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Małgorzata Siuda reiys_er_ia..._......... .............. 
absolwentko Wydziału Kulturoznawstwo Uniwersytetu Śląskiego w 
Kotowicach o specjalizacji antropologio kultury. Ukończyło takie Wydział 1 opracowanie reżyserskie tekstu 
Reżyserii Dramatu w Warszawskiej Akademii Teatralnej. Zadebiutowało w ~ 
roku 2003 no scenie Lubuskiego Teatru prapremierą polską , współpraca scenograficzna 
Jzoszki z Connemoro" Martina McDonogho. 

W roli Gottfrieda Rasia - gościnnie 

Grzegorz Stosz 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej 
w łodzi Wydziału Aktorskiego (2001 ). 
Samodzielnie procował nad spektaklem 
„Techniko Punktu Świetlnego" 
wyróżnionym nagrodą no festiwalu 
Kontrapunkt w Smecinie w roku 2002. 
Laureat nagrody aktorskiej no festiwalu 

szkół teatralnych w roku 2001 zo role Dyrektora Opery Rosenberga w 
spektaklu nAmodeusz" i Czepca w „Weselu". Występował m.in. u boku 
Joanny Żółkowskiej i Karolo Strasburgera w komedii „Po drugiej stronie 
lustro" w teatrze Prezentacje w Warszawie. 
Role teatralne (m.in.): Pierre „Po drugiej stronie lustro" rei. Romuald 
Szejd, Horacy Zewnętrzny „Podróż do wnętrza pokoju" rei. Adam Sroko, 
Solony ,,Trzy siostry" rei. Aleksander Bednorz. Role filmowe: ,,Teraz jo" 
rei. Anna Jadowska, Grzegorz (główna rola) uDotknij mnie" rei. Anno 
Jadowska, Ewo Stankiewicz. 

li 
współpraca przy opracowaniu muzycznym 

D r
1

1"11""11"..-"'T"'l"t.,.,, 

I 

OBSADA 

Gottfried Rosi ............ ~~~~ 
Giselher Pribil L&.l..L.1.L:..1.1..1 .......... ~ 

Edi Hollwart L.uJ.a.u.a..;LIL.a.I ...................... _...... 

1 Karl Grei ner t.L&.1.u.:.cL:I .... ~~ ...... 

· Zug s brat I __._............ u.;1.a.1o.i:::u.u....J..UULLIC.l'-IJ.J 



całą galerię niezwykfych typów, zamieszkujących opuszczony przez 
lekarzy szpital. Język tych postaci różnicuje typy i charaktery, uświadamia 
współczesnemu widzowi, jak brzmiał żargon nazistów. Zamknięto w 
zakładzie społeczność, złożono z anormalnych, chorych umysłowo, tworzy 
stopniowo nader realistyczny, o przy tym porażający obraz systemu, który 
ją stworzył. 

(oprac. no podstawie m.in. 
Morek Ostrowski Drobnomieszaonino portret własny) 

* * * 

„OBŁĄKANY" jest opowieścią o ludzkim cierpieniu, którego nie można 
udźwignąć i o którym nie sposób zapomnieć, choćby no chwilę. Mimo 
czynionych wysiłków, prób usprawiedliwienia czy zamiany w urojenia tego 
wszystkiego, co przechowuje pomięć. -,,Jo to sobie tylko uroiłem i dlatego tu 
jestem" -mówi jeden z bohaterów, ole sam nie potrafi w to uwierzyć. 

Dom dla nerwowo chorych Dunkelstein to dom urojeń. Ci, którzy 
zachowali jeszcze choćby trochę ludzkiej wrażliwości, nie mogą znieść 
zapamiętanych okrucieństw i „ biorą je no siebie jak krzyż". Według Rosia, 
centralnej postaci sztuki, utracony rozum może wrócić, ole tylko temu, kto 
jest bez winy. A on, Rosi, ma kaleką duszę, z której niewiele już zostało. W 
Dunkelstein są tylko dusze zranione no wojnie. Rosi nie będzie im już 
przewodził, nie będzie się nimi opiekował. Nie chce żeby go słuchali, uważa 
że ma „zbyt morną głowę, zbyt wątłe serce". W jakiś sposób mobilizuje go 
dopiero powrót znienawidzonej przez wszystkich pacjentów Profesor 
Hockenbreit, krórej składa przedziwne sprawozdanie, opowiadając że 
„wszyscy ześniodoli śniadanie, krowy są wykrowione, tylko liście trzeba 
zliścić grabiami". 
A Hockenbreit chce przetrwać, uniknąć wytępienia, które zagraża jej jako 
cząstce elity. Nie chce być człowiekiem postawionym pod ścianą, albo 
zesłanym no Syberię, więc musi uciec, „bo idą ciężkie czasy". Dlatego trzeba 
zniknąć, być kimś innym, choćby pacjentką Dunkelstein. Próbuje o tym 
przekonać Rosia, o potem pozostofych, do niedawno okrutnie przez nią 
dręczonych, podopiecznych. Nie wie, że śmierć jest już tok blisko i że to 
włośnie ono, Profesor Hockenbreit, powinno powtórzyć kwestię Edith: 
,)esteśmy już przeszłością". 

I nie wie, że nie znajdzie już miejsca wśród tych, którzy nie zważając no 
nic, pobiegną za chwilę „tarzać się pod dachem świata", oby „narodzić nowy 
naród". 

Anno Tokarsko 



DOTYCHCZAS 
NA SCENIE MŁODYCH REŻVSERÓW I NOWEJ DRAMATURGII 

MIĘDlY INNYMI: 

Brad Fraser 
Niezidentyfikowane szczątki ludzkie i prawdziwa natura miłości 

reż . Grzegorz Matysik 

Jerzy Łukosz 
Powrót 

reż. Małgorzato Bogojewsko 

Yosmino Rezo 
Przypadkowy człowiek 

reż. Zdzisław Wordejn 

John M. Synge 
Prowincjonalny playboy 

reż. Bogdan Kokotek 

Petr Zelenko 
Opowieści o zwyczajnym szaleństwie 

reż. Małgorzato Bogojewsko 

Martin McDonogh 
Czaszka z Connemara 

reż. Małgorzato Anno Siudo 

Morek Hłasko 
Pętla 

reż. Zdzisław Wordejn 

Morek Modzelewski 
Koronacja 

reż. Małgorzato Bogojewsko 

W PLANACH: 

Ireneusz Kozioł 
Spuścizna 

reż. Piotr Łazarkiewicz 
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Herbert Berger 

Żyjqcy w latach 1932 - 1999 wiedeński dramatopisarz, prozaik, aforysta. Ukończył studia teatrologiczne, jako reżyser przez 
20 lat (1955 - 1976) prowadz» amatorskie grupy teatralne; zrobił doktorat z filozofii. Do 1960 roku dziennikarz {jako wolny strzelec), 
potem redaktor trzech gazet wiedeńskich. Jako autor zadebiutował w 1961 roku sztukq „Dos Ultimatum" w Volkstheater Vien. Za 
przełom w jego karierze uznaje się rok 1970, kiedy na deskach wiedeńskiego Theater in der Josephstadt /Konzerthaustheater odbyła 
się premiera trzech jednoaktówek Gdy mały ptaszek wypada z gniazda, Pozdrowienia dla wu;ka Hansa i Nie strói zdobi nieboszczyka. 

W latach 197 6 - 1992 dramaturg telewizyjny w tv austriackiej. Berger publikował i pisał głównie w latach 60. i 70., lecz 
prawdziwy rozkwit jego talentu przypadł na lata 90. Wtedy właśnie światło dziennie ujrzała nie przetłumaczona do tej pory na język 
polski powieść Armer Adolf Kommunist {Biedny Adolf komunista), zbiór opowiadań Frauen gehóren den Siegern {Kobiety należą do 
zwycięzców), aforyzmy z tomu KopfsprUnge oraz sztuki teatralne. Wśród przetłumaczonych na język polski dramatów znajduje się: 
Pałac ludowy, Tam, gdzie kląska wilga, Pozdrowienia od wu;ka Hansa, Koooońskie zdrowie, Gdy mały ptaszek wypadnie z gniazda, 
Nocą na pewnym osiedlu, ta;dak, Podsłuch i Obłąkany, czyli upadek Trzecie; Rzeszy. 
Za całokształt twórczości literackiej Herbert Berger został w 1998 roku uhonorowany nagrodq im. Franza Theodora (sokoro 
austriackiego PEN Clubu. 
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