11ki w reżyserii P. Siekluc
kiego\\ Teatrze i\owyrn 11• Krakowie (2006) 
i \1 Wvz1rn!e11 i 11 ta.nis ława Wyspiań . kie
go w reż yse rii B. Cioska w Teatrze Zagłęhia 
w Sosnowcu ( 200 ). 

znają go z roli Czl'pca/ Ryccrza Czarnego 
w Weselu W!'dług St. Wyspiailski ego w reży

serii M. Zad ary (1006 ). \Vyst(;' pujc m.in. na 
scenach teatrów Warszawy. Krakowa. \\"ro

clawia. ~la na swoim koncie także role fil-
mowe i serialowe. 

-t' i. 

~-**-+--+~:7--*---*-*-*-*·*-*-**-*-,r.-****'-*-<"{ 
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Grzegorz MIELCZAREK - 11 Teatrze STU --1' ' i. 
zagrał\\ lfleselu 11cdlug . t. Wyspiańskiego 

w reżyserii ~L Zad ary (.2006). W dorobku ma 
główne role w Kaliguli w reżyser ii ga1y 
Dudy-Gracz (2003) i w Kordianie Juliusza 
Słowackiego w reżyserii J. Wiśn iewskiego 

(Z006) . Wystąpił m.i n. w filmie Pogoda li(/ 

jutro w reżyserii) . Stuhra (200:)). Od 2001 
roku je t ak torem Teatru im. J. SłcJwackicgo 

w Krakowie. 

'J~·olr rS!i epanow1cL 7:J/erc:h ow1e 11.i-la 
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UrszułaGRABOWSKA-OCHALIK-wTl'a- -t' ' i. 
trze 'T zagrała Ofe l i ę w Hamlecie \\ reży

serii K. Ja~hiskiego (2000) Zagrała w filmach 
m.in.: w Przedwio.fniu \I reżyseri i F. Bajona 
(2001) i Śtriadku koro1111y111 w reży crii 
j.Sypniew 'kiego ij. Fil ipiaka (200 ). a tak że 

\1 popułarn. eh erialach. m.in. Na dolm: 
i na zie. Od .WOO roku w Teatrze Bagatela 
11· Krakowie. 

~-*****-****-*-*-*-*-*-*-~*-*****-a 
Jerzy ŚWI ĘCH - w Teatrze STl zagrał ~ (~ 
w Krzeslac// E. Ionesco w re7.ysc rii \\.Śmiga
siewicza ( 1989) i w Hamlecie (ro la Polo
niusza) Wi lliama Shakespeare'a \1' reqserii 
K. Jasiń. kiego (2000). Stworlył wicie nie
zwyk łych kreacj i teatralnych. Jest aktorem 
Starego Teatru" Krakowie. 

R*+~~-*-~~'-*~~*-*·*~~*-**-~ 

Krzy ·ztof PIĄTKOWSKI - pierwszy raz 
wTeatrze STC. Występował na deskach 
Starego Teatru i Teatru im. J. Słowackiego 
(m.in. Galgenberg .\L de Ghelderode w reży

serii:\. Dudy-Gracz, 200 ). Zagrał w filmie 
1\"1e .l}Ji/ (reż. B. Bielański. 2005). Jest akto
rem Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. 

Anna CIEŚLAK - pierwszy raz w Teatrze 
STU. Za rok· t ytułową w filmie Masz na imil,! 
}11sli11e w reżyse rii F. de Penii (2005) nagra
dzana na festiwalach filmowvch w Gdyni 
i \\ ~lons (Belgia). W 2007 została wyróżnio
na nagrodą im. L. Schillera przyznawaną 
przez ZASP. Widzom kinowym znana rił\1-
nież z filmu Dlaczego 11ie R. Zatorskiego 
(2007). Związana z Teatrem im J. Slowa
ckiegow Krakowie. 

Marek LITEWKA - W Teatrze STU zagrał 
w Rozmou1acl1przy 1qci11a11iu /asu 0996). 
Występował m.in. w teatrach: im. Solskiego 
w Tarnowie. Starym i Bagateli w Krakowie 
a także Komedii. Rozmaiwściach i Rampie 
\I' Warszawie. Zagrał role m.in. 'l'c\1ie- Mle
czarza w Skrz_)JJku na !)ac/w (Teatr Ba
gatela). Macheath 'a w Operze Żebraczej 
\1·Tcatrze Ludowym. rolę t ytulową w Ham
lecie (Tarnów) i Don Kichote w Człowieku 
z i.a Manchy w Operze Krakowskiej . 

Karolina GORCZYCA - rola Daszy jest 
jej debiutem teatralnym. Zagrała w filmie 
Korouród w reżyse rii Jerzego Stuhra ( 2007). 
Jest studentką I\' roku PWST w Krakowie. 

~ * -1' 'i. Karolina CHAPKO - rola Uaszy jest jej de-

Beata RYBOTYCKA - 11 STC można ją 
zohaczyć m.i n. w . ztuce kochu11ia(200--1) . 
Zemśde(2004). ZCZ!,!.1'liu:rd1 dniach (2007) 
w reż_ serii K.jasiii kiego oraz w Sekretach 
11ieloperz_1' w rcży. criiJ. Opalskie o (2004). 
Aktorka i pi eśniarka. \\'yst~powała m.in. 
11'Starym Teatrze. \i· Teatrze im J. Slowackie
go, w "Piwnicy Pod Baranam i" \I' Krakowi • 
i\\ Teatrze na \foli w Warszawie . 'piewala 
m.in. w filmie Lista chilldlem 11 reżyseri i 

S. Spielberga ( 1993). Z Teatrem STU związa
na od 1990 roku. 

ar1ó ? a wfr.HhfiO r:':> zalow 

biutem teatralnym. Jest studentką Ili roku 
P\\'ST w Krakowie. 

Agnieszka MAREK - w Teatrze ST gra 
Klar w Zemście Aleksandra Fredry w reży

serii K.Jasi1iskiego (od 200'> ). Debilllowała 
w przed. ta11 ieniu Dybbuk w re ż. P. l'assi
nieg i \I' Teatrze No\1 .' 111 im. Tadeusza I.om
nickicgo w Poznaniu (2001). 



Dariusz GNATOWSKI - od 1985 roku 
związany z Teatrem STU choć na deskach 
naszej sceny występował jeszcze w Plusku:ie 
W. Majakowskiego, spektaklu dyplomowym 
studentów PWST w reżyserii). Treli (1983). 
Od 20 lat bez przerwy można go oglądać 
w Wariaci.e i zakonnicy St. L Witkie\.1icza 
(1986),graCześnikawZemście(2004) i Guil
densterna w Hamlecie (2000) w reżyserii 

K. Jasińskiego.Aktor fi I mowy znany równie?. 
z popularnych seriali. 

Krzysztof PLUSKOTA - debiutował 

w Teatrze STU w spektaklu Rafała Kmity 
Wszyscyśmyzjednegoszynelaw 1999roku. 
Grał m.in. w Mr Love Karo line Leach w reży

serii M. Kota!lski ego (2002) oraz spekta
klach R. Kmity Niech ZJje śmierć ... (od 
2004) i Ca-sling (2002). Występuje rów
nież na małym ekran ie i w kabarecie 

Marcin KALISZ - pierwszy raz w Teatrze 
STU. Zagrał" filmie Korowód w reżyserii 

J. Stuhra (2007). Współpracował ze Starym 
Teatrem i Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie. 
Zagrał m. in. w A rabskiej nocy Rolanda Schim
mel pfe n n iga w reżyse rii T. Svobody (2007). 
Aktor Teatru Ludowego w Krakowie. 

Andrzej RÓG - w Teatrze STU od 20 lat 
gra rolę Dokwra Gruna w Wariacie i zakon
nicy St. !. Witkiewicza w reżyserii K. Jasi!l
skiego (1986). Teraz można go zobaczyć 
w Aj wa/u, czyli historiac/z z cynamonem 
R. Kmity(2U05)orazwroli Rejenta w Zem.(cie 
A. Fredry w reżyse rii K.Jasi!lskiego (2004). 
Współpracuje z kabaretem ,.Loch Camelot", 
„P iwnicą św. ~orberta " i Teatrem Ludowym 
w Krakowie.\\' Teatrze ST od 1983 roku. 

~**-**--*-*-*-*-*-7'-*-*-*--*-**--*+'--*~~ 
~ t -t1 ·l- Dariusz STARCZEWSKI - w Teatrze STU 

(S1e.r91e/ Z:Yas1fterwcz E..ripulin 
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gra w spektaklach: IVszy ·cyśmy z jedne
go szynela Rafała Kmity ( 199 , Hamlecie 
Williama Shakespeare'a (2000) i w \f11ria
cie i zakonnicy Sta11isława Ignacego Witkie
wicza (od 2005) w reżyserii K. j asi11 ·kiego. 
Występował w Teatrach: Bucklaina, Lafoi 
i Łaźni Nowej Od 2001 roku jest związany 
z Teatrem Bagatela w Krakowie. 

Dominik NOWAK - w Teatrze ST gra 
Poetę i Wernyhorę w Weselu według Stan i
sława Wyspiańskiego w reżyserii M. Zadar 
(2006). Współpracuje ze Starym Teatrem 
iTeatrem Ludowym w Krakowie. Prowadzi 
Teatr Nowy w Krakowie. 

~ ~ 
-t) ' l- Marcin ZACHARZEWSKI - w Teatrze ST 

występuje w roli1 Wacława w Zemfrie Alek
sandra Fredry (2007) oraz w Matemao•ce 
mi/ości Esther \'ilar (2007) i w Hamlecie 
Williama Shakcspeare'a (2005) w reżyserii 
K. Jasińskiego. Jest studentem IV roku 
PWSTw Krakowie. 

7/fdsy Xfycz J(,-,.J/o rv 

X-**---*-*-*-*--**-*-*--.i.'-**-*-* ** ~ *-*-*.~ -ł< >t- Jerzy NOWAK - w Teatrze STU zagra ł cy-
-1' "l- tulową rolę w Wielkim Fryderyku wed ług 

A. Nowaczy!lskiego w reżyserii J. owaka 
(1988) oraz reżyserował przedstawienie 
dla dzieci CzJ1lolutyczyto mą/~l.Andrt1S1.kie

\~ic:l (1997). Można go zobaczyć w Sekretach 
nietoperzy i\l. Andruszkiewicz i]. Opabkie
go w reż.]. Opalskiego (2004). Zagra! kilka
dziesiąt.ról w teatrze. filmie i telewizji. W Sta
rym Teatrze, z którym jest związan ' od lat, 
gra tytułową rol ę w spektaklu.fajesle111 )yd 
z Wesela R. Brandstaettera w reż. T. Malaka 

7ic1'"an ( 1993). Wystąpi! w filmie Marcina Ko zalki 
!sinienie ( 2007) 
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-t' \l- Aleksander TARASENKO uko!'i czy ł \Yly-

dzial Dyrygentury Chóralnej Konserwato
rium im. P. Czajkowski go w Kijowie. Je t 
dyrygentem chóru WOSKRESl i\NI prt.y 
prawosławnej katedrze Zmartwych\ tania 
Pa11skiego. Równolegle zajmuje się pedago
giką , prowadzi chc\ry w średniej szkole muzy
cznej oraz na Uni wcr ·ytecie Jiu mani ·ty
cznym. jest m.in. laureatem dyplomu dla 
najłepsz.ego d rygenta ~1iędzynarodowego 

Konkursu im. Dimitrowa wWarnie(l99 ). 

Chór WOSKRESINNIA 

Chór kameralny WOSKRESl!\l\lA powstał w roku 1991 przy katedrze prawosławnej Najświętszego 
Zmartwychwstania w Równem na Ukrainie. Od momentu założenia jego dyrektorem jest Aleksander 
Taras en ko. 
Chór skupia najlepszych w mieście <p iewaków, nauczycieli i absolwentów Akademii Muzycznej. Zespół 
stawia sobie za cel odrodzenie wiekowych tradycji śpiewów cerkiewnych. 
Chór WOSKRlESINNlA jest laureatem prestiżowych konkursów i festiwali. 



Istota muzyki cerkiewnej sprowadza się do nieustannego dążenia do niebiańskiego archetypu celem ~ 
osiągnięcia jedności świata Boskiego i świata ludzi. Muzyka liturgiczna jest więc jednym ze sposobów 
przezwyciężenia stanu upadku i przywracania utraconej jedności. Jej rolę można więc porównać do 
roli ikony. Ikona pokazuje rzeczywistość świata przemienionego, a muzyka liturgiczna jest również 
przeZ\vyciężeniem ,.ociężałości materii". Twórcy teorii „śpiewu podobnego do anielskiego" kładli nacisk 
na to. że muzyka liturgiczna musi w istotny sposób różnić się od tak zwanej „muzyki świeckiej". Inaczej 
nie odda rzeczywistości przemienionego świata i harmonii kosmosu. Jako „śpiew podobny do aniel
skiego'' jest też uprzedzeniem nadejścia królestwa Bożego. Jest więc w pewnym sensie ikoną królestwa, 
podobnie jak obraz sakralny. 
Przy pomocy systemu ośmiu tonów ustalono surowy porządek muzycznego zorganizowania liturgii. 
Ogromną rolę odgrywa w tym zasada podobieństwa. ,,Im bardziej niezmienny jest wzorzec, tym głę
biej i czyściej wyraża on sprawy ducha'· - pisze Paweł Floren ski. Kanon ten jest dziełem soborowym, 
wspólnym całego Kościoła. Praca hymnografa, podobnie jak architekta i ikonografa, była bardzo 
wysoko ceniona. Większość hymnografów została zaliczona do grona świętych. 
Hymnograf dążył do tego, żeby wierni ,.jednymi ustami i jednym sercem sławili i opiewali naj
czcigodniejsze imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha'·. Równocześnie miał ciągle na uwadze anielski wzo
rzec który starał się przekazać w swoich kompozycjach. W tym sensie muzyka cerkiewna jest wyrazem 
soborowego doświadczenia całego Kościoła. 
Monumentalność śpiewu liturgicznego wiązała się pierwotnie z nicrnrykle skromnymi środkami wy
razu - śpiew unisono. Według Pawła Florenskiego tego typu śpiew jest „dotykaniem wieczności." 
Wieczność jest przedstawiana przy pomocy skromnych środków, ale właśnie te środki przenoszą 
człowieka w inny świat: „Wszystko jest podporządkowane jednemu celowi: uzyskanie katharsis przy 
pomocy dramatu muzycznego i dlatego wszystko jest podporządkowane tej idei. '* 

Wszystkie sztuki łączą się w świątyni z ogromną mocą oddziaływania na uczucia człowieka, przenoszą 
go w świat noumenalny przez kontemplację ikony, słuchanie śpiewu. Procesje, okadzenia, płomienie 
świec. promienie światła wpadającego przez okna, wszystko to stwarza podniosły nastrój. Sztuka 
cerkiewna odrywa człowieka od problemów dnia dzisiejszego i skierowuje ku wieczności. 

'P Florenski .~wiq(}'niajako si•nteza sztuk - w ikonostas i inne szkice prze!. Z. Podgom:c, Białystok 1997, s .. 3.3-47 
Fragmenty eseju pochodzą z portalu internetowego www.cerkiew.pl 

Ks. dr Henryk Paprocki- ur. J9·; 6r. Absolwent KUL. W 1978 roku ukończył Instytut św. Sergiusza w Paryżu z tytułem 
doktora. Jest autorem licznych prac z 1,akresu teologii prawosławnej. Pracuje w Katedrze Teologii Prawoslrn nej Uniwer
sytetu w Białymstoku i w Telewizji Polskiej. 
Paweł Florenski-ur. 1882r. Duchowny. teolog. wrynalazca, filozof, fizyk i poeta. Odnowiciel prawosławnej myśli rosyjskiej. 
Napisał m.in Ikonostas i inne szkice .. Filar i podpora prawdy Rozstrzelany \I sowieckim lagrze około I').)~ roku. 
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-- Buntownik, który stał się akademikiem -
Katarzyna Kachel rozmawia z Krzysztofem Jasińskim 

W szkole teatralnej Krzysztof Jasiński się nudził, więc postanowił założyć swój teatr. Nie 
wiedział jeszcze \"\1edy, że s·tanie się on wkrótce jedną z najważniejszych scen w Polsce. Dziś 
obchodzi ona czterdzieste urodziny. 

- Wszystko zaczęło się w krakowskiej szkole teatralnej. Szacowne grono profesorskie jak co roku przyjęło 
na studia grupę dobrze zapowiadających się przyszłych aktorów. Wszyscy byli bardzo młodzi. dobrze 
wychowani i z zapałem poddawali się szkolnym rygorom. Była wśród nich tylko jedna czarna owca, której 
nie do końca podobały się zajęcia i którą śmiertelnie nudziło uprawianie mieszcza11skiego teatru. Był ni'! 
Krzysztof Jasiilski - twórca Teatru ST , sceny która dziś obchodzi czterdzieste urodziny. - Kiedy przy
szedłem do szkoły, koledzy z roku byli młodsi.Jerzy Fedorowicz miał wtedy 17 lat. Olgierd Lukaszewicz był 
niewinny jak niemowlę. Tylko \Vojtek Pszoniak i ja byliśmy już po wojsku. Byłem najstarszy. bo zdążyłem 
skończyć studium nauczycielskie i zostać nauczycielem historii , prowadzić kabaretv w Poznaniu i od ie
dzieć swoje za znieważenie popiersia Lenina, a jeszcze wcześniej posmakować .życia w internatach. 
Nic więc dziwnego, że ryitm szkoły mi nie wystarczał - opowiada dziś KrzysztofJasióski. 

Oczywiście profesorowie zauważyli to od razu i nieraz zastanawiali się nad uczelnianą przyszłością 
niepokornego studeJilta. IPowodów było sporo, choćby ten, żejasiilski przewodniczył strajkowi w 1968 
roku.jednak niepokorny buntownik był zdolny i potraf ił wyjść z niemal z każdej egzaminacyjnej opresji. 

- Oblałem tylko jeden egzamin i to dlatego, że w jego trakcie zasnąłem. Graliśm. Poli('fę Sławomira 
Mrożka, a ja byłem Sierżantem, który siedział pod stołem, czyli w więzieniu. Koledzy trochę przynu
dzali i przysnąłem. Sko!lczyło się na tym, że profesorowie to zauważyli i któryś z nich powiedział: 
„Chodźmy, niech się student wyśpi" i przerwali egzamin - śmieje się dziś Krzysztof Jasiliski. 

Buntownicza natura skierowała jego kroki do jaszczurów, gdzie działał Teatr 38. Kiedy był na drugim 
roku studiów, okazało się , że szef tej sceny wyjeżdża na studia do Moskwy. - Zreszq w moim garni
turze - dodaje jasióski. - Poszedłem wtedy do ZSP i zapytałem, czy chcą mieć teatr. Jeżeli tak. to ja już 
zaangażowałem pół szkoły teatralnej, w zasadzie wszystkich moich kolegów - opowiada. ZSP było to na 
rękę , więc nikt z działaczy nie stawiał przeszkód. Nowy zespół rozpoczął pracę w jaszczurach, próbując też 
w salce przy ul. św. Krzyża, gdzie można było spotykać się w nocy. 

- Tylko trzeba było po sobie sprzątać - dodaje jasil1ski, który jako założyciel teatru podzielił go na 
grupy twórcze, sam pozostając nieco z boku.Jednymi z pierwszych premier były Liclltarz Ruski Jerzego 
Harasymowicza i Na pełnym morzu Sławomira Mrożka w reżyserii Edwarda Dobrza!lskiego. A potem 
Pamiętnik wariata Gogola w reżyserii Jana Łukowskiego z Trelą , Franaszkiem i Lukowskim. 

Szkoła dostała po nosie 
- To od początku był profesjonalny zespół, w którym chodziło wył<jcznie o teatr.Ja sam kochałem sztukę 
od dziecka. Odziedziczyłem to po ojcu, który, choć był matematykiem, pięknie grał na skrzypcach 
i malował. Pamiętam, jak do mojego miasteczka przyjechał teatr z Grażyną Mickiewicza. Nie wycho
dziłem z domu kultury, odkąd pojawili się w nim pierwsi pracownicy techniczni. Śledziłem każdy ich 
ruch. w jeden dzie!l zaraziłem się teatrem. Zostało mi to do dzisiaj. Jestem na niemal każdym moim 
przedstawieniu - mówi Jasi11ski. 
Nowy studencki teatr dal po nosie swojej macierzystej uczelni podczas festiwalu organizowanego 
w Erlangen. Z Polski został na niego zaproszony spektakl STU i dyplom krakowskiej szkoły teatralnej. 

- Pamiętam, że oni przyjechali z dekoracjami, z pełnym wyposażeniem , a my tak, jak staliśmy. Jednak 
to my otrzymaliśmy Grand Prix. Tak naprawdę nie to było najważniejsze podczas tego festiwalu. 
Tam zobaczyłem po raz pierwszy teatr politycznie zaanagażowany, artystyczne widowisko, które 
wzbudzało prawdziwe emocje na widowni. Nie przypuszczałem , że teatr może mieć aż tak silny od
dźwięk . Przypomniałem to obie w marcu '68. Właśnie graliśmy w jaszczurach kabaret Kobieta demon , 
ajerzy Stuhr z przej ęciem opowiadał. jak dzieil wcześniej dostał pod uniwersytetem z armatki wodnej. 
Wtedy z dn ia na dzieó staliśmy się teatrem politycznym - twierdzi Krzysztof Ja 'iil ki, wtedy jeszcze 
obcięty na krótko, całkiem przyzwoicie ubrany. co widać na zdjęciach , szef młodej grupy. 

Kontrkultura atakuje 
Czasy hipisow'kie, czasy kontestacji i kontrkultury, długie włosy i wyciągnięte swetry przyszły nieco 
później, wraz z czołowymi przedstawieniami tego okresu, czyli Spadaniem, Sennikiem polskim i Exo
dusem. Nagle okazało się , ż e teatr w Polsce może być głosem młodego pokolenia, dyskutować o współ
czesnym św i eci e i podejmować dialog z widownią o kształcie przyszłej Polski. - We \Vrocławiu na 
festiwalu Teatru Otwartego zobaczyłem '' Bread and Puppet". I od tej pory inaczej myślałem o teatrze, 
przestała nrnie intere. ować tradycyjna li teratura dramatyczna, zrozumiałem, że Teatr STU musi przejść 
radykalną zmianę - wyznaje Krzysztof Jasiński. - Spektakle zdejmowała cenzura. Mogłem zostać 
męczennikiem , ale na to nie miałem najmniejszej ochoty, zresztą nie leży to w moim charakterze. Wtedy 
przy zed ł rok 19 O, epoka Gierka i zapanował entuzjazm. Zaczęliśmy grać Spadanie , potem Sennik 
polski i faodus. Objech aliśmy z nimi kawał świata. To było niewyobrażalne. A w Krakowie mieliśmy 
już sied z i bę przy ul. Brackiej 15 (dzisiaj Cieplarnia), a potem słynny namiot przy ul. Rydla, z tysiącem 
miejsc, który na naszych spektaklach wypełniał się w całości. Kiedyś Irena Dziedzic zakomunikowała 
w telewizj i. że Szalona lokomo~)'wa pięć razy pod rząd wypełniła katowicki Spodek. W Meksyku, 
Wenezueli , Kolumbii na spektakle przychodziły tysiące ludzi. 

Spełniony akademik 
Hossa trwała kilka lat. Po tym czasiej asióski postanowił zrezygnować z namiotu, by jego zespół nie stal 
s i ę teatrem wakacyjnym, który może tylko grać w sezonie letnim. Poza tym poczuł, że przyszedł czas 
na kolejne zmiany. ST stało się teatrem w pełni zawodowym. a do repertuaru weszła Szalona 
lokomotywa , Pac,jenG'i, Ubu Król. Wiktor Ilerzig, który był wówczas urzędnikiem wydziału kultury, 
pokazał Krzy ztofowi J asińskiemu kamienicę przy al. Krasiilskiego. I udało się przejąć ten budynek. 
w którym do dziś mieści się siedziba teatru. To w nim doszło do kolejnych przeobrażeil grupy. 

- Na dwudziestolecie po prostu rozwiązałem zespół i mimo że miałem z tego powodu dziesiątki 

spraw w sądzie pracy, nigdy nie żałowałem tej decyzji. Teatr STU przeobraził się w teatr impresaryjny. 
dzięki czemu mam jed n z najlep. zych ze. połów w Polsce i repćrtuar. który zapewnia widownię w stu 
procentach - mówi Jasi!lski. 

Grane tu dz iś przedstawienia, takie jak słynny już Hamlet, Zemsta czy spektakle Grupy Rafała Kmity 
ści ągają tłumy. 'a czterdzie. te urodziny Krzy. ztof Jasiński planuje swoją inscenizację Bies6w Fiodora 
Do to jewskiego. 
- Z buntownika stałem się akademikiem. Patrząc z perspekty\\ y tych czterdziestu lat. cieszę się , ze 
o iągnąłem lO, do czego dążyłem, zamiany buntu na wartość. 

Gazeta Krakouiska nr 228/ 30.09.0'i 



~*+~ 
MECENASI SPEKTAKLU (~ 

li) ...,.„.c I Bank Zachodni WBK 

/_i!l_IJ_n_~--.-.-i-v ® 

KRAKÓW S.A. 

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

DZIENNIK POLSKI 

MECENAT KULT "RAL:-JY MIASTA KRAKOWA 

••• 
-~A· !.~.= 
KRAKÓW 

SPO'iSOR OŚWIETLENIA SPEKTAKLU 

~rod no-

PATRONATY \IEDIALNE 

Aktualnie w repertuarze 

REPERTUAR STAŁY 

Fiodor DOSTOJEWSKI 
BIESY 

Samuel BECKE'IT 
SZCZĘŚLIWE DNI (HAPPY DAYS) 

Leszek KOŁAKOWSKI 
ROZMOWY Z DIABŁEM. WIELKIE KAZANIE KSIĘDZA BERNARDA 

Monodram Jerzego TRELI 

AJeksander hr. FREDRO 
ZEMSTA 

Stanisław Ignacy WITKIEWICZ 
WARIAT I ZAKONNICA 

Zbigniew KSIĄŻEK 
SZTUKA KOCHANIA. SCENY DLA DOROSł.YCH 

'Rafał KMHA 
ĄJ WAJ! CZYLI HISTORIE Z CYNAMONEM 

Rafał KMITA 
WSZYSCYŚMY Z JEDNEGO SZYNELA 

Maria ANDRUSZKIEWICZ, Józef OPALSKI 
SEKRETY NIETOPERZY, CZYLI INTYMNY SEANS KABARETOWY 

REPERTUAR RUCHOMY 

według Stanisława WYSPIAŃSKIEGO 
WESELE 

Stanisław Ignacy WITKIE\VICZ 
MATKA 

Bogusław SCHAEFFER _ 
SCENARIUSZ DLA TRZECH AKTOROW 

Bogusław SCHAEFFER 
KWARTET 

Witold GOMBRO\\'ICZ 
OPERETKA 

według Stanisława WYSPIAŃSKIEGO 
A KAZ TYZ TA POLSKA 

Monodram Olgierda LUKASZEWICZA 

RECITAL BEATY RYBOTYCKIEJ 

W PRZYGOTOWANIU 

Peter Ql ILTER 
KONIEC TĘCZY 

z Beatą RYBOTYCK;\ w roli Judy GARLAND 

według Leszka KOI-.AKOWSKIEGO 
ORFEUSZ 

Monodram Krzysztofa GLOBISZA 

William SHAKESPEARE 
KRÓL LEAR 




