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JUDASZ 

ANDRZEJ SZCZYTKO 

Ukor1czył WydZJiał Aktorski PWSFTViT w Lodzi. Dy plom 
uzyskał \v; Teatrze im. C. Norwida \V Jeleniej Górze w se
zonie •teatralnym 1977/78. 
Warż.niejsże role: Lentulius \.V „Adrok.lesie i Lwie" Shawa 
(reż. Henryka Tomaszewskiego), Orestes w .,Ifigen ii w Tau
rydzie" Goethe'go (reż. ·Alina Obidniak), Tomasz Zan w 
III cz. „Dz.iadów" Mickiewicza (reż. Grzegorz M r1)wczyr'1-
ski). 
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MŁODZIUTKA BLADA 

JOANNA ŁADYNSKA 

W 1978 roku uko11czyla Wydział Aktorski P·WST w Kra
kow ie. Dyplom uzyskała po zagran ·u w przedstawieniach 
szkolnych ról Ali w „Tangu" Mrożka (reż. J . Madej.owski) 
i Elwiry w „Mężu i żonie" Fredry (reż . J. Meruoowicz). 
Młodziutka Blada w „Zegnaj Judaszu" Iredyńskiego jest jej 
pierwszą rolą w teatrze. 
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CEZARY SOKOŁOWSKI 

W 1969 roku rozpoczą ł p!·acę w Teatrze ,.Korne ·a " w War
szawie, następn ie pra cował . ol ejno w Tea trze im. Wandy 
Siemaszkowej w Rze zowie, w Teatrze Dramatycznym w 
K osza linie i Teatrze im. St. Jaracza w Olsztynie. rok u 
1976 zdal el s tern is tyczny egza min aktors k i. 
Ważn iejsze role: Albin \ ,_. Slubach panieńsk ich" Fredr y, 
Sylwi usz w „Jak wam si ę podoba" S zekspira, Wa law w 
„Grubych rybach" Bałuckiego, Hrabia w „Gigantach z gór" 
P irandella, Fryderyk w „Pelikanie" Stri ndberga, Ch!ebured 
w „Pas torałce" S chillera, Piotr w „Waria tce z Chaillo t" J. 
Giraudoux , Beniamin w „Białym ma łżeństwie" Różewi cza. 

Występował także \V •. Kabarecie" J . P iet rzaka. 
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PI OT R 

KRZYSZTOF KACZMAREK 

W 1977 roku ukończył Wydział Aktorski PWSFTViT w Ło
dzi. Role dyplomowe: Oberżysta w „Grze interesów" Be
navente oraz Bubnow w „Na dnie" Gorkiego. Rolą Franta 
we współczesn ej sztuce irland zkiej „Obywatelstwo honoro
we" za inaugurował swoją pierwszą pracę w teatrze często

cho\ •skim. 
Kolejne role: Zoro w „Owcy" Stratijewa, Kolędnik Jaś w 
„Po górach, po chmurach" Brylla, Zbyszko w „Moralno śc i 

pani Dulskiej" Zapolskiej. 
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KOMISARZ 

ZENON JAKUBIEC 

W 1958 roku ukoi1czył Studium Dr amatyczne Ireny i Ta
deusza Byrskich w Kielcach. Pracował kolejno w teatrach 
kie lec kim, rad-0 mskim, gorzowskim, toruńskim, białostockim 

{w latach 1970-1975), tarnowskim. 
Ważn iej s ze ro le: Naczelnik policj i w „Policji" Mrożka, Zbig
niew w „Mazepie" Słowackiego, Alfred w „Mężu 1i żonie" 

Fredry, Zygmunt August w „Barbarze Radziwiłłównie" Fe
lińskiego, Jazon w „Medei" Eurepidesa, Stai1czyk i Jasiek 
w „Weselu" Wyspiańskiego, Michał w „Pierwszym dniu wol
ności" Kruczkowskiego, Rotmistrz w „Damach i huzarach" 
Fredry, Rajca w „Ptaku" Szaniawskiego. 
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WOJCIECH PISAREK 
REŻYSER 
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W 1971 roku uko l'1czyl Vl ydzial Aktorski P WSFT TiT w Ło
dz i. Pracował w .Jeleniej Górze {Teatr im. Norw ida}, w L o
dzi {Teatr Nowy) i Krakowie (Teatr im . .J. Słowackiego). 

Ważniejsze role: Ma zepa w „Mazepie" Słowackiego , śm iech 

w „Legendzie" Wyspia r\s kJego, Orestes w „Orestei" Ajschy
losa, Cherubin w „Weselu Figara" Beaumarchais, Lelun w 
„Lilli Wenedzie" Słowack iego, Władzio w „ślubie" Go m
browicza. W 1978 roku ukof1czył Wydział Reżyseriti PWST 
w KrakowJe. Zrealizował reżysersko „Porwanie w Tiutiurli
stanie" Żukrowskiego ·w Teatrze im. J. Słowackiego w Kra
k·owie i „Dulle Griet" Gr.ochowiaka w Teatrze im. J. Oster
wy w Gorzowie Wiielkopolskim. 
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OD AUTORA 
Kiedyś moja przyjaciółka, Anna M., lekarz-psy

chiatra, będąc w nastroju liryczno-refleksyjnym po
wiedziała mi, że jestem pisarzem jednego tematu, 
a właściwie jednej sytuacji: przemocy. I miała rację. 
Oczywiście inaczej to objawia się w liryce, inaczej 

w moich powiastkach i jeszcze inaczej w utworach 
teatralnych. Teatr jako ta autonomiczna kraina 
sztuczności, będąca uproszczeniem, a jednocześnie 
rozszerzającą metaforą , pozwala zarysować sytuacje 
c z y s t e; mechanizm przemocy dzięki temu może 
ujawnić się bez obudowy historycznej, obyczajowej 
czy też psychologicznej. Jest modelem. I tak samo 
jak model atomu pozwala scholarom - pomimo 
uproszczenia i sztuczności - dać pojęcie o budowie 
cząsteczki, tak samo teatr daje widzom możność uj
rzenia w skrócie czegoś, co nieraz było przytłoczone 
mnóstwem detali, co było nieraz niewyobrażalne ja
ko całość. Jest w tym siła i słabość. Siła, bo teatr 
uwidacznia, słabość, bo zawsze grozi zbytnie uprosz
czenie - choćby tylko przez ograniczenie się do 
dwóch godzin spektaklu. Teatr jednak przez posłu
giwanie się aktorem, przez ucieleśnienie d.aje moż
ność uniknięcia tej pułapki. Stwarza sztuczną wia
rygodność . 
„Żegnaj Judaszu" napisałem w 1965 roku. Od tego 

czasu napisałem kilka innych sztuk będących wa
riantami tej samej sytuacji, czy też: tej samej obse
sji. Wynika z tego, że Anna M. jest nie tylko piękną 
kobietą, ale i znakomitym psychiatrą. 

Z programu Teatru Starego w Krakowie 
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P~SZĘ CIĄGLE JEDNĄ 

I TĘ SAMĄ SZTUKĘ 

- .Jako dramaturg jesteś bardziej znany niż gra
ny . Napisałeś jed!enaście sztuk, z tego do ostatniego 
sezonu 1970/71 były grane tylko cztery. Dlaczego? 

Kilka razy wchodziły w grę czynniki... poczekaj, 
jak to się mówi?„ acha, niezależne od autora". 

- Teraz to się zmieniło. 
-Tak. W kilku 

0

miastcich przeczytano moje sz tuki 
bez uprzedzeń, w wyniku czego miałem, w nwrcu 
tego rok1l dwie prapremiery: „Dobroczyńcy" w Ło
dzi i „Zegnaj Judaszu" w Krakowie, w kwietniu od
była się premiera „Jasełek" w Warszawie. Myślę, że 
jest to związane ze zmianą atmosfery społecznej, ży
ci e teatralne nie jest przecież czymś wyodrębnio
nym. („.) 

- Jak widzisz swoje sztuki wśród prądów, zatok 
i wirów współczesnego teatru? 

- Będę mówić o ostatnich sztukach, bo pierwsze 
trzy, cztery to były psychologiczne obyczajówki, to 
było terminowanie, okres poszukiwań. Zacznę tro
chę okręż nie, dobrze?„ Siła teatru polega na tym, 
że przestał on udawać pewnego rodzaju naturalność, 
teatr nie wstydzi się już swej sztuczności„. Z rnusu 
oczywiście . Sprawił to film i TV. Jest arcysztuczny 
i w tym jego siła, jego jedyność. Są sprawy i rzeczy, 
które można ukazać tylko przez teatr. Poezja przez 
swoją ezoteryczność temu nie sprosta, proza rozwod
ni w deszczu słów, a film jest zbyt dosłowny. Je
żeli mógłbym jaką.5 sytuację czy sprawę zobrazować 
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w innym gatunku to nie napisałbym rzeczy na sce
nę, więc jeżeli mi przyjdzie do glowy coś takiego 
co wymaga przedstwienia sztucznego, teatralności, 
to wtedy siadam do maszyny i wystukuję „akt 
pierwszy". Moje sztuki są modelami sytuacji czy 
problemu. Tak, to modele. Skrót bez obudowy hi
storycznej, obyczajowej czy psychol.ogicznej. Swiaty 
wymyślone, rzeczy dziejące się nigdzie i wszędzie, 
fantomy, baśnie ucieleśnione przez aktorów, świat
ła , scenę. 

- Okrutne baśnie. 
- O tym za chwilę . Taka sztuka - model uprasz-

cza, ale zarazem poszerza, bo metaforyzuje. Można 
to nazwać analizą zjawiska przez syntezę. Tego po
trafi dokonać tylko teatr. A że niektóre moje rze
czy sceniczne można nazwać ok rutnymi? No cóż? ... 
Przecież ja piszę ciągle jedną i tę samą sztukę . Wa
rianty jednego dramatu. Wszystkie nwje sztuki są 
o przemocy, takiej czy innej, ale o przeniocy . To wi
si w powietrzu, nosimy to w sobie, nie potrzeba na
wet być szczególnie uczulonym medium. Pytałeś o 
pokrewieństwa. Spokre wniony jest m właśnie z ty
mi pisarzami, których przemoc interesuje równie 
silnie jak mnie. To fascynacja i odraza, zapatrzenie 
i lęk, wiwisekcja i prześniiewanie, nadzieja i roz
pacz. 

- Jesteś poetą i prozaikiem. Czy to pomaga ci 
przy tworzeniu na scenę? 

„.Tacy pisarze bywali zawsze, to nie jest wykwit 
naszych czasów, można powiedzieć, że pewne spra
wy się nasiliły, spotęgowały ,ale one były zawsze , 
i zawsze byli pisarze dla któr ych przemoc stanowi
ła wieiki temat„. jedy n y temat . A w teatrze t.o tak 
obrazowo można pokazać . W skrócie, w błysku, w 
bólu, w grze . Sztylet Brutusa i uzębiona vigina, cze
kający na Godota i pokojówki, przykłady można 

mnożyć. 

- Na pewno dużo dała mi poez ja, umiejętność po
sługiwania się obrazem poetyckim i skrótem. Proza 
chyba nic nie daje. 

- A umiejętność pisania dialogów? 
- Inne są dialogi tzw. „pisane", a inne przezna-

czone do 1nówienia. Różnica stylizacji„. Zresztą po
wiem ci prawdę, albo ktoś od ra zu umie pisać dia-
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log, albo nie. To jest tak jak ze słuchem muzycz
nym, albo się go ma, albo nie ma i wtedy nie po
może wiedza o kontrapunkcie i kompozycji. Istnieje 
pewna ilo.§ć technik pozwalających wzbogacić dia
log, czynić z nim najprzeróżniejsze akrobacje, ale 
to są sprawy drugorzędne. Rzeczą najważniejszą jest 
„słuch na słowo". 

- Czy jesteś zadowolony ze spektakli w Łodzi i 
Krakowie? 

- Tak_. szczególnie z przedstawienia w Krakowie. 
Konrad Swinarski to wielki artysta, a poza tym nie 
wymyślał różnych reżyserskich sztuczek przeciwko 
autorowi, nie należy do gatunku tych reżyserów, 
którzy za wszelką cenę chcą pokazać jacy to oni są 
awangardowi, pełni koncepcji; on na to jest za wiel
ki, zrobił sztukę, według didaskaliów a jednocześ
nie każdy wie, że to jest jego robota, przez dosko
nałość tej roboty, przez typowe dla niego posługi
wanie się aktorem, przez jakże rzadką umiejętność 
pokazywania sztuki jako całości a nie zbioru reży
serskich pomysłów. 

Rozmawiał ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 
„Teatr" 16-31 V 1971 nr 10 
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'IRENEUSZ JREDYŃSKI 

urodził się 4 VI 1939 r. w Stanisławowie. Debiu
tował w 1956 r. jako peta. Wydał kilka powieści, 
zbiorów poezji i opowiadań oraz kilkanaście sztuk 
teatralnych („Męczeństwo z przymiarką", „Ostatni 
od'cinek drogi", „Rozbestwienie markiza de Sade", 
„Zjazd maturzystów'', „Zejście do piekła'", „Jaseł
ka - n1oderne", „Żegnaj Judaszu", „Narkomani", 
„Dobroczyńca", „Sama słodycz", „Trzecia pierś", 
„Łagodna piosenka"). 

Kierownik Administracji 
JANUSZ PIECHOWSKI 

Kierownik Organizacji Widowni 
LECH POŁCZYŃSKI 

Kierownik Objazdu 
EDMUND GRUDZIŃSKI 

Z-ca Kierownika Technicznego 
MIROSŁAW CYBULKO 

Kierownicy działów technicznych 
G!ówny brygadier sceny 
JOZEF KLIM 

Główny Oświetleniowiec 
ZDZISŁAW TOMASZEWSKI 

Pracownia akustyczna 
JÓZEF WAśKO 

Pracownie krawieckie 
EUGENIA MOJSA 
STANISŁAW NIEśCIEROWICZ 

Stolarnia 
FRANCISZEK JAWOROWSKI 

Perukarnia 
EDWARD LASKOWSKI, 

Pracownia tapicerska 
KAZIMIERZ HOŁOWNIA 
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REDAKTOR PROGRAMU 
LECH PIOTROWSKI 

REiDAIKTOR TECHNICZNY 
STANIStAW KAMIŃSKI 

ZDJĘCIA 

WOJCIECH Pl,SAREK 

Bltk 2033/78 r . 1000 e~z . A5 N-3 

Cena 5 zl.-

DYREKCJA I ADMINISTRACJA TEATRU 
BIAŁYSTOK, UL. ELEKTRYCZNA 12 

Telefony: 

Centrala 333-60, 333-63, 333-69 
Dyrekcja 330-42, 336-49 
Organiiacja widowni 31 4-79 

Zamówienie na bilety ibiorowe priyjmuje Biuro Obsłu
gi Widiów od godi. 8.00 do 16.00 telefon 314-79. Bi
lety indywidualne w kasie teatru od godz. 10.00 do 
13.00 i od 16.00 do 19.00. 
Priedspriedai biletów: „Orbis" - Ry nek Kości u siki 13, 
codiiennie opróci niediiel i świąt w godz. 10.00 do 
17.00. 

Wydawca: 

TEATR DRAMATYCZNY IM. AL. WĘGIERKI 
W BIAŁYMSTOKU 



'sztuka w 3 aktach 

. ZE ZBiORÓW .- . · . 

ń ~ Mi \l W yl,o/i'a~ADA 
. . 

- Andrzej Sz~~ytlco 

. - Jo~nna. ladyńska ·. 

- Cezary. Sokoło~ski 
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