


INSTRUME 
W ł 1 P k · 1 'fi" LOC l (0 -7l) 328-74 roc aw, u. ur yrne8o 'fi" 1 1·11Q1 1\r10 NAL (o-39) 12-1s-20 



warancją Twojego sukcesu! 
oferujemy: 

95-200 1 
•I I 

ul Pnłaskiego 23 
tel. (042)15-39-17 
fax (042)15-32-76 

85-959 I I~ I 97-4lo~r.imm. 
ul. 76 woj. piottkowskie 
tel. (052)21-12-71 do 78 teł. (044) 7-42 20 
fax (0$2)21-10-76 fax (044)37-42-21 

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Dyrektor artystyczny 

Waldemar Zawadziński 
Dyrektor naczelny 

Wojciech Nowicki 
Zastępca dyrektora 

Sabina Nowicka 
Kierownik literacki 

Paweł Konie 
Kierownik muzyczny 

Piotr Hertel 



wuudY Allen 
„„ ~łam z naturr ()kr-()Pnie smutną twar-z. 

~ie uśmiecham się. 

43dYbYście nie wiedzieli„ że jestem k()mikiem„ 
bYlbYm wcieleniem smutku. „„ 

(ur. w 1935 roku w Nowym Jorku, prawd ziwe 
nazw isko Allen Stewa rt Ko nigsberg), 
amerykański reżyser fi I mowy, aktor, 
scenarzysta. dra matopisarz i prozaik. 
Sławę zdobyl jako komik estradowy 
i autor skeczów. Jako reży ser debiutowa ł 

poci koniec lat sześćdzies i ą tyc h. 

Swe filmy kręci 1 produkuje 
najc zęściej w Nowym Jorku . 

Ich tematem są zwykle 
problemy. fob ie 
i ś mieszn os tki 

nowojorskiej elity 
intelektualnej . 

Absurdalny humor. 
polączony z okrutmi sa tyrą 
i ś miertelnq powag<1. 
charakteryzuje równió. 
jego pisarstwo. Allen 
wydal kilka zb iorów 

krótkiej prozy . 
zaw ie rających glównie 
utwory publikowane 
wcześ 111 e1 

w czasopismach . 
Najwa L.n iejszc filmy 

Allena: „Bananas" , 
„Śpioch" . „Miłość i ś mierć". „ . '· „A nnie Hall " . „W nę trza" . „.._.. '" Man hattan_", .Zelig"·::Purpurowa róża z Kairu", 

,.Hanna 1 Jej siostry , 
, „Zbrodnie i wy krocze nia". 

... 

uua umarł. §tf)P. 
Woody All en od dawna ju7 ni e jest 

uważany za bła1.n<1 - niektórym jego 
filmom przyznaje s ię nawet ra ngę d z i e ł 
o zac i ęc iu fi lo1of icznym: kr yty ka 
dos tukujc się w nich tre śc i naleŻ</Cyc h 
do kate\!.orii tzw. tematyki najgłębszej . 
Pr ze de~ wszys t k irn jed nak ~. aintere
sowanic skupia ~ ię na kinowej dz ia 
taln ośc i All e na. wci<J Ż natomiast 
niewi ele uwagi poświęca 
s ię dwóm dramatom. ~~~-
które, jak S<Jd zę. 
stanow i ą pod tym 
wzg h;: dcm nade r 
ważne 1 intryguj <.1ce 
pun kty w jego twór
c 1.ośc i: mowa o „S mier
ci" i „Bogu". 

All en ma i.wyczaj umi e-
szc zać swoje histori e 
w rzec; ywisto śc i Jat wo 
ro z po7.na ·wa łn ej - na wet 
w fi lmach powrnie naj
ban.J ziej ocllcgtych od sfery 
coc!Li e nno ~ci. T ło 
jego ut wo rów 
zmienia s ię dopiero 
w toku akcji. Intryga Laś polc
Qa czesto na zak lóca ni u lub 
; ,ykr;.yw ianiu obrazu św i a ta . 
L.rowmialego pocn)tkowo dla wido
w111 . Ze „Śmierc ią·· i „Bog iem" rzec1. 
ma s i ę inaczej. W picrwS/ym 
L tyc h dram atów jes1cze 
z wahaniem. w drugim - ze 
strace11cz<1 zuchwałościq Allen 
od poJstaw kreuje 1. upe łni e 
autono rni czn4 rzeczyw i s tość . 
Bohate r sztu ki „Ś mierć" ._,.,.=, = 
Klei nm an. uwikłany 
w ka l"k.owsk ie 1. ducha 
polowanie na nicuchwyt-

nego mordercę, błąka się po ciemnym 
mieśc i e. przypominaj<Jcy m senn y kos7.
mar. Nie wie. czy naprawdę grasuje tu 
jaki ~ wampir. nie wi e. w czym wła
ściwie uczestnic1.y i j aką odgrywa rolę: 
nie wie nawet. na ile rea lny jest otacza
jący go świat. 
· W „Bogu" do reszty 1. nikają zarysy 

rzeczyw i stości choćby szczątkowo 
jeszcze ro1.poz na

walnej. Tu wszy
stko jest kre acją, 



wielopiętrową umownością. Teatrem. 
Zdarzenia są wymyślone przez wy
myślonego starożytnego autora. Autora 
występującego w dramacie nie do 
końca ob my ś I onym pre z A I Jena. 
Allena, który jest jedynie figurą 
w utworze Woody'ego Allena ... Nawet 
publiczność została przez kogoś 
napisana. 

Nic bowiem nie jest wiadome 
i wszystko się plącze, jeśli nie ma 
nadrzędnej instancji , która 
gwarantowałaby niezmienny 
porządek, więcej - realność 

istnienia świata. 
Przecież. bez Boga caly 

;wiat jest bez sensu. Żvcie 
nie 111a sensu. Mv ;1ie 

W dodatku jeśli nieobecne są ogra
niczenia , to sztuka nie może się 

zakończyć. Bo koniec zwyczajnie nie 
istnieje. Namiastki Boga, takie jak 
deus ex machina - czyli prawa nazy
wane nadrzędnymi, ale stworzone 
przez ludzi - w praktyce ujawniają 
swoją bezradność. Przychodzi chwila, 
gdy wreszcie trzeba s pojrzeć praw

dzie w oczy: rzeczywisto.\:c' przes
ra/a istnieć.' Szlus. Brak gwaran
towanych reguł rodzi absurd: żadna 

ucieczka przed nim się nie uda. 
Po z ostają tylko bezsens 

i pustka. 
W „Bogu" Woody 
Allen występuje w roli 

nieco odmiennej niż 
zwykle: jako spraw
ca, nic zaś bez.radny 

przedmiot z eł ar Leń. 
Podobieństwo cło 

Woody'ego. którego 
znamy z więk szoś ci 

filmów. polega na 
~==~tym, że Allenowi 

111amy sensu. Poczucie nie
rzeczyw istości jest konse
kwencją niewiary w spraw
czą moc, stwarzającą świat. 
Bohaterom „Boga" pozostaje 
tylko uparte czepianie się 
tego. czego można dotknąć. 
Dotknąć w najdosłowniej
szym znac ze niu; postaci f' 
z „Boga" traktują seks jako P.lftliillj 
wyznacznik realności. Co mi l~ 

-pisarzowi z„Boga" 
też nic s i ę w końcu nie 
udaje. Tym razem jednak 
jego klęska jest konse

f({m br;dą mówić - powiada 
Doris - ja istniej{' noprawdę .. . 
My.ąę. więc jestem. Albo je
szc;e lepiej: czuję ... mam 
orgozm. Ale i ten miernik okazuje s ię 

fałszywy. Jak zresztą wszystko. Nawet 
śmierci nie ma. 

Be; Boga człowiek staje sit; jedy
nym panem siebie i świata - przecież 

nic nie musi pasowa<' do ~adnrch 
ustulonrch :: gcln· rozwiązwi. je st 
wolny. Kretynik powiada: Ropre111 
olll'icroją się p,.-::.ede mną ludzkie per
spdtni·r . I ::. tego poll'odu - po pro-
0I11 stras::.11i(' chce 111i się r::r gru." . 

kwencj:.i ułomności meta
fizycznej: Allen-bohater 
sz tuki - mając po1.ornie 

uprzywilejowaną po zycjt,: 
- w istocie jest w takim sa mym 
położeniu, jak wymyślone przez niego 
figury. Brak wiary w niewzruszony 
ład cle1.organizujc osobowość Woo
dy'ego-postaci a zarazem wprowadza 
chaos w św iat st worz.onych przezeń 
bohaterów. 
Żeby pisać, trzeba 1.buclować sobie 

jakąś wiedzę o po c;,q rku. :irodk11 
i k01icu. Aktor: Skoro Bogo nie nw , 
to kto stii·or~rl .{11·iot:) Pisarz: Jes::.c:.e 

r 

do tego nie doszedlem. Aktor: Co to 
znaczy, jes zc:.e nie dos zedleś :'-' To 
kto ? I kiedv masz. zam iar do tego 
dojś(':J 

* * :;: 

„Bóg" pows tał wcześniej niż „Annie 
Hall". film uważany w twórczości 
Allena za przełomowy. „Bóg" to jakby 
próba penetracji nowych dróg, nowych 
środków mających wyrazić inne już 
widzenie świata. Podobne pytania 
i wątpliwości pojawiały się 
u Allena wcześ niej , ale 
bywały tak zawoalowane 
dowcipem. że ich nuta serio ~ 
mogla umknąć uwad ze . 

1 13)~ 
„Bóg" natomiast jest już ~~„ 
jawnym, ma_nifestacyjnymr 
z.apisem n1ew1ary , 

(i opisał w obu sztukach) sprawiło. 
że na własną rękę zaczą ł gorączkowo 
poszukiwać jakichś reguł. Nadz ieję na 
ich istnienie dostrzegł w nagl<icej 
potrzebie uczuć. Widać to wyrażnie 

w powstających 
potem fil

mach,takich jak 
„Manhattan" czy 

„Purpurowa 
róża z Kairu", 

a najjaśniej 

istnienia. 
Jednak że o „Bogu" nie 

można mówić tylko jako 
o utworze otwierającym 
nowy okres twórczości 

Allena. Choć opublikowany 

w możliwo śc i czło
wieka odrzucającego 
to. co umownie 
można by nazwać 
Kosmosem. Ko me
di o w a forma, zna
kom i ta zresztą, 
wzięła się może 
ze strachu przed 
ośmieszeniem sie
bie - dotychcza
sowego prześmie
wcy. I zapewne 
miała też uczynić 
rozważania i kon
klu zję strawniejszy
mi dla widowni. 

• , -~ • w latach siedemdziesiątych, 
~ \: _ zadziwiająco rymuje się 

„Śmierć" i „Bóg" 

~ J\ ~'y ' ć-5~;J z niepokojami końca wieku. 
f,\ /'!J.J~ iJ Lapidarną wykładnią tych 

\
' ~J;; · nastrojów mogłaby śmiało być 
1 

.,_ ~ ~ depesza. ponad dwadzieścia lat 
\ temu doręczona bohaterom dra-

matu Allena za pośrednictwem 
firmy Western Union: Bóg umarl. 

Stop. Ż)jecie na wiosną rękę. 

oznaczają te n ~~===:::::::~~~~Wlil~ Stop. Klub gn w kręgle 
Moskowitza. punkt w ka-

rierze Allena, w którym 
śmiech naskórkowy, drwina z gry- Joanna Godlewska 

masów świata , przestały mu wystar-
czać. Spróbował dociec przyczyn 
owych grymasów. To, co odkrył 



Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Woody Allen 

Bóg 
(God} 

Przekład - Anna Kołyszko 

Obsada: 

Pisarz - Schizokrates Andrzej Mastalerz 
Aktor - Kretyn1k Mariusz Jakus 

Doris Agata Piotrowska-Mastalerz 
Diona. Pohuj<iu;ko. Woody Allen Zofia Uzelac 

Debili11sz Aleksander Bednarz 
ldiotos-Zeus-Bóg Jan Hencz 

Lorenzo Miller Stanisław Kwaśniak 

Blanche Dubois Grażyna Walasek 
Straż111h Ryszard Kotys 

Kuhieta z W1 dow r11 . /Jileterlw Irena Bu rawska 
Mężczv::no z Widowni I, Gmucho Marx Maciej Małek 

.-'vl</żczyzna z Widowni 11 Andrzej Wichrowski 
Knhie1a z Nożem w Pie1:>i Hanna Molenda 

Posluniec z Western Union. Przyjaciel Cezary Rybiński 
Stanley Kowolsky Marek Kasprzyk 

Pan - Król Bohdan Wróblewski 
Wendy Alicja Krawczykówna 

Bob Henryk Staszewski 
Leilarz Józef Zbiróg 

Chór 

Irena Burawska, Elżbieta Kozowicz, Alicja Krawczykówna, 
Hanna Molenda, Zofia Uzelac, Marek Kasprzyk, Stanisław Kwaśniak, 

Maciej Małek, Cezary Rybiński, Henryk Staszewski, Andrzej Wichrowski 

Premiera 18 czerwca 1994 roku 





Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Woody Allen 

Bóg 
(God) 

Przekład - Anna Kołyszko 

Rqseria Tomasz Zygadło 
scenugruriu Jerzy Rudzki 

Muzyka Jan Kanty Pawluśkiewicz 

Rezyserwświa11a Krzysztof Sendke 

Awsten/ re.:ysem Zofia Uzelac 
rnspicJen1 Alicja Ćwikli11ska 

Sufler Jadwiga Paul 
Opero1ndwia11a Julita Głażewska-Gmach 

Operu1ordźw1ęku Jerzy Gruchot 
Premiera 18 czerwca 1994 roku 

• 
' 

z br-uli()nu ,Allena 
T jak~e ja mogr;: wier::n' w Boga, jeśli zaledwie w ::es z.Irm 

rrgod11iu ję::yk 1vkręcil mi się 11 • ivalek elektn·c::.nej nws::yny 
do pisonio.? Trnpią mnie wąlpliwofri. Aje.-ili 
to ws::vstko jesr z/udzenie111 i nic nie istnieje? Gdyby tylko 
Bó::; dal mi jakiś 11'\"l"O~n1· znak' Na pr::_1·klad deponując 
::.11acz11ą sumr;: 1w 111oi111 koncie 11 · banku s::.1vojcarski111. 

NiP trlko nie ma Boga. olP spróbujcie je.1::.c:e ::nole~c' 
ln·droulika 11 · sobore.' 

Śll'iot niewid::.ialnY istnieje. be:: d1l'óc/J 
zdwi. K1rcstia tri ko. jak daleko to jest 
od .-inid111ic'icia i do krr>rcj ot11·arte :; i!~~iiiiiiii-iii====----iiiiiiiiiiiiiii~-~-~~!; 

C::.r jest coś po::.a 
no111i :; Pu co:; I c::r 111usi 
to b_n' w kic lwfa.<:li11·e :; 

Wiec::na nicofr 
jest OK.jdli 
odpo11·ipdnio sir 
uhier::cs::.. 

Wiośnie spotka
/em c11dm1·ne!{o 
c::fo11·il!ka -jest 
postacią fik
njną. ole nie 
1110~11u pr:ecież 
111iec' 11'.1:::.rstkiego. 

Znmrn próboll'ale111 pope/ui<' samobojst1-1·0. T\'111 rnzem -:,1l'il~yle1111ws 
i 11 ·etk11ąle111 go do kontaklll. Niestety 1wsrąpilo krótkie spięcie i poohijale111 
sif tylko o lodóll'kę. Wciąż owladni('f_\' obsesją śmierci, 111edrtmvale11111od nią 
11ieu.1tunnie. Zastu11ml'iale111 się , czy je.1·1 co.~ jesz.cze po życiu. oje.1'1 i jest, 
to c:::r 11·arto pr::ekroc:;(f(' d1vud::iestk(; 

C:::r powinienem ożenic' się::. W.:) Na pewno nie.je.'ili nie poda mi 
po::osto!rch liter Sll'Ojego imienia. A co ::.jej karierą:; A jukże 111dglb_1·111 
n'_rnwguc' od tuk pi(' knl!j kobiet_\', by -;re::rgnml'(flo-:: trtulu 111istr::.owskiego 
11· je~d::,ie 110 11 ·m1/.:och ? Ach, te decy~je .„ 



Seks jest jak fo1ierc, tylko ie po śmierci nie czujesz się 
sprasowanvjak pizza. 

Czr seks jest brudny? Tylko wlaściwie uprawiany. 

Widzialem dziś wchód s!o11rn, calv w czerwieniach i żrilci, i pornvślalen1 
sobie: A cóż ja znaczę? Tyle, co nic. Naturalnie, to samo pomy.1'/alem wczo
raj, ale wtedy padato. Owladnęto mną obrzydzenie do samego siebie i znów 
rozważalem myśl o samobójstwie - tym razem przez wdychanie tego, 
rn pozastalo po wizycie agenta ubezpieczeniowego. 

Ż_>je się tylko raz- i raz wystarczy, jeśli to dobrze rozegrasz. 

Zespół 
artystyczny 
Teatru 
im. S. Jaracza 
w sezonie 
1993/94 

Aktorzy 
Irena Burawska 
Róża Chrabelska 
Dorota Kietkowicz 
Agnieszka Kowalska 
Alicja Krawczykówna 
Barbara Marszałek 
Ewa Mirowska 
Hanna Molenda 
Bogusława Pawelec 
Jagoda Pietruszkówna 
Agata Piotrowska
Mastalerz 
Malgorzata Rogacka
Wiśniewska 

Kamila Sammler 
Joanna Sochnacka 
Krystyna Tolewska 
Zofia Uzelac 
Grażyna \Valasek 
Barbara Walkówna 
Ewa Wichrowska 
Bogumił Antczak 
Aleksander Bednarz 
Andrzej Gloskowski 
Jan HenC7. 
Andrzej Herder 
Stanislaw Jaskulka 
Marek Kasprzyk 
Ryszard Kotys 
Pawel Kruk 
Piotr Krukowski 
Stanislaw Kwaśniak 
Maciej Malek 
Andrzej Mastalerz 
Jarosław Pilarski 
Cezary Rybiński 
Boguslaw Sochnacki 
Henryk StasL.ewski 

Bogusław Suszka 
Andrzej Wichrowski 
Bronisław Wrocławski 

Bohdan Wróblewski 
Józef Zbiróg 

Reżyserzy 

Zbigniew Brzoza 
Waldemar Zawodziriski 
Tomasz Zygadlo 

Koordynator pracy 
artystycznej 
Wiesława Adamczyk 
Reżyser światła scenicznego 
Krzysztof Sendkc 

Inspicjenci 
Alicja Ćwikli1iska 
Jaroslaw Janowski 

Suflerzy 
Alicja Ćwiklińska 
Zdzisława Gloskowska 
Jadwiga Paul 

Korepetytor muzyczn)' 
Elżbieta Komwicz 

Korektor instrumentów 
mUZ)'Cznych 
Maciej Wichli1iski 

Sekretarz literacki 
Ewa Drozdowska 

Pełnomocnik dyrektora 
d/s sponsoringu 
Zbigniew Szatkow~J.i 

Szer reklamy 
Anna Łahicniec 

Redakcja programu 
Ewa Drozdowska 

Paweł Konie 
Opracowanie graficzne 

(z wyjątkiem reklam) 
Zbigniew Koszałkowski 

& Tak i TAK Studio 
Rysunki 

Jerzy Rudzki 
Fotografia 

Jacek Poremba 
Druk- Za kl ad Poligraficzny 

Hossa - Druk 
Łódź, ul. Chocianowicka 27 

Kierownik techniczny 
Ryszard Warcholiriski 

Zastępca kierownika 
technicznego 
Mieczysław Kowalski 

Główny elektryk 
Marek Desput 

Brygadierzy scen 
Zbigniew Dyrda 
Adam Forysiriski 

Prace malarskie 
i modelatorskie 
Jaroslaw Kluszczyiiski 

Prace krawieckie 
Zyta Walczak 
Zygmunl Ciesielski 

Prace fryzjerskie 
i perukarskie 
Jolanta Fidos 

Prace stolarskie 
Roland Unczur 

Prace ślusarskie 
Wicslaw Brot 

Prace tapicerskie 
TacłcL1'L Bilski 

Kierownik Biura Obsługi 
Widzów 
Barbara Stanisław,ka 

Biuro Obsługi Widzów 
przyjmuje zgloszcnia 
od 8.00 clo 16.00, 
ul. Kili11skiego 45, 
tel. 33-15-33 

Kasa teatru 
czynna 
w godz. 16."' - 19."' 
(z wyj<}tkiem 
poniedziałków ) 
tel. 32-66-18. 
ul. Jaracza 27 



Korzystamy z wyrobów firmy 

Procter & Gambie 

Teatr Jaracza 
ubezpieczony jest 

w łódzkim Oddziale 
POMORSKIEGO TOWARZYSTW A 

UBEZPIECZENIOWEGO 

GRYFsA 
Łódź ul. Piłsudskiego 8 

tel. 36-77-34 

LISA S.A. 
Towarzystwo Ubezpieczeniowo - Reasekuracyjne 

POLISA S.A. 
proponuje konkurencyjne ubezpieczenia 

krajowe i zagraniczne: 

V majątkowe 
V osobowe 

V komunikacyjne 

V ustawowe (obowiązkowe) 
V kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

V bagażu podróżnego za granicą 

Zainteres owanym naszą ofertą dodatkowych informacji 
udzieli oraz zawrze umowę o ubezpieczenie 
punkt akwizycyjny mieszczący się w kasie 

Teatru im. S. Jaracza, tel 32-66-18, 33-15-33. 

@% al. Kościuszki 80/82 tel. 36-24-65 lub 36-50-55 w. 232 
\fa~i.I~ Informacje można uzyskać również w filii TUR POLISA, 

~-



~RAINBC»lui POLSKA 
ul. Traugutta 4, 90-1O7 Łódź, 

tel. 0-(42) 36-63-20, 32-55-47 

Zapraszamy 
do naszego nowego biura 

przy ul. Traugutta 4 

©mano 

• m 
kwiat ·serwis 
1111. piast JANINA KWAPISZ 
93-485 Ł6dt, 11L FrtUte/nko 2 

uUfax (0·42) 84 31 35 

KOMPOZYCJE KWIATOWE 

ARANŻACJE WNĘTRZ 

hot c I 

restauracja 

wystawa 

sklep 

wesele 

przyj~cle 

bankiet 

rocznica 

sympozjum 

konferencja 

b I ur o 

gabinet 

teatr 

targi 



~ROSE z PROFESJONALNE KOSMETYKI 
~ W PONAD 
~ 800 
rJ'J. GABINETACH KOSMETYCZNYCH 
~ W POLSCE 

~ 
X u ( 

02-637 WARSZAWA, ul. SPARTAŃSKA 6B, tel. fax 447554 
Przedstawiciel na Łódź Leszek BARTOSIK, 

Łęczyca ul. Konopnickiej 11/13 tel. 49-20 

====:Fiat Auto Poland----

Uno Tipo Tempra 
Ducato (dostawczy) 

GOTÓWKA NISKIE RATY LEASING 

· AUTOTAK 
POZ NAN • A LEK5AND"owaKA :ia 

OT _ TliOFIL" 

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 




