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Zawsze padam bokiem - nigdy na twarz. 
Wszystko jest skandalem. 
Wszystko jest incydentem. 
Wszystko jest pogwałceniem praw. 
Usta rebeliantów zaszyte na znak protestu. Przepaska 
wokół oczu. Trzęsiączka rąk - gałązki żyłek ruchliwych 
ruchliwością gąsienic nabijanych na wędkę. 
A jak ty? Jak twoja matka, jak twój kot, jak cała reszta 
świata zakręcona entuzjazmem salsy? Wszyscy mamy 
problemy, ja też kaszlę, źle spałem i bankomat zatrzymał 
mi kartę. Wszyscy mamy kryzysy, pani Ala umiera, ja 
biorę środki od bólu mięśni, mnóstwo kobiet zachodzi 
w niechciane ciąże. 
Wszystko jest podszyte błędem, ma wstydliwą stronę, 
drugie potajemne dno, drugą nieprawomyślną stronę 
planszy, niezbyt korzystny układ pionków - królowe bez 
głów i koniki stające dęba. A gdzie są nasi przyjaciele? 
Gdzie się podziali? Gdzie się znaleźli? Przerzucę teraz 

- w twoje objęcia, jak dobrze zawinięty pakunek z tabaką 
przerzuca przez kanał jeden Holender drugiemu Ho
lendrowi, prawdę o ich ciałach: są grudkami w ziemi, 
a duchy w pustej przestrzeni obijają się o siebie bez móz
gów i serc. Zgniecione samochody, epilepsja. Błagam, 
nie zmarnuj sobie życia. Nie lubię, kiedy jesteś agresywna. 
Wyjdź i nie zamykaj drzwi. Zostaw je uchylone, żebym 
widział z zewnątrz cienki snop i słyszał gwar i słyszał 
szelest i słyszał brzdęk, wszystko co się wiąże z miastem: 
melodie, szum, paragony, wizytówki; wysokie nóżki fio
letowych obić - i niech to będzie na wyciągnięcie ręki. 
Nic blokujmy się, nic róbmy z siebie więźniów. Zam
knięcie InDie przeraża i dyktator mnie przeraża - ustrój 
ciemności i zamknięcia mnie przeraża: jest niezgodny 

• 
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z -prawem. Żyjemy w demokracji - drzwi otwierają się 
przy lek.kim potarciu ręką, a światła zapalają jak wscho
dzące słońce na słodkim południu - gdy tylko tego za
pragmemy. 
Totalitaryzm kluczy i bezwzględność zamków i stanow
cze dekrety domofonowych kodów, tory przeszkód ze 
sprzętami rozrzuconymi w poprzek, między którymi 
muszę kluczyć jak wojenny zbieg wydostający się z ruin 
miasta. Stop - nic więcej nie mów. 
Mogę rozmawiać z tobą tylko wtedy, gdy drzwi otwarte 
są na oścież i widzę kelnerów przesypujących napiwki 
z kieszeni do kieszeni. 
To sąsiadka. Siedźmy cicho, skuleni i oddychający oliwą, 
która zapobiega wszystkim tr~askom i chro~otom. Na
gabuje mnie już któryś dzień, wystaje na półpiętrze, wy
czołguje się jak wąż. Sen, ser feta, owinięty w folię na 
stoliku obok, cieknie. Posiedźmy, pomarzmy, zaplanuj
my. Wspólne wakacje w Sopocie, moja młodość, teniso
we turnieje i marzenia w Grand Hotelu. Jak tylko opróż
nię z gazet ten pokój, pojedziemy, katapultujemy się, ju
tro, pojutrze, za jakiś czas, kiedy tylko ułożę te gazety 
w stosy gotowe by robić z nich sztukę czerpiącą z co
dzienności, geometryczne formy naklejane jedne na 
drugie dla zabicia czasu, legowiska dla kładących tynki. 
Klucz od śmietnika wisi w kuchni i póki tak wisi - pa
nuję nad sytuacją, panuję nad gazetami, panuję nad klu
czem, panuję nad śmietnikiem. Nie wątp we mnie. Jesz
cze kiedyś pokażę swoją moc. Wierz we mnie. Przeżyję 
rodzaj wniebowstąpienia. Zaczepiony o skrzydła białego 
gołębia zostanę przeniesiony do innego punktu niż jes
tem w tej chwili, do drugiego brzegu, którego w tym 
deszczu opiłków świadomości nie potrafię teraz nazwać. 
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Musisz mi wierzyć na słowo, że jest takie miejsce. Może 
to jest trzeci brzeg, albo czwarty brzeg. Teraz jest mgła 
i latarnie wydają zbyt słabe światło, żebym mógł skiero
wać się tam gdzie należy. W ciąż czekam na przejrzysty 
dzień, kiedy wszystko można zbierać do kanciastego wo
reczka ze szczękiem rzeczy ostrowidzianych. 
Ręcznikiem zbierasz krew, bo prześcieradła są już zbyt 
mokre, a ja leżę bez ręki, żółty, na niskim stoliku w rogu 
i ze zdumieniem przez moment patrzę na siebie twoim 
wzrokiem, który prowadzi mnie - jak nieugięta ręka 
matki ciągnąca ku górze i do przodu krnąbrne dziecko 
trzymając je za nadgarstek - do skaleczeń, pogruchota
nych kości i zaniku mięśni. Mała niedyspozycja, 
przedawkowanie leków. Nie histeryzujcie, opanujcie się. 
Ręczniki i prześcieradła w dużych workach z folii, w ja
kich z wojen wynosi się trupy (zawsze tyłami domów, 
zawsze podwórkami, zawsze pod spodem). Pani pielęg
niarka i pan pielęgniarz, niebywale sprawny facet: bierze 
mnie pod ramiona, spisuje moje choroby, dyktujesz im 
i słowa wypadają ci na ziemię - raz jak pisklęta z gniazd, 
raz jak plwociny do rynsztoka, w tym czasie pani zawią
zuje mi rurban z bandaży, dużo rolek, tampony z waty 
w nosie, szkło i fortece z worków, jakbyśmy czekali na fa
lę wody, ubezpieczali wałami z piasku, pachnic krwią, 
jest noc i słabo działają telefony, korytarze są kiepsko 
oświetlone i śmierć jest bliżej niż w dzień. Zresztą tylko 
bohaterzy umierają w dzień i zwlekają się w śmierć 
z oporem jeńca wybranego do rozstrzelania, który wie
rzy w ocalenie kładąc głowę na pniu, zginając kark do 
pętli, opierając czołem o mur. 
Alkohol mi szkodzi, wiem, nie mogę pić, nie będę pił, 
nie piję. Ja to ktoś inny. Wino nie jest alkoholem. 
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Wino jest magią, czerwonym pryzmatem w którym ~d
bijają się blade ci~la tan~erek Folies, Berge~es: fo.rtepia~ 
z którego płynął pzz, piasek po ktorym się idzie z pi-
wem w poszukiwaniu śpiwora. . . 
Wino i absynt stanowią duet, zainicjowany, zamm 1esz
cze Verlaine i Rimbaud łapali się kosodrzewin w Arde
nach a tlenki żelaza i pęcherzyki glonów dały się prze-

' - - . . .„ . 
twarzać we wzorce barw. Nie zabramaicie n:ii pic wma. 
Nie kładźcie ręki na kieliszkach z kryształu. Zadnych ce
zur. Jeśli zechcę kruszyć je w zębach jak stary cukierek, 
mogę to zrobić nawet jeśli uznacie to za nie.dorz:~zno~ć. 
Jestem na swoim terytorium. Suka z mlekiem sc1ek~ią
cym wprost do małych, gdyby była moją matką, karmiła
by winem. Nie ingerujcie wię~ w spr.a~, ~tóre dotyczą 
syna i matki, bo za to kończy się w w1ęziemach. , . 
Rozpuśćmy w wodzie witaminę C, która przywroo nam 
siły, tak, że z podniesioną głową wrócimy d~ naszyc~. co
dziennych mennic. Naszpikujmy nasze ciało. Złozmy 
hold regeneracji. 
„Tak, jest pan pijany." Kloszard, menel, lump, podszedł 
do mnie, a było to pod sklepem, gdzie odbierałem zega
rek z naprawy - wyciągnęłaś go, leżał, nie je.st stłucz~ny, 
chwała Bogu, jeszcze okulary. „Jest połudme, ap~~ iest 
pijany. Proszę odejść, do swoich nisko, nisko umieisco
wionych strug bezradności. Oddziela nas .gruba zasłon~ 
z okularów, zegarków i piór. Ten mur mozna by nazw~c 
prominentnym lub_ ministerialnym, a w każ~ym raz~e 
spełnia on świetnie wszystkie funkcje dysta~su i ~rzepa~
ci które nas dzielą. Pan jest pijany, mimo, ze obiady me ' . . 
zapełniają garnków a Anioł niczego jeszcze me z~iasto-
wał, a przede mną wszystko. Bo póki nie zaczep.tam n~ 
ulicy wywieszając w dodatku białą flagę, z wyłozonymi 
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kieszeniami i domagając się okupu, dopóty mogę dmu
chać, aby nasze role nie odwróciły się, nie zgięły się i nie 
zniekształciły jak przęsło w autobusie na zakręcie, abym 
to ja nie podszedł do pana któregoś razu, nie spojrzał na 
pana i nie powiedział panu, że jest ranek, a ja już wypi
łem. Zresztą ja nie zapuszczam się tak daleko, zwykle 
nikogo na swej drodze nie spotykam." 
Mówisz: odbieraj telefony. Odpowiedz na moje zawoła
nie zdumionym „halo", które stanowi niekiedy jedyny 
dowód życia. 
Mówisz: jest sobota, popołudnie, nie pora żeby spać. 
Czasami jesteś okrutna, torturujesz mni.e, maltretujesz 
mnie, tak, Że wąska rurka kabla rozszerza się wolno idą
cym bąblem i dociera do mojej słuchawki z impetem, 
którego nie mogę zaakceptować. 
Fotel jest czarny, skórzany. To nie brud, nie zaschnięte 
jedzenia i inne świństwa o których nie mówimy. Siedzi
my w półmroku, żeby ich nie wyławiać. Nosimy ręka
wiczki, żeby ich nie wymacać. Naokoło nich powstaje la
birynt, którym kluczymy i ja jestem w nim przewodni
kiem. Więc fotel, kanapa są lepkie bo są gościnne i niosą 
w sobie ślady dawnej uczty. 
Bułka z musztardą, chrupanie, odgłos kopniętej puszki 
- tak, pamiętam czasy świetności, lecz nie czuję się wca
le zdetronizowanym królem. W każdym razie póki ist
nieje ten fotel: mam tron, a ty jesteś moją królową. „Gdy 
cichnie szelest twojej sukni serce we mnie zamiera". 
Wychodzimy razem, idź przodem, jeśli się wstydzisz: 
moich zimowych butów na gołych stopach, upału, plam, 
zaciek<iw, wełny i potu. „To cześć, zdzwonimy się." Wyg
ląda z bramy, odczekuje i

1
znowu wygląda. Niecierpli

wość, trzeci raz dzisiaj, nie masz na to wpływu, śmierć 
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zamiast leczenia. Przytrzymuje kurtkę, pod spodem go
ły tors, jak zredukowany do mikroskopijnych skal Marat 
w wannie, odessany Marat. Oto prawdziwa a nie pozo
rowana śmierć Marata, oto Indie, rozkład trądu i ropie
jące wrzody, oto toga rzucona na umierające ciało. 
W pięknym lecie jakie było tamtego roku, niebo zalud
niło się samolotami, piwnice jako schrony 
kanały jako tunele 
herbatki parzone z obierków jabłek 
wraca, zna · na pamięć tę drogę, wojenna rzeczywistość 
tej postaci. W pewnym sensie i on uczepiony ścian stud
ni chce przeczekać inspekcję obcych i dlatego stoi w bra
mie patrząc, czy już sobie poszła, czy go nie śledzi (ku
rator? dozorca?). Najpierw był wyłapywany. Celny 
strzał, szarpanina, eskorta do domu, tak, żeby wszystko 
nastąpiło parę minut później :__ sygnały kar.etek, melo
dyczne nosze, na których muzy wszystkich możliwych 
dziedzin sztuk niosą pomysły niewymownej piękności 
i zrzucają je, jak zrzuca się gruz z łopaty, między piętra 
oddziałów, na głowy ludzi w plastikowych butach i sele
dynowych pelerynach, na poręcze do podtrzymywania 
dla rekonwalescentów, na torty w pokojach pielęgniarek. 
Stłuczona lampa: szkoda. Ulubione słowa: rozpacz, 
moc, emocja, tajemnica. 
Z tych słów, jak z samogłosek otwierających przestrzenie 
skojarzeń z kolorami i wszechświatem też można zbu
dować prywatną filozofię odniesień, umocowaną w bez
denności, niepewności jakie kształty czyhają za czarną 
kotarą, w poruszeniach. Nie ma większej pułapki nad te 
cztery słowa. Lis, który nie może oswobodzić się z sideł, 
nie znajduje się w trudniejszym położeniu od człowieka 
wypuszczającego, jak dym z fajki, zgrabne kule tych ma-

12 

gicznych słów. Ani się obejrzymy, a sami jesteśmy myśli
~mi, sami na siebie polujemy, „jesteśmy i raną i nożem, 
1 kołem i łamanym ciałem, i katem i ofiarą." 
Ocalenie - policzek wymierzony wszystkim chorobom 
na śmierć - a za to objawienie dwóch nowych słów - „al
bo-albo". Nawet w przypadku przeżycia kataklizmu nie
bezpiecznych modlitw rozpaczy, emocji, mocy, tajemni
cy - jesteśmy czymś w rodzaju Wenecji ocalonej, porytej 
siecią kanałów, jakby miastem nadszarpniętym niepew
ną tektoniką, po którym dryfują gondole, a wioślarze 
mają ręce pokryte pęcherzami i grozi im ud~r. Dwa no
we słowa „albo-albo" obijają się o siebie ze szczękiem bi
lardowych kul i zastępują słowo „TO", które było do
tychczasową konstytucją, jedynym artykułem jedynego 
obowiązującego kodeksu. 
A _jednak ciągle to samo: wszystko przez tę nadmierną 
wiarę w duchowość. 
Niepojęte jak brutalne jest ocalenie. Niepojęte, że ocale
nie jest śmiercią. 
Podaj mi rękę. 

Szpikulce do ślimaków, złote ruszty do szaszłyków, hip
noza. Co o niej sądzisz, co sądzisz o mojej pani doktor, 
~o sądzisz o kelnerkach, aktorkach, polewaczkach trawy 
1 segregatorkach poczty? „Chez Madame" zrobiło się za 
drogie, nie wpuścili mnie tam, zatrzaskiwali drzwi przed 
nosem, nie było wstępu. Być może impreza zamknięta, 
wesel~, jakaś inna uroczystość, co godzinę próbowałem, 
za kazdym razem opór, sekunda przy barze, też zabro
nione, zakazane, niedopuszczalne. Ucięte kredyty, stra
cone zaufanie, zimny, obcy, mroźny personel. Chłopta
sie, panienki, bo się potkniecie o swoje zaszewki, na
szywki, czuby i kolczyki w pępkach, bo udusicie się od 
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brokatu, a ordynarność wyżłobi wam trumienkę w przek
leństwach. Natykam się na ciebie - chyba to ty, nie pa
miętam, nie wiem, jutro zdasz mi relację. Moja godność 
schroniła się w niedowiarstwie: więc będę niedowierzał. 
Będę urażony. Będę rycerzem, któremu wmawia się 

tchórzostwo. 
Przeczytaj ten tekst z gazety, kupionej jeszcze przed świ
tem, o hotelowej porze, o porze piekarzy, dozorców 
i roznosicieli mleka. Zachwyć się słowem pisanym, po
etą, który umarł. Zachwyć się słowami nad jego trumną. 
I powoli przygotuj się na najgorsze. Instrukcję postępo
wania już znasz - powtarzałem ją przecież tyle razy -
kremacja, trumna, rodzinny grób, msza dla chętnych. 
Obserwuj, czy ona będzie bardzo płakać. Kiedy myślę 
o moim pogrzebie, zawsze z zaświatów patrzę na nią 
i robi mi się jakoś lekko na sercu, że to jednak na niej ro
bi wrażenie. Ty zachowuj się godnie (ale nie oburzaj się 
i nie bądź niedowiarkiem. Bądź rycerzem, który opuścił 
przyłbicę, oficerem polerującym epolet - słowem: god
nie reprezentuj honory domu.). 
Zachwycający tekst o malarzach malujących swoje mo
delki (jeśli już, to tylko w twojej obecności). Rodzaj tes
tamentu: malowana jedna po drugiej. Wyobraźnia pod
powiada mi scenariusze fascynacji i wzajemnych wyso
kich notowań, relacje na które, zdaje się, nie stać żadnej 
z nich. Będę malował ciebie. W pewnym sensie pozuje
my sobie nawzajem do jakiegoś wielokrotnego portretu: 
oszczędź mnie i nie bądź zbyt surowa. Nie maluj mnie 
realistycznie, odrzuć naturalizm i bez popadania w nad
mierną słodycz studiuj mnie zgodnie z prawdą, ze 
wszystkimi przesunięciami i zmianami planów, kątów 
widzenia, pór roku i części dnia. Zrób kubistyczne stu-
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dium mojego wnętrza - to będzie najodpowiedniejsze. 
Zrób serię ukrzyżowań ze mną w roli głównej. Ja nato
miast namaluję ciebie jak się maluje zbuntowane ikony 
albo odaliski o białej karnacji i temperamencie wariatek. 
Mam w głowie białe płótna, sztalugę z korbelkami, dłu
gie stoły z laki, przy których Chińczycy z dłutami wiel
kości igieł ryją ornamenty. Mam w nosie zapach pracow
ni, a od ucha do ucha turlają się ołówki w drewnianych 
oprawkach. Mam już ten portret stworzony aktem wy
obraźni twórczej - a kto powiedział, że on jest mało 
wart? Kto go wycenił? Kto go oszacował? Nie ma bar
dziej prywatnej rzeczy nad obrazy wyobraźni, w których 
jak w genie zawierającym cechy bez rozpoznania płci 
kryje się nierozstrzygnięcie tego, czy będzie on urzeczy
wistniony jako obraz czy wiersz. Nie ma bardziej intym
nej rzeczy nad potyczki obrazu z wierszem, ani nic bar
dziej doniosłego nad moment, gdy pióro i pędzel stają do 
jakiejś hegemonicznej szermierki. W pewnym sensie 
stoimy obok siebie, tyle, że ty uchylasz się młodością 

przed pociskami destrukcji i abnegacja chwała Bogu nie 
zrobiła z ciebie jeszcze sita, a ja w swoich piersiach mam 
już tarczę zrobioną z poprzednich, nagromadzonych 
wcześniej kul. Taka postawa uodparnia mnie odpornoś
cią wszy na rozgniatanie lub instynktem muchy, która· 
umie się wymknąć, kiedy trzeba. 
Nie buntuj się w sprawie kobiet. Mężczyźni też podlega
ją krwawym menstruacjom serca i wątroby, paraliżom 
jelit, upustom niewidzialnej krwi:Czasami zdarza się to 
częściej niż raz w miesiącu. Rozłożyste brzuchy kamien
nych Wenus, pramatek wyłupanych jako płodne patron
ki kob.et - nie udzielają nam swojego cienia. Nasze 
przewagi nad wami są nieporozumieniem i zrodziły się 
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w chaosie dziejów, w momencie kiedy Noe łapał za ster, 
a Józef tłumaczył sny Faraonowi. Naszym organom gro
zi marskość, a nie odnowa. Wy macie lekarzy od płcio
wych zawiłości - my, porzuceni w medycznym zanie
dbaniu, kibicujemy naszym prostatom, aby trzymały się 

w ryzach. 
Jestem stworzony ku ·kobietom, względem kobiet, i jak
by przez kobiety. Mój ojciec odkąd pamiętam był stwo
rzony ruchem odwrotnym i od kobiet uciekał, przez ko
biety i względem kobiet stawał się drobiną męskiego nie
zarabiania, dudkiem wystrychniętym na pastwę sióstr 
i ciotek. To było dawno. Czasy się zmieniły. Siostry wy
szły z domów, a ciotki w ogóle przestały istnieć. Mojego 
ojca wyniesiono ze schodów, ~ lamenty po nim dawno . 
ucichły: zakorkowane w butelce, którą przy nim znale
ziono, jako milionowe memento mori, napisane jakimś 
sympatycznym, niewidocznym atramentem. To, co robię 
w moim dorosłym życiu, nazwałbym ciągłym składa
niem hołdu memu ojcu, odnajdywaniem go w rewirach 
do których. uciekał i do których jako dziecko nie miałem 
wstępu; których strzegła matka, zostawiając mi w testa
mencie słowa tnące mnie czasem jak najdotkliwsze klap
sy: ,Wolałaby~ cię ujrzeć, w tru:111nie! niż pijan~g?"· 
Swiat składa się z matek, ktore pro1ektuią trumny, 01cow, 
których widzimy w pociągowej szybie pochylonych nad 
podróżną piersiówką i synów, którzy chcieliby złożyć oj
com dowody solidarności. Tak było od pokoleń i ty zbu
rzyłaś ten rytm poszukiwań ojców przez synów, pota
jemnych, delirycznych spotkań po latach. „Wolałabym 
cię ujrzeć obok siebie, niż pijanego" mówisz i żądasz ode 
mnie życiowej Reisefieber. Im bardziej pijany, tym jaw
niej złączony z tobą strzałą alkoholowej przyjaźni 
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dwóch naczyń połączonych. Wydaje się, że nie ma bar
dziej scalonych istot, niż zodiakalne szale wag- albo my 
dwoje, podtrzymujący się na duchu ciastkami z głębi 
szafki, które moja siostra zostawiła tam wieki temu. Zja
wiła się. Moja siostrzana od czubków buta po piórko 
w kapelusiku siostra, z maleńkim, kudłatym pieskiem 
Koko (który też ma piórko w kapelusiku), siostrzana za
równo w swoim pokrewieństwie do mnie, jak i w swojej 
matczyności do mnie, siada zaraz z jakąś pilną ręczną 
robotą, zagarnia twoje drobiazgi do koszyków z napisa
mi, i paznokciem idealnym, kosmicznym owalem, ze
skrobuje zaschnięte jajka z kanapy. Staję się bardziej bra
tem niż ojcem. Mój nadszarpnięty i wątpliwej postury 
taran do spraw codziennych zostaje zasilony armatnim 
kalibrem. Ty, naprzeciw tego spychacza intruzów wcie
lasz się w rolę gościa i bojąc się używać swoich kluczy, 
wyciągasz rękę z niewidzialnym pękiem kwiatów -
„przyszłam do swego ojca, zapytać jak mu idzie, zagła
dzałam go, omal nie umarł pod moja kuratelą spychają
cą na manowce i gromadzącą ciuchy w szafach i na pa
rapetach, proszę udzielić mi audiencji, żebym w swojej 
wyrodności zobaczyła co znaczy stawianie na nogi 
w brzasku dnia, i żebym to odczuła silniej - nie tylko 
w twoim, ale i w stalowym wzroku ojca, jego oficjalnym 
„dzień dobry Toni u" i znienacka higienicznym: delekto
waniu się, kaligrafowaniu, zapięciu mankietów - na tym 
właśnie polega piekło, to jest piekło." I rzeczywiście, 
wszystko jest jakby twardsze, jakby bardziej piekielne. 
Z każdym dniem pobytu moje mieszkanie zmienia się 
w kuwetę Koko, której ścianki absorbują głuche fale cier
pienia biednego pieska. Zaczyna brakować mi chaosu, 
w którym jako jedyny rozpoznaję wrzeciona logiki, zes-
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pół uporządkowanych napięć, wędki z martwymi ryba
mi. Gdzie się podział mój mały, prywatny chaos? Od pa
ru dni czekam, ż~by kokardka na głowie Koko zaczęła 
obracać się wokół własnej osi jak zmyślne śmigiełko he
likoptera i żeby poleciał chrabąszczową, owadzią siłą, ra
zem ze swoją panią, a moją siostrą owiniętą w guziczki, 
chusteczki i stroiki wielkanocne - do swojego właściwe
go bytu. Póki co, jest. Na razie płonie publicznie - na 
oczach moich, twoich, twojej matki i twojej babki (od
wiedza je czasem) - „Co mam robić, co robić, Jezus Ma
ryja, Matko Boża, dzisiaj zrobię mu kurę, a jutro też bę
dzie kura i pojutrze będzie kura". Narody wszystkich 
kur zapiejcie! Zaprzyjcie się swojej detoksykacyjnej mo
cy! 'fa kobieta jest poligamistką kur! Byłe żony drżyjcie, 
bo ona wkracza zawsze z kurami w siatkach! Chcę tego 
wiatru chaosu, a moja siostra jak masyw wypiętrzonego 
górskiego łańcucha tamuje go i nie chce w nim partycy
pować. Och przyjdź! Przyjdź wreszcie! Chcę ci złożyć 
komunikat. 
Zjedz mandarynkę, żeby ci nic zaschło w gardle. 
Ja naprzeciw ciebie. Biedny, zaszczuty, zastrajkowany 
niejedzeniem (bo nie pozwala mi wyjść), mam dylemat 
jakiej użyć formuły. W końcu nasze ciała i nasze dusze 
zazębiają się tworząc skrzypiący i niedoskonały orga
nizm ojcowsko-dziecięcej jedni. Niech twoja przyszłość 
będzie miękko zasłana. Teraz, jakbym jednym ruchem 
odgarniał twoją kołdrę, z brutalnością chirurga zdziera
jącego plaster z kawałkami ciała, z metodycznością 

i spokojem ludzi rozsądnych, z biegu - jakbym dodawał, 
że mandarynka jest włóknista albo że mandaryni mają 
piękne hafty na ręcznikach - informuję cię o perspekty
wie, która cię czeka, o mojej decyzji. Postanowiłem po-
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pełnić samobójstwo. Noga na nogę, pracuj nad swoją po
stawą wobec ojca, póki masz czas, póki dla niego płynie 
jeszcze czas, spłynęło po tobie, spryciula z ciebie, awan
tura, krzyki, wrzaski, Koko umiera na serce, moja siostra 
przechodzi terapię na serce, moje serce po operacjach 
z trudem pompujące krew, jak musi się czuć moje serce, 
skoro twoje serce ledwo to wszystko wytrzymuje, ledwo 
wykrzykuje zgodę, tak, bezczelna zgoda na wszelkie for
my śmierci, od wyprucia flaków po wdychanie spalin, 
niepojęte, Że pod jednym dachem możliwe jest istnienie 
czterech serc z których każde bije w innym tempie, tro
chę szacunku wobec ojca i tematyki śmierci i epitafiów 
i tragizmów, kiedy to się wreszcie stanie pożałujesz, 
znienawidzisz swoje słowa, odszczekasz swoją zgodę, 
swoje lekceważenie, nazywanie mnie pajacem i manipu
latorem. Ale wtedy będzie już za późno. Więc zostaniesz 
sama, ubrana w modne koszulki i bezrękawniki, których 
nie znoszę, bo wyglądają jak nadmuchane siatki na za
kupy. Przez wzgląd na pamięć o mnie mogłabyś z nich 
zrezygnować. W końcu za moją sprawą problem śmier
ci i ciebie będzie dotyczył, a kwestie życia i śmierci nie są 
hetką pętelką i trzeba do nich podchodzić w stosownym 
stroju. Zrobię to znienacka. Każdy akt, córko, tłum mu
si wspominać jeszcze długo potem. Wszystko inne, jak 
deszcz, jest jedynie wampiryczną kosmetyką. Wszystko 
co rozchodzi się bez echa nawiedza mnie czasem jako 
zapomniany fotos minionego wieku, stary afisz ze spek
taklu, którego nikt nie widział, bo bileter zbyt słabo agi
tował widzów. Wszystko, co do bliźnich nie wraca jak 
bumerang, nic było warte tego, by się narodzić. 
Jeśli chcesz tańczyć, musisz ominąć głos przemijania, 
zaloty swingu, niemotę tanga, barana boogie-woogie. 
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Jeśli chcesz tańczyć usiądź obok mnie, spokojnie, bez 
gwałtownych ruchów. Ucisz fale, hausty zamień na łyki 
i trwaj za mną w. figurze oczekiwania na partnera, -ele
gancko i z całą paletą rzutów okiem w lewo i w prawo 
czy to zostało zauważone. 
Protestuję, neguję, interweniuję. 

Zawsze protestowałem, negowałem, interweniowałem. 
Hałas wyrzucanych śmieci. Wbrew swej woli staję się to
warzyszem worka lecącego w dół hangarowym szybem. 
Nim rozprysnął się w szereg nikomu niepotrzebnych 
części poddawanych już rozkładowi, jego los przejął 

mnie do szpiku kości i kazał stanąć między piętrami. 
Wiadomo, że już teraz jakiś nowy, sztywno naciągnięty, 
niezasupłany, odżył pod zlewem, jakby jego karma ustalo
na była raz na zawsze. Odkryłem w sobie powinowactwo 
z losem worków lecących w przepaści. Dozorca włączył 
światło. Żarówka na półpiętrze cicho bzyczy. Geranium 
jest kosmate, a aloes zielony i kolczasty na krawędziach. 
Serce bije puk puk, puk puk, puk puk, zegary tykają tik 
tak, tik tak, tik tak, kukułki kukają ku ku, ku ku, ku ku, 
a ja wspinam się na moje piętro stuk puk, stuk puk, stuk 
puk. Może całe zastępy sióstr, powstające metodą bakte
rii czy pierwotniaków - dwie z jednej i cztery z dwóch -
wyjdą mi naprzeciw. Może całe zastępy sąsiadek, powsta
jące metodą komitetowych, blokowych zwielokrotnień, 
pochylą się nad moim bezwładem i będą obserwować 
z góry śpiączkę błędnika. Opadam jak prześcieradła, gdy 
źli chłopcy przetną linkę. Jak zwykle bokiem, nigdy na 
twarz. 
Brak światła: wyłączyli, odcięli, odebrali. 
Zgaś świeczkę, będzie pożar. A czemu nie? - pytam -
czemu nie pożar? Czemu nie przerwać dialogu z ży-
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ciem ogniowym monologiem rozpoczętym sylabą 

świeczki, a skończonym na kropce popiołów, na wy
krzykniku zgliszczy? 
Do ciemności łatwo się przyzwyczaić. 
Moje lampy nie mają Żarówek. 
Elektryczność to barbarzyństwo, to gwałt zadany ogniowi. 
Wyłączenie prądu zgodziło się więc z moją ideologią, 
której nie byłem świadom, oglądając w telewizji kolejne 
rundy Tour de France. Rachunki leżą pod którymś ze 
stołów. Numery i sumy, razem z datami i ponagleniami, 
zetknęły się oko w oko z bezczelnym desinteressement 
mojego inkasenta. Nie płaciłem z lenistwa. Finanse nie 
były tu problemem. Wyłączenie prądu nie stało się 

dnem, a raczej elitarnym wypiętrzeniem mojego ja do 
krainy prometejskich rozterek. Cywilizacja sztuki jest 
cywilizacją ciemności, tak jak archeologia jest cywiliza
cją wydobywania sztuki z ciemności. W ciemności ist
nieje wielość. W ciemności rozpatruję nieskończoną 
ilość możliwości ułożenia szkiełek w moim weneckim 
lustrze, tysiące hipotez co do stanu zaśmiecenia mojej 
kuchni (chcę ją zresztą przerobić na amsterdamski pub). 
Jestem gotów obsypać tych, którzy przywrócili mnie na
turze solarno-lunarnego cyklu tysiącem podziękowań. 
Aby tylko nie ruszać się z miejsca. Aby tylko nie musieć 
wyjść. Będę siedział przy świeczce, dopóki starczy jej 
wosku. Będę zapalał świeczkę, dopóki starczy mi zapa
łek. Tak brzmią prawa mojego manifestu. Według takich 
zasad wytryskuje z uśpienia moja aktywność. 
Już świta. Przez gęstą jeszcze pajęczynę szarości, której 
oczka z każdą minutą powiększają się, jak pracujące wy
pustki gąbki, wkraczam w dzień. Ile czasu nie byłaś 

·-u mnie? Moja cywilizacyjna wojna pozostaje więc bata-
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lią jednego żołnierza. Być może dzisiaj nadszedł właśnie 
dzień, w którym wyeliminowałem wszystkie - poza pi
ciem i wyobraźnią - elementy życia. I do tego wyprepa
rowanego świata, jak do laboratorium eksterminacji, za
praszam ciebie ubraną w stosowny fartuch, nie sterylnie 
zaprasowany, a oblepiony kleistą niczym krowie łajno 
substancją. Nie jestem jeszcze wyczerpany. Wręcz prze
ciwnie - całkiem przytomnie i ze strategiczną logiką, 
wprowadzam do mego eksperymentu coraz to nowe 
urządzenia, a raczej to one same zjawiają się ze swoimi 
propozycjami tortur i zagnieżdżają się w moich progach. 
Czy nie mówię przytomnie? Czy- na swój sposób - nie 
jestem wioślarskim mistrzem mojego kajaka? 
Jak mówi pewien mądry czło~iek, muszę za.mienić ma
nię w tęsknotę. Muszę odnaleźć to, co się pod nią kryje. 
Muszę zatęsknić do obiektu tęsknot. 
Oto tęsknię za jednym małym na dobranoc. 
Niech to więc nie będzie mania whisky przed snem, za
danie neuropatii i myszy, jakie mój szczur widzi z chwi
lą świtania. 

Niech nie będzie to mania winiaków i wspomnienie 
kwaśnych, nieistniejących już bankietowych sal, z gir
landami balonów i wodzirejem uczesanym w czub. 
Nazwijmy ją tęsknotą lub koniecznością realizowania 
braku: obłęd myśli o jednym małym na dobranoc, który 
wszystko ułatwi. 

Tekst On planowany był jako pierwszy rozdział mikropowieści. 
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• 
Jerzy Grzegorzewski 
Reżyser, scenograf, malarz, dyrektor te
atrów. Absolwent malarstwa w łódzkiej 

Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plas
tycznych i reżyserii warszawskiej PWST 
(dyplom -Kaukaskie kredowe kolo Brechta, 
1968). Współpracował z teatrami: im. Ja
racza w Łodzi (Szewcy Witkiewicza, Biała 
diablica Webstera, 1967; Balkon Geneta 
1972), poznańskim Polskim (facuśLubows
kiego, 1971), warszawskim Ateneum 
(Ameryka wg Kafki, 1973; Bloomusalem wg 
Joyce'a, 1974), krakowskim Starym Te
atrem (U0sele Wyspiańskiego, 1977; Dzie
sirć portretów z czajką w tle wg Czechowa, 
1979; Śmierć Iwana Iljicza wg Tołstoja, 
1991; Tak zwana ludzkoś/ w obłędzie wg 
Witkacego, 1992; Dziady - Dwanakie im
prowizacji Mickiewicza, 1995). 
W latacn 1978-1982 był kierownikiem ar
tystycznym Teatru Polskiego we Wrocła
wiu. Wystawił tam m.in. Ślub Gombrowi
cza (1976), Śmierć w starych dekoracjach 
Różewicza (1978), Nie-Boskq komedir Kra
siflskiego (1979), Sen nocy Letniej Shake
speare' a (1980), Król umiera, czyli Ceremo
nie Ionesco (1996). 

W 1982 roku objął dyrekcję artystyczną 

Centrum Sztuki Studio im. Witkiewicza 
w Warszawie. Zrealizował tam m.in. pra
premierę Parawanów Geneta (1 982), Pu
łapkę Różewicza (1984), Powolne ciemnie
nie malowidd wg Lowry'ego (1985), Operę 
za trzy grosze Brechta (1986), Usta milczą, 
dusza śpiewa wg operetek Kalmana i Leha
ra (1988), własny scenariusz Miasto Liczy 
psie nosy (1991), 'rVttjaszka Wanię Czechowa 
(1993), Cztery komedie równolegle wg 
Idioty Dostojewskiego i Sonaty widm 
Strindberga (1994), La Boheme - spektakl 
oparty na tekstach z wesela i Wyzwolenia 
Wyspiańskiego (1995), Francis Bacon czyli 
Diego Veldzqttez na fotelu dentystycznym wg 
Różewicza (1996). 
Do najważniejszych realizacji zagranicz
nycn Grzegorzewskiego należ<i Ameryka 
w Haagse Komedie ( 1982) i Don Juan Mo
łi ere'a w Comedie Saint-Etienne (1994), 
grany również w Paryżu, a następnie za
adaptowany w Studio. 
W 1997 roku zos!ia ł dyrektorem artystycz
nym Teatru Narodowego. Tu wyreżysero

wał: Noc Listopadową Wys pi ńskiego ( 1997, 
nowa wersja - 2000), Ślub ombrowicza 
(1998), Halkę Spinozr Grzegorzewskiego 
(1998), Sędziów Wyspiańskiego (1 999), 
Nowe Bloomusalem wg Joyce' a (1999), We
sele Wyspiaflski ego (2000), Operetkr Gom
browicza (2000), Sen nocy Letniej Snake
speare'a (2001), Nie-Boską komedię Kra
si ńs kiego (2002), Mor::e i zwierciadło Au
dena (2002), Hamleta Stanisława Wyspiań
skiego (2003), Duszyczkę wg Różewicza 
(2004). Zrezygnował z dyrekcji w 2003 ro
ku, pozostając reżyserem Narodowego. 
Laureat wielu nagród, ostatnio: nagrody 
im. Swinarskiego, Feliksa Warszawskiego 
za Sędziów Wyspia ński ego, wyróżni eń 

w Konkursie na Najlepszą Inscenizację 

Dzieł Dramatycznych Williama Shakespe
are'a (2002, 2003), nagrody krytyki im. Ta
deusza Boya Żeleński ego (2003). W 2004 
roku otrzymał nagrod ę specjalną kapituły 

Feliksów Warszawskich. Kawaler Krzyża 
Komandorskiego O rderu Odrodzenia Pol
ski (2002). Doktor honoris causa łódzkiej 
ASP (2001). 
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Antonina Grzegorzewska 
Absolwentka Wydziału Malarstwa war
szawskiej ASP (2002). Dyplom Hommage 
a Kolus, zrealizowany w technikach mie
szanych (obrazy ceramiczne, polichromie 
na d rewnie, rzeźba), obroniła z wyróżnie
niem. Jej pisemna praca dyplomowa Mo
nolog złodzieja uciekajqcego z Luwru z ob
mzem miała charakter literacki (promotor 
dr Agni szka Morawińska). Specjalizuje 
s i ę w ceramice. Brała udział w kilku wysta
wach związanych z Akademią Sztuk Pięk
nych. Uzyskała wyróżnienie w ogólnopols
kim konkursie na nową wizję artystyczną 
ornatu paschalnego (Poznań 2004). Obec
nie pracuje jako projektantka i wykonawca 
w Instytucie Szk.la i Ceramiki w Warsza
wie. 

Stanisław Radwan 
Kompozytor, dyrektor teatru. Absolwent 
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Krakowie ( 1966) - klasa fortepianu 
u profesora Ludwika Stefańskiego, kom 
pozycji u Krzysztofa Pendereckiego. W la-

tach 1960-1975 komponował dla krakow
skiego kabaretu Piwnica pod Baranami . 
Od 1977 roku jest kompozytorem Starego 
Teatru w Krakowie, którego dyrektorem 
naczel nym i artystycznym był w łatac h 

1980-1990. 
Współpracował z Konradem Swinarskim 
(Woyzeck Biichnera, 1966; Srdzio111ie i Klq
twa Wysp i ańskiego, 1968; Wszystk_odobre, co 
sip dobrze kończy Shakespeare'a, 1971), Je
rzym Jarockim (Matka Witkiewicza, 1972; 
Proces Kafki , 1973; Zycie jest mem Caldero
na, 1983; Ślub Gombrowicza, 1974, 1991; 
Na czworakach Różewicza, 1972; Rzeźnia 
Mrożka, 1975; Pieszo Mrożka, 1981), An
drz jem Wajdą (Antygona Sofoklesa, 1984; 
Hamlet (IV) Shakespeare'a, 1989; Wesele 
Wyspiańskiego, 1991), Krystianem Lupą 
(Powrót Odysa Wyspiańskiego, 1981; Bracia 
Karamazow wg Dostojewskiego, 1990, 
1999; Malte wg Rilkego, 1991). W ielokrot
nie współpracował z Lidią Zamkow, 
Krzysztofem Babickim, Tadeuszem Bra
deckim, Zygmuntem Hiibnerem, Witol
dem Zatorskim, Rudolfem Zioło . 
Długi rozdział jego twórczości stanowi 
muzyka do przedstawień Jerzego Grzego
rzewskiego. Pracowali wspólnie w łódz

kim Teatrze im. Jaracza (Irydion Krasiń
skiego, 1970; Cza1ka Czechowa, 1971; Bal
kon Geneta, 1972), w warszawskim Atene
um (Ameryka wg Kafki, 1973; Bloomtua
lem wg Joyce'a, 1974), w Teatrze Polskim 
we Wrocławiu (Ślub Gombrowicza 1976· 
Śmierć w starych dekoracjach Róż~wic za'. 
1978; Nie-Boska komedia Krasińskiego , 
1979; Król umiera, czyli Ceremonie Ione
sco, 1996), w Starym Teatrze (Dziesirć por
t~etów z cza1k'ł w tle wg Czechowa, 1979; 
Smierć Iwana Iljicza wg Tołstoja, 199 1; 
Dziady - dwanaście improwizacji wg Mic
kiewicza, 1995), w Teatrze Studio w War
szawie (Parawany Gern;t:i, 1982; Powolne 
cjemnimie malowideł wg Lowry' ego, 1985; 
Smierć Iwana Iljicza wg Tołstoja, ł991; Tak 
zwana l11dzkość w obłędzie wg Witkiewicza, 
1992; Miasto liczy psie nory Grzegorzew
skiego, 1991; La Boheme wg Wyspiańskie

go, 1995). 
W 1997 roku objął funkcję kompozytora 
Teatru Narodowego. Tutaj skomponował 
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muzykę m.in. do wszystkich przedstawień 
Grzegorzewskiego. 
Jest autorem muzyki do filmów m.in . Woj
ciecha Jerzego Hasa (Szyfry), Zygmunta 
Hiibnera (Co jest w człowieku w środku ), 
Andrzeja Wajdy (Wesele), Krzysztofa Kieś
lowskiego (Blizna), Janusza Majewskiego 
(Sprawa Gorgonowej), Edwarda Żebrows
kiego (Szpital przemienienia), Jerzego 
Stuhra (Spis cudzułożnic). Komponowal 
dla radia i telewizji. Ma w dorobku kilka 
ról filmowych, m.in. Michalaka w Gir/
guide Ju liusza Machulskiego (1995). 
W 2003 roku w Starym Tcatrzt: odby ł a się 

prapremiera jego opery buffa Opera mle
czana do rysunków Andrze ja Mleczki 
w reż. Mikołaj a Grabowskiego. 
Jest laureatem m.in. nagrody im. Bardinie
go (2000), krakowskiego Ludwika (2003), 
nagrody Ogólnopolskiego Konkursu na 
Wystawienie Polskie j Sztuki Współczesnej 

(2003), nagród Opolskich Konfrontacji Te
atralnych (1993, 1994) . 

Barbara Hanicka 
Absolwentka Wydziału Wystawiennictwa 
i Studium Scenografii krakowskiej ASP 
pod kierunkiem Lidii i Jerzego Skarżyńs
kich (1980). Pracę rozpoczęła w Nowym 
Jorku, jako asystentka Davida Mitchella 
i współpracowniczka Gordona Edełsteina 
w St. Marks Theater. 
Jest autorką około osiemdziesięciu projek
tów scenograficznych dla wielu teatrów. 
Współpracowala m.in. z Eugeniuszem 
Korinem (Krokodyl wg Dostojewskiego, 
1983), Zygmu ntem HUbnerem (Z życia 

glist Enqu ista, 1984), Tadeuszem Łomn i c-

kim (A.ffabulazione Pasolin iego, 1984), Mi
kołajem G rabowskim (Kto sir boi Virginii 
Woolf? Albeego, 1988; Opera mlecza11a 
Mleczki i Radwana, 2003), Wojciechem 
Misiurą (Danto1ic::ycy, 1989; Zun 1990), 
Zbigniewem Brzozą (Burza Shakes pe
are'a , 1999), Grzegorzem Jarzyną (Bzik 
tropikalny Witkiewicza, 1997; Iwona, kfirż
niccka Burgunda Gombrowicza, 1997; Nie
zidentyfikowane s.u:zątki ludz!(ie Frasera, 
1998), Agnieszką Li piec-Wrób l ewską (Ta
ma McPhersona, 2000), Pawłem Miśkie

wiczem (Przypadek Klary Loher, 200 I ; Pła
tonow Czechowa, 2002; Niewina Loher, 
2004). 
Projekt kostiumów do Pułapki Różewicza 
(1984) był począ tkiem jej wieloletniej 
współpracy z Jerzym Grzegorzewskim. 
W Teatrze Studio w Warszawie oraz 
w Starym Teatrze w Krakowie zrea lizo
wa li m.in. Powolne ciemnienie malowideł 
wg Lowry ' ego (1985), Operę za trzy grosce 
Brechta (1986), Tak zwancJ ludckość 
w obłędzie wg Witkiewicza (1987, I 92), 
Usta milczą, dusza śpiewa wg operetek 
Kalmana i Lehara (1988), Dziesipć portre
tów z cza]k'I w tle wg Czechowa (1 987, 
1992) , La Boheme wg Wyspiański ego 

(1995), Dziady - dwanaście impro111icacji 
wg Mickiewicza (1995), Don Juana Mo
liere'a (1996). 
Od 1998 roku jest scenografem leatru Na
rodowego. Z aprojektowala tu dekoracje do 
przedstawień Tadeusza Bradeckiego (Sa
ragossa wg Potockiego, 1998), Agnieszki 
Lipiec-Wróblewskiej (Dawne czary Pin tera, 
2000), Jana Englerta (Dożywocie Fredry, 
2001), Grzegorzewskiego (Ślub i Operetka 
Gombrowicza, 1998 i 2000; Halka Spinoza 
Grzegorzewskiego, 1998; Spdziowie Wy
sp i ańskiego, 1999) oraz kostium y do jego 
przedstawień (l#selc Wyspiańskieg , 
2000; Sen nocy letniej Shakcspcare'a , 2001; 
Morze i zwierciadło Audena, 2002; Hamlet 
Stanisława Wyspiańskiego, 2003; D11S'ryczka 
wg Różew icza, 2004) . 
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Mirosław Poznański 

Reżyse r światła, operator filmowy, rea liza
tor telewizyjny, malarz. Absolwent kierun
ku operatorskiego wydziału Radia i Tele
wizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowi
cach ( 1982). 
Autor zdjęć i światła do ponad stu wido
wisk i spektakli Teatru TV oraz film ów fa
bularnych, dokumentalnych, oświatowych 
i animowanych. Reżyseruj e świado w wie
lu teatrach w Polsce. 
Projektował świa tło m.in. do przedstawień 
Krzysz tofa Warlikowski ego (Zachodnie 
wybr;;eże Kołtes a w Teatrze Studio, 1998), 
Zbigniewa Brzozy (Miłość na Madagaska
rze Turriniego, 2000; Amadeus Shaflera, 
2002 - w Teatrze Studio; Noc Hel11era Vił
łquista w Teatrze Powszechnym w War
szawie, 2000), Grzegorza Jarzyny (Magne
tyzm serca Fredry w Teatrze Rozmaitości, 

1999), Erwina Axera (Wielkanoc Strind
berga w Tea trze Wspó łczesnym w Warsza
wie, 2001), Bogdana Toszy (Poskromienie 
złośnicy Shakespeare 'a w Teatrze im. 
Osterwy w Lublinie, 2001), Oskarasa Kor
śunovasa (Sanatorium pod klepsydrą wg 
Schulza w Teatrze Studio, 2001), Łukasz a 

Kosa (Kurka Wodna Witkacego w Tea trze 
Nowym w Łodzi, 2002) , Grzegorza Wiś 
niewskiego (Mewa Czechowa, 2002; Mat
ka Witkacego, 2003 - w Tea trze Wybrzeże 
w Gdańsku). 
Stale wspólpracuje z Jerzym Grzegorzews
kim (w Teatrze Studio m.in. La Boheme 
wg Wyspiańskiego, 1995; Don Juan Mo
łiere'a; w Tea trze N arodowym m.in. Wese
le Wyspiańskiego, 2000; Sen nocy letniej 
Shakespeare' a, 200 I; Nie-Boska komedia 

Krasińskiego, 2002; Hamlet Stanisława 

Wyspiańskiego, 2003; Duszyczka wg Róże
wicza, 2004). 
W Teatrze Narodowym projektował świa
tło do przedstawień Kazimierza Kutz a 
(Na czworakach Różewicza, 2001), Jana 
Englerta (Dożywocie Fredry, 2001; Kurka 
Wodna Witkacego, 2002), Jerzego Jarockie
go (Błądzenie wg Gombrowicza, 2004). 
W 1999 zrealizował koncert w katedrze 
św. Magdaleny w Paryżu z okazji rocznicy 
śmierci Fryderyka Chopina. 

Bartłomiej Bobrowski 
Abso lwent warszawskiej Akademii Te
atralnej (1999). Od 2001 roku w zespole 
Teatru Narodowego. Zagrał tu m.in. 
w przedstawieniach Jerzego Grzegorzews
kiego (Demetriusz w .S'nie nocy letniej Sha
kespeare' a, 2001; Wariat w Nie-Boskiej ko
medii Krasińskiego, 2002; Ferdynand 
w Morzu i zwierciadle Audena, 2002; 
Ozryk/Aktor w Hamlecie Stanisława fł),s

piańskiego, 2003), Jerzego Jarockiego (Błą
dzenie wg Gombrowicza) , Andrzeja Sewe
ryna (Scroop w Ryszardzie II Shakes
peare' a). Grał gościnnie w Teatrze Ateneum 
w Warszawie, Teatrze Atelier w Sopocie 
i Tea trze Miejskim w Gdyni. 
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Józef Duriasz 
Absolwent warszawskiej PWST (1958). 
Aktor warszawskich teatrów: Ateneum 
(I 958-1960, 1974-1976), Dramatycznego 
(1960-1966), Na Woli (1978-1986), Pols
kiego ( 1969-1973), Studio (I 989-1997), 
a także łódzkiego Teatru Nowego (1976-
1978). Zagrał m.in. w przedstawieniach 
Aleksandra Bardiniego (Mitch w Tramwa
ju zwanym pożądaniem Williamsa, 1959), 
Konrada Swinarskiego (Zakrystian w Tes
tamencie psa Suassuny, 1960), Ludwika 
Rene (Koryfeusz w Królu Edypie Sofokle
sa, 1961; Aspiket w Wędrówkach m1~·trza 

Kościeja Ghelderodego, 1965), Adama Ha
nuszkiewicza (tytułowa rola w Ksi;:dzu 
Marku Słowackiego, 1963), Janusza War
mińskiego (role w Balu manekinów Jasie.ń

skiego, 1974), Kazimierza Dejmka (Jim 
w Patnie wg Conrada, 1976; Moe!Jer 
w Zwloce Dtirrenmatta, 1978), Jerzego 
Grzegorzewskiego (Reżyser w La Boheme 
wg Wyspiańskiego, 1995; Don Luis w Don 
Juanie Mołiere'a, 1996). 
W zespole Teatru Narodowego w latach 
1966-1969 i od 1998 roku. Zagrał tu 
w przedstawieniach Dejmka (Ksiądz Piotr 
w Dziadach Mickiewicza, 1967; Rabinus 
secundus w Dialogu.s de Passione, 1998), 
Grzegorzewskiego (Wernyhora w Weselu 
Wyspiańskiego, 2000; Łukasiński w Nocy 
listopadowej Wyspiaflskiego, 2000; H oracy 
w Hamlecie Stanisława Wyspiańskiego, 

2003), Janusza W,ifoiewskiego (wybrałem 
dziś zaduszne śwz{:to wg Słowackiego,1999), 
Kazimierza Kutza (Kartoteka Różewicza, 
1999), Andrzeja Seweryna (Ryszard Il Sha
kespeare' a, 2004). 

Zagrał m.in. w filmach Andrzeja Wajdy 
(Popioły), Janusza Majewskiego (Lokis). 
Wystąpił w widu spektaklach Teatru TV 
i słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. 

Jan Englert 
Aktor, reżyser, pedagog, dyrektor teatru. 
Absolwent warszawskiej PWST (I 964). 
Aktor warszawskich teatrów: Polskiego 
(1964-1969, 1981-1994), Współcz es n ego 

(I 969-1981). Zagrał w przedstawieniach 
Erwina Axera (Leon w Matce Witkacego, 
1970; Banco w Macbecie Ionesco, 1972; 
Pierwszy w Rzeczy listopadowej Brylla, 
1975), Jerzego Kreczmara (M tosa w Punk
cie przecięcia Claudela, 1973; G ustaw 
w Dziadach kowit•ńskich Mickiewicza, 
1978) , Kazimierza D ejmka (Konrad 
w Wyzwoleniu, 1982; Pan Miody w r-Vesclu 
Wyspiańskiego, 1984; w sztukach Mrożka : 

rola tytułowa w Vc11z lavie, 1982; Nieud 
w Letnim dniu, 1984; Moris w Kontrakcie, 
1985; Bartodz iej w Portrecie, 1987; także 
Chłestakow w Rewizorze Gogola , 1989), 
Andrzeja Łapic kiego (G ustaw w Ślubach 
panieńskich Fredry, 1984), Tadeusza Minca 
(Henryk w Ślubie Gombrowicza, 1991), 
Macieja Prusa (tytułowa rola w Ryszardzie 
Ilf Shakespeare' a, 1993). 
Wyreżyserował m.in. Matkf , Bezimienne 
dzieło i Onych \Vitkacego, Kordiana Sło

wackiego; w Teatrze TV: i\1ewę i Iwanowa 
Czechowa, Miesiąc na wsi Tu rgieniewa, 
Dziady Mickiewicza, Kordiana i Beatryks 
Cenci Słowackiego. 
Od roku 1997 w zespole Teatru Narodo
wego, gJzie zagrał w przedstawieniach 
m.in. Prusa (tytułowa rola w Królu Lirze 
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Shakespeare'a, 1998), Jerzego Grzego
rzewskiego (Henryk w Nie-Boskiej komedii 
Krasińskiego, 2002; Król-Makbet w Ham
lecie Stanisława Wyspiańskiego, 2003; 
R w Duszyczce wg Różewicza, 2004 }, Jerze
go Jaroc kiego (Witold III w Błądzeniu wg 
Gombrowicza, 2004), a także w przedsta
wieniach przez siebie reżyserowanych (Ar
nolf w S:::kole ion Moliere'a, 2000; Łatka 
w Dożywociu Fredry, 2001}. Od 2003 roku 
jest dyrektorem artystycznym Teatru a 
rodowego. 
Zagrał m.in. w filmach Kazimierza Kutza 
(Sól ziemi czarnej, Perla w koronie), Janu
sza Zaorskiego (Ba1yton), Filipa Bajona 
(Magnat), a także w serialach Janusza 
Morgensterna (Kolumbowie, Polskie drogi), 
Jerzego Antczaka (Noce i dnie), Ryszarda 
Bera (Lalka), Jana Łomnickiego (Dom). 
Jest wykladowcą warszawskie j Akademii 
Teatralnej (dawniej PWST). Pclnił w niej 
funkcję dziekana Wydzialu Aktorskiego 
(1981-1987) i rektora (1987-1993, 1996-
2002). Za jego kadencji odbudowano Teatr 
Sz kolny Collegium 'obilium i powołano 
Międzynarodowy Festiwal Szkól Teatral
nych. W 2001 otrzymał tytuł honorowego 
profesora Rosyjskiej Akademii Sztuki Te
atralnej w Moskwie . 
Laureat m.in. Złotej Maski (1971), Złote
go Ekranu (1978), nagrody ministra kultu
ry i si.tuki II stopnia (1989), nagrody im. 
Zelwerowicza (1994); nagród na festiwa
lach: Polskich Sz tuk Współcze.snych we 
Wroclawiu (1 984, 1987, 1988), Opolskich 
Konfrontacji Teatralnych (1985), Grand 
Prix Kaliskich Spotkań Teatra lnych 
(1994), Wrocławskich Spotkań Teatrów 
Jed nego Aktora (nagroda im. Lidii Z am
kowi Leszka H erdegena, 1999) . 

Sławomir Federowicz 
Studiuwal w krakowskiej PWST i w Stu
dium Wokalno-Aktorskim im. Baduszko
wej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
Aktor teatrów: im. Słowackiego w Krako
wie ( 1994/ 95), 1m . Kochanows kiego 
w Opolu (1998/ 99). Grał w przedstawie
niach Mikołaja Grabowskiego (Pożegnanie 

Jesieni Witkiewicza, 1993), Walerego Fok.i
na (Martwe dusze wg Gogola, 1993), Ada
ma Sroki (Gustaw-Konrad w Dziadach 
czyli młodych czarodzie:fach wg Mickiewi
cza, 1997). W latach 1999-2004 w zespole 
Teatru Narodowego. Wystąpił tu m.in. 
w przedstawieniach Jerzego Grzegorzew
skiego (Złodziejaszek w Operetce Gombro
wicza, 2000 ; H e rmes w nowej wersji Nocy 
/,~·topadowej Wyspiańskiego, 2000; Franci
sco w Morzu i zwierciadle Audena, 2002), 
Kazimierza Kutza (Kartoteka Różewicza, 
1999), Barbary Sierosławskiej (Leonce 
i Lena Biichnera, 200 l}. 

Beata Fudalej 
Absolwent.ka krakowskiej PWST (1989). 
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Aktorka Starego Teatru w Krakowie 
(1989-2003), gdz ie zagrałam.in. w przed
stawieniach Tadeusza Bradeckiego (Ręko
pis znaleziony w Saragos;ie Potockiego, 
1992;/ak wam się podoba, 1993; Miarka za 
miarkJ Shakespeare'a, 1998), Andrze ja 
Wajdy (Mishima, 1994; Słomkowy kapelusz 
Labiche'a, 1998), Krystiana Lupy (Malle 
albo t1yptyk marnotrawnego syna wg Rilke
go, 1991; Bracia Karamazow wg Dostojew
skiego, 1990, 1999), Jerzego Jarockiego 
(Ślub Gombrowicza, 1991; Gnzebanie Ja
rockiego, 1996), Jerzego Grzego rzewskie
go (Tak zwana ludzkosc w obłędzie wg Wit
kiewicza, 1992; Dziady - dwanaście impro
wizacji Mickiewicza, 1995), a także Gio
vanniego Pampiglione (Venezia, Venezia 
wg Go.ldoniego, 1993), Rudolfa Zioły (Bu
rza Shakespcare'a, 1997). 
W zespole Teatru Narodowego od 1999 
roku. Zagrala w większości przedstawień 
Grzegorzewskiego (Marion/Nimfa w No
wym Bloomusalem wg Joyce'a, 1999; 
Księżna Himalaj w Operetce Gomhrowi
cza, 2000; Puk w Śnie nocy Letniej Shake
speare'a, 2001; Orcio w Nie-Boskie:f kome
dii Kras iń skiego, 2002; Arid w Mor:::u 
i zwierciadle Audena, 2002; Ofelia-Kurty
zana w Hamlecie Stanisława Wyspiańskiego, 
2003). 
Zagrala u Wajdy w filmie Wielki 1}dzień 
i w spektaklu telewizyjnym Noc cze1wco1va 
Iwaszkiewicza . Z Martą Meszaros współ
pracowała w filmie (Córy szczęfcia), teatrze 
(krakowska Bagatela: Tramwaj zwany po
żądaniem Williamsa), telewizji (Edith 
i Marlene Mćszaros i Pataki). Wyklada 
w krakowskiej PWST 
Laureatka Festiwalu Piosenki Aktorski ej 
we Wrocławiu (1989), Festiwalu Komedii 
Talia w Tarnowie za rolę Mariany w 1Wiar
ce za miarkJ Shakespearc'a (1 998) , Kon
kursu na Wystawienie Pols kiej Sz tuki 
Współczesnej za role w Grzebaniu Jaroc
kiego ( 1996) . 

Anna Grycewicz 
Absolwentka warszawskiej Akade mii Te
atralnej (2003). Debiutowała w Teatrze 

owym w Warszawie w przedstawieniac h 
reży serowanych przez Andrzeja Pawłow
skiego (Nad Muchawką Anny Adamowicz
Kędzicrs kiej i Wścieklizna Pawła Jurka , 
2003). W Teatrze Narodowym gości nnie 
zagrała w przedstawieniach Agniesz ki 
Glińskiej (Marta Szukalska w 2 ma1a Sara
monowicza, 2004) i Andrzeja Seweryna 
(Dama dworu w Ryszardzie II Shakespe
are'a , 2004) . 

Anna Gryszkówna 
Absolwentka warszawskiej Akademii Te
atralnej (2002). d 2004 roku w zespole 
Teatru Narodowego. Zagra ła w przedsta 
wieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Ofe
lia-Ofel ia w Hamlecie Stanisława Wyspiań

skiego, 2003; Aktorka w Duszyczce Różewi
cza, 2004). 
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Robert Jarociński 
Absolwent warszawskiej Akademii Te
atralnej (2002) . Od 2002 roku w zespole 
Teatru Narodowego. Zagra! tu w przedsta
wieniach Jana Englerta (Mieczysław Wal
purg w Kurce Wodnej Witkacego, 2002), Je
rzego Grzegorzewskiego (Laertes w Ham
lecie Stanisława Wyspiańskiego, 2003), An
drzeja Seweryna (Lord Willoughby w Ry
szardzie Il Shakespeare'a, 2004). Na du
żym ekranie debiutowa! w filmie Juliusza 
Machulskiego Superpodukc;a (2002). 

Waldemar Kownacki 
Absolwent warszawskiej PWST (1973). 
Aktor Baltyckit:go Teatru Dramatycznego 
w Koszalinie (1973-1975) i teatrów war
szawskich: Narodowego (l 975-1982, 
2000-2001 i ponownie od 2002), Studio 
(1982-1990, 1992-1993, 1996-2002). Wystę
powal m.in . w przedstawieniach reżysero
wanych przez Adama Hanuszkiewicza 
(Antygona Sofoklesa, 1973; Sen srebrny Sa
lomei Slowackiego, 1977; Dziady Mickie
wicza, 1978; Pan Tadeusz Mickiewicza, 

1982), Jerzego Grzegorzewskiego (Pułapka 
Różewicza, 1984; Powolne ciemnienie ma
lowideł wg Lowry ' ego, 1985; Opera za trzy 
gimze Brechta, 1986; Tak zwana ludzkość 
w obłędzie wg Witkiewicza, 1987; Miasto 
liczy psie nosy Grzegorzewskiego, 199 l ), 
Helmuta Kajzara ( + + + Kajzara, 1979), 
Mariusza Trelińskiego (Sny wg Lautre
amonta, 1992), Stasysa Eidrigeviciusa 
(Biały ;eleń, 1993), Zbigniewa Brzozę (Go
dzina, w której nie wiedzzelifmy nic o sobie 
nawzajem Handkego, 1996). 
W odbudowanym Narodowym zagrał m.in. 
w przedstawieniach Adama Hanuszkiewi
cza (Taniec /mierci Strindberga, 1998) , Ta
deusza Bradeckiego (Ostatni Łubieńskie
go, 2003), Ryszarda Peryta (Akropolis Wy
spiańskiego, 2001), Jerzego Grzegorzew
skiego (Ojciec w l*selu, 2000 i Gcnt:ral 
Potocki w drugiej wersji Nocy listopadowej 
Wyspiańskiego, 2000; Władysław w Ope
retce Gombrowicza, 2000; Egeusz w Snie 
nocy letniej Shakcspeare'a, 2001; Świadek 
w Duszyczce wg Różewicza, 2004). 

Łukasz Lewandowski 
Absolwent warszawskiej Akademii Te
atralnej (1998). Od roku 1998 w zespole 
Teatru Narodowego. Wystąpił tu przedsta
wieniach Jerzego Gr.<egorzewskiego (m.in. 
Satyr w obu wersjach Nocy listopadowej 
Wyspiańskiego, 1997, 2000; Zolnierz Carr 
w Nowym Bloomusalem wg Joyce'a, 1999; 
Kasper w Weselu Wyspiańskiego, 2000; 
Złodziejaszek w Operetce Gombrowicza, 
2000), Macieja Prusa (Blazen w Królu Li
rze Shakespeare'a, 1998), Henryka Toma
szewskiego (Pan K. w Traktacie o marionet-
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kach wg Kleista, 1999) , Kazimierza Dejm
ka (Garzstka w Dialogi.is de Passione, 1998; 
Boleś w Requiem dla gospodyni Myśliw
skiego, 2000), Kazimierza Kutza (Przyja
ciel z dzieciństwa w Kartotece Różewicza, 
1999), Jana Englerta (Filip w Dożywociu 
Fredry, 2001; Tadzio w Kurce Wodnej Wit
kacego, 2002), Tadeusza Bradeckiego 
(Avorado w Saragossie wg Potockiego, 
1998; On w w piaskownicy Bradeckiego, 
2003) i Jerzego Jarockiego (Miętus I Cyryl 
I Jerzy w Błqdzeniu wg Gombrowicza, 
2004). 

Robert Majewski 
Absolwent łódzkiej PWSFTviT (2001). Za 
rolę Pana Młodego w dyplommvym l*selu 
otrzyma! nagrodę na Festiwalu Szkół Te
atralnych (2001), którą byl angaż do Te
atru Narodowego. Zagra! tu w przedsta
wieniach Jerzego Gragorzewskiego (Sen 
nocy letniej Shakespeare:a, 200 l ), Zbignie
wa Zamachowskiego (Zaby Arystofanesa, 
2002), Jana Englerta (Kurka Wodna Wit
kiewicza, 2002), Tadeusza Bradeckiego 
(Ostatni Łubieńskiego, 2003). 

Wojciech Malajkat 
Absolwent łódzkiej PWSFTviT (1986). 
Aktor warszawskiego Teatru Studio (1986-
2001) , gdzie zagrał m.in. w przedstawie
niach Jerzego Grzegorzewskiego (Opera za 
trzy grosze Brechta, 1986; Tak zwana ludz
kość w oblędzie wg Witkiewicza, 1987; 
Dziady - lmpmwizacje Mickiewicza, 1987; 
Usta milczq, dusza lpiewa Kalmana i 
Lehara, 1988; Dziesięć portretów z cza;kq 
w tle wg C zechowa, 1990; Wujaszek Wania 
Czechowa, 1993; Miasto Liczy psie nosy, 
1991; Don juan Moliere'a, 1996), Guido de 
Moora (tytułowa rola w Hamlecie Shake
speare'a, 1986) , Ewy Bulhak (Mizantrop 
Moliere'a, 1995; Iwona, kJZf:żniczka Bur
gunda Gombrowicza , 1997), Mariu sza 
Trelińskiego (Sny wg Laurreamonta, 
1992). 
Od 1997 roku w zespole Tea tru Narodo
wego. Zagrał tu m.in. w przedstawieniach 
Grzegorzewskiego (Pijak w Ślubie Gom
browicza, 1998; Pan Młody w Weselu Wys
piańskiego, 2000; Mistrz Fior w _Operetce 
Gombrowicza, 2000; Pigwa w Snie nocy 
letniej Shakespeare'a, 2001; Wyspiański
-Hamlet w Hamlecie Stanisława Wyspia1i
skiego, 2003) oraz Kaz imierza Kutza 
(Chłop w Kartotece Różewicza, 1999; Biff 
w Śmierci komiwojażera Millera, 2004). Go
ścinnie wyst~pował w szczecińskiej Ope
retce, warszawskim Teatrze Wielkim oraz 
w Teatrze im. Jaracza w Łodzi, a także 
w teatrach warszawskich: Scenie Prezen
tacje i Syrenie. 
Wystąpił m.in. w filmach Juliusza Machul
skiego (Deja vu, VIP), Jerzego Hoffmana 
(Piękna nieznajoma, Ogniem i mieczem), 
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Andrzeja Wajdy (Wielki Tydzień). Stale 
współpracuje z Teatrem Telewizji. Od 
200 I roku reżyseruje (Zagraj to jeszcze raz, 
Sam Allena w Bałtyckim Teatrze Drama
tycznym w Koszalinie, Klub hipochondry
ków Wrightt i Stalowe magnolie Harlinga 
w warszawskim Teatrze Syrena). Od 1994 
wyklada w łódzkiej PWSFTviT. 
Laureat nagrody im. Wyspiańskiego 1 na
grody im. Schillera (1988). 

Jacek Mikołajczak 
Absolwent wrocławskiej PWST (1983). 
Aktor teatrów: Współczesnego we Wrocła
wiu (1983-1985), Wybrzeże w Gdańsku 
(1985-1996), W spólczesnego w Warszawie 
(1996-2001). Zagrał m.in. w przedstawie
niach Krzysztofa Babickiego (Wiercho
wieński w Biesach wg Dostojewskiego, 
1992; Było sobie kiedyś miasto wg Grassa, 
1994), Mikolaja Grabowskiego (Stąd do 
Ameryki Zawistowskiego, 1988), Erwina 
Axera (Semiramida Wojtyszki, 1996; U celu 
Bernharda, 1997), Macieja Englerta (Nasze 
miasto Wildera, 1998), Jerze go Jarockiego 
(tytułowa rola w Płatonowie, Teatr Polski 
we Wrocławiu, 1993). 
Od 2001 roku w zespole Teatru Narodo
wego. Zagrał tu m.in. w przedstawieniach 
Jerzego Grzegorzewskiego (Sen nocy let
niej Shakespeare'a, 2001), Jana Englerta 
(Kurka Wodna Witkiewicza, 2002), Tade
usza Bradeckiego (Ostatni Łubieńskiego, 

2003), Jerze go Ja rocki ego (Błądzenie wg 
Gombrowicza, 2004), Andrzeja Seweryna 
(Ryszard Il Shakespeare' a, 2004). Za rolę 
Frarn;ois Villona w filmie Stanisława Ró
żewicza Nocny gość otrzymał nagrodę Wo-

jewody Gdańskiego na Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni (1989). 

Wiesława Niemyska 
Absolwentka warszawskiej PWST (1965). 
Aktorka Teatru im. Jaracza w Olsztynie 
(1965-1966) i teatrów warszawskich: Kla
sycznego (1966-1971), Studio (1971-1997). 
Zagrała m.in. w przedstawieniach Irene
usza Kanickiego (Dziś do ciebie przyjść nie 
mogę Kanickiego i Budreckiego, 1967; 
Horsztyński Słowackiego, 1968), Bogdana 
Korzeniewskiego (Nos Gogola, 1972), Li
dii Zamkow (Sen wg Dostojewskiego, 
1973), Józefa Szajny (Gulgutiera Czanerle 
i Szajny, 1973; Dante 1992), Zbigniewa 
Brzozy (Godzina, w której nie wiedzieliśmy 
nic o sobie nawzajem Handkego, 1996), 
Barbary Sierosławskiej (Legenda Wyspiań
skiego, 1992; Pan Paweł Dorsta, 1994), Je
rzego Grzegorzewskiego (Parawany Gene
ta, 1982; Opera za trzy grosze Brechta, 1986; 
Dziesięć portretów z cza;ką w tle wg Cze
chowa, 1990; Wu;aszek Wania Czechowa, 
1993; Cztery komedie równolegle wg Do
stojewskiego, 1994; Tak zwana ludzkość 

w obłędzie wg Witkiewicza, 1987; Miasto 
liczy psie nosy Grzegorzewskiego, 1991; La 
Boheme wg Wyspiańskiego, 1995; Don Ju
an Molicre'a, 1996). 
Od 1997 w zespole Teatru Narodowego. 
Zagrała tu w przedstawieniach J erz<:go 
Grzegorzewskiego (Nike spod Cheronei 
w obu wersjach Nocy listopadowej Wys
piańskiego, 1997 i 2000; Dama w Ślubie 
Gombrowicza, 1998; Babcia Halucyna 
w Halce Spinozie Grzegorzewskiego, 1998; 
Feiga w Sędziach Wyspiańskiego, 1999; 
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Czepcowa w Weselu Wyspiańskiego, 2000; 
Matka Albertynki w Operetce Gombrowi
cza, 2000; Dama krakowska/Wiedźma 
w Hamlecie Stanisława Wyspiańskiego, 
2003), Kazimierza Kutza (Na czworakach 
Różewicza, 2001), Tadeusza Bradeckiego 
(Saragossa wg Potockiego, 1998). Często 
współpracuje z Grzegorzewskim jako asy
stentka reżysera. Grała w filmach Stanisla
wa Barei (Co mi zrobisz, ;ak mnie złapiesz, 
Mis), Edwarda Żebrowskiego (Ocalenie). 

Igor Przegrodzk.i 
Aktor, reżyser, pedagog, dyrektor teatru. 
Absolwent wydzialu architektury w Wyż
szej Szkole Technicznej w Wilnie i Studia 
Dramatycznego przy wileńskim Polskim 
Teatrze Dramatycznym. Aktor teatrów: na 
Pohulance w Wilnie (1944-1945), im. Jara
cza w Olsztynie (1945-1946), Ziemi Po
morskiej w Toruniu (1946-1948), Polskie
go w Poznaniu (1948-1949), Polskiego 
w Warszawie (1964/1965). Od 1949 roku, 
z roczną przerwą, w zespole wrocławskie
go Teatru Polskiego, którego był dyrekto
rem naczelnym i artystycznym w latach 
1981-1985. Wykładowca wrocławskiej 
PWST (w latach 1979-1987 dziekan 
Wydziału Aktorskiego). 
Debiutował w 1944 roku rolą Freda w Pig
malionie Shawa w wileńskim Teatrze na 
Pohulance. Zagrał m.in. w przedstawie
niach Wilama Horzycy (Za kulisami Nor
wida, 1946; Mozart i Salieri Puszkina, 
1948), Edmunda Wiercińskiego (Jak wam 
się podoba Shakespeare'a, 1951), Jakuba 
Rotbauma (tytulowe role w Hamlecie Sha
kespeare' a, 1958 i Karierze Arturo Ui 

Brechta, 1966), Zygmunta Hi.ibnera (Arle
kin-Mahomet albo Tarada1ka Latająca Za
błockiego, 1962; Czarownice z Salem Mille
ra, 1973), J erzcgo Krasowskiego (Myszy 
i ludzie Steinbecka, 1962; Robespierre 
w Sprawie Dantona Przybyszewskiej, 
1967), Krystyny Skuszanki (Rzecz listopa
dowa Brylla, 1965; tytułowa rola w Fanta
zym Słowackiego, 1969), Piotra Paradow
skiego (Miesiąc na wsi Turgieniewa, 1976; 
Humpty-Dumpty w Ali<ji w Krainie Cw
rów Carrolla, 1977), Jerzego Grzegorzew
skiego (Mazurkiewicz w Zolnierz11 Królo
wej Madagaskaru Dobrzańskiego i Tuwi
ma, 1977; Pankracy w Nie-Boskiej komedii 
Krasińskiego, 1979; Król Berenger I w Król 
umiera, czyli Ceremonie Ionesco, 1996), Ta
deusza Minca (Laurenty w Na czworakach 
Różewicz a, 1985), Jacka Bunscha (S'mierć 
Dantona Bi.ichnera, 1988), Macieja Woj
tyszki (Sir w Garderobianym Harwooda, 
1990), Macieja Engle rta (Stary w Krzesłach 
Ionesco, 1994), Krzysztofa Babickiego (Oj
ciec Strindberga, 1993), Agnieszki Gliń
skiej (General w Czwartej siostrze Głowac
kiego, 1999), Pawła Miśkiewicza (Gajew 
w Wiśniowym sadzie Czechowa, 2001). 
Od 2000 roku w zespole Teatru Narodo
wego. Zagrał tu w przedstawieniach Jerze
go Grzegorzewskiego (Książę Himalaj 
w Operetce Gombrowicza, 2000; Gonzalo 
w Morzu i zwierciadle Audcna, 2002; Kazi
mierz Kamiński w Hamlecie Stanisława 

Wyspiańskiq;o, 2003), Jana Englerta (Twar
dosz w Dożywociu Fredry, 2001), Kazimie
rza Kutza (Pudel w Na czworakach Róże
wicza, 2001), Agnieszki Glińskiej 
(Krehowiecki w 2 maja Saramonowicza, 
2004), Andrzeja Seweryna (Ogrodnik 
w Ryszardzie II Shakespeare'a, 2004). 
Laureat wielu nagród, w tym Nagrody Mi
nistra Kultury i Sztuki w dziedzinie sztuk.i 
aktorskiej (1998). 
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Jerzy Radziwiłowicz 
Absolwent warszawskiej PWST (1972). 
Aktor Starego Teatru w Krakowie 
(1972-1996), gdzie zagrał m.in. w przed
stawieniach Konrada Swinarskiego 
(Tomasz Zan w Dziadach Mickiewicza, 
1973; Holysz w Uyztuoleniu \N)'spiańskie
go, 1974), Jerzego Jarockiego (Ksiądz III 
w Mordzie tu katedrze Eliota , 1982; 
Bartodziej w Portrecie Mrożka, 1988; 
Henryk w Ślt1bie Gombrowicza, 1991), 
Andrzeja Wajdy (Myszkin w Nast.asji Ftli
potunej wg Dostojewskiego, 1977; 
Raskolnikow w Zbrodni i karze wg Dosto
jewskiego, 1984), Jerzego Grzegorzewskie
go (Pan Młody w Weselu Wyspiańskiego, 
1977; Więzień - Konrad w Dziadach-Dwa
naście improtuiza.cji Mickiewicza, 1995). 
Od 1998 roku aktor Teatru N a rodowego. 
Zagrał tu w przedstawieniach Jerzego 
Grzegorzewskiego (Halka Spinoza Grze
gorzewskiego, 1998; Pankracy w Nie-Bo
skiej komedii Krasińs kiego, 2002; Kali ban 
w Morzu i zwierciadle Audcna, 2002) , Pio
tra Cieplaka (Narty Ojca j'tuięrego Pilcha, 
2004). 
Zagrał wiele ról filmowych w m.in. w fil
mach Wajdy (Człowiek z marmuru, Bez 
znieczt1lenia, Człowiek z żelaza), Waldema
ra Krzystka (W zawieszenit1), Filipa Bajona 
(Poznań 56), Kazimerza Kutza (Śmierć jak 
kromka chleba), Arnaud Selignac (Jak za
pomnieć o Sa.-ajewie), Johna Lvoffa (Czło
wiek, Jakich wielu) , Michela Piccol i (Czar
na plaża). 
Wykładał w krakowskiej PWST (prorektor 
w larach 1981-84) . Od 2004 wyklada 
w warszawskiej Akademii Teatralnej . 

Jest laureatem m.in. Nagrody im. Schille
ra, nagród Kaliskich Spotkań Teatralnych 
(za rolę Raskolnikowa w Zbrodni i karze , 
1985; za rolę Doktora w Woyzecku Btich
nera, 1986), nagrody Sekcji Krytyków Te
atralnych Polskiego Ośrodka ITI za popu
laryzację polskiej kultury teatralnej za gra
nicą (1999), Nagrody im. Zelwerowicza za 
rolę Kałibana w Morzu i zwierciadle 
(2003). Odznaczony Orderem Sztuk Pięk
nych i Literatury Republiki Francuskiej 
(l 993). 

Jacek Różański 
Absolwent łódzkiej PWSFTviT (l 970). 
Pracował w teatrach: Polskim w Poznaniu 
(1970-1 972) , im. Bogusławskiego w Kali
szu (1973-1974), Nowym w Poznaniu 
(1974-1977), Muzycznym w Słupsku 

( 1977-1988), Zespole Janusza Wiśniews
kiego ( 1988- 1993), Rozmaitości w Warsza
wie (1995- 1996), Studio w Warszawie 
(1997-1 999). Zagrał m.in. w przedstawie
niach Izabel li Cywiński ej (Tt1roń Żerom
skiego, 1977; Judasz z Kariothu Rostwo
rowskiego, 1981; jezioro Bodeńskie wg Dy
gata, 1984), Conrada Drzewieckiego 
(Szkoła błaznów Ghelderode, 1975), Ma
cieja Prusa (Operetka Gombrowicza, 
1977) , Janusza Wiśniewskiego (Kirkor 
w Balladynie Słowackiego, 1979; według 
scenariuszy \Viśnicwskicgo: Panopticum 
a la Madame Tussaud, 1982; Wielki Epsz
tajn w Końcu Europy, 1983; Modlitwa cho
rego przed nocą, 1987; Koń w 01./nieniu, 
1989; Życie jest cudem, 1992), Janusza Ny
czaka (Awantura w Chioggi Goldoniego, 
1975; Opera za trzy grosze Brechta, 1978; 
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Nos w Weselu Wyspiańskiego, 1987), Mar
cina Jarnuszkiewicza (Do Damaszku 
Strindberga, 1994), Jerzego Grzegorzew
skiego (Diego w Francis Bacon, czyli Diego 
Veldzquez na fotelu dentystycznym wg Róże
wicza, 1996), Zbigniewa Brzozy (Antygona 
Sofoklesa, 1998). 
Od 1999 w zespole Teatru Narodowego. 
Zagrał tu w przedstawieniach Jerzego 
Grzegorzewskiego (Baron Firulet w Ope
retce Gombrowicza, 2000; Tezeusz w Snie 
nocy letniej Shakespeare' a, 200 l; Alonzo 
w Morzu i zwierciadle Audcna, 2002; 
Poloniusz w Hamlecie Stanisława Wyspiań
skiego, 2003), KazimierLa Dejmka (John w 
Requiem dla gospodyni Myśliwskiego, 

2000), Kazimierza Kutza (Stanley w Śmier
ci komiwojażera Millera, 2004) 
W Teatrze TV zagrał ro.in. w spektaklach 
Izabelli Cywińskiej (Ciemności kryją ziemię 
Andrzejewskiego), Krystiana Lupy Uulia 
Lidii Wilk). 

Bożena Stachura 
Absolwentka krakowskiej PWST (1999) . 
Od 1999 roku w zespole Teatru Narodo
wego. Zagra ła tu m.in. w przedstawie
niach Jerzego Grzegorzewskiego (Kasia 
w Weselu \N)'spiańskiego, 2000; Rewolucjo
nistka w Nie-Boskiej komedii Kras ińskiego, 

2002), Kazimierza Kutza (Dziewczyna 
w Na czworakach Różewicza, 2001; 
Kobieta w Śmierci komiwojażera Millera, 
2004), Ryszarda Peryta (role w Akropolis 
Wyspiańskiego, 200 I), Tadeusza Bradec
kiego (role w Ostatnim Łubieńskiego, 
2003; Dorota w w piaskownicy Bradeckie
go, 2003). 

W Teatrze TV zagrała w specaklu Laco 
Adamika (Gemma w Lordzie Jimie wg 
Conrada). W filmie Jerzego Antczaka Cho
pin - p.-agnienie miłości zagrała Solange. 

Paweł Tołwiński 

Absolwent krakowskiej PWST (1995). Ak
tor Starego Teatru w Krakowie (1995-
1997), gdzie zagrał m.in. w przedstawie
niach Tadeusza Bradeckiego (Operetka 
Gombrowicza, 1995) , Jerzego Jarockiego 
(Grzebanie Jarockiego, 1996), Marka Fie
dora (Peer Gynt Ibsena, 1996). 
Od 1998 roku w zespole Teatru Narodo
wego. Zagrał tu w przedstawieniach m.in. 
Tade usza Bradeckiego (Saragossa wg Po
tockiego, 1998; Ostutni Łubieńskiego, 

2003), Kazimierza Dejmka (Dialogus tle 
Pam'one, 1998; Requiem dla gospodyni Myś
liwskiego, 2000), Jerzego Grzegorzew
skiego (Upiór w Weselu Wyspiańskiego, 

2000; Lokaj Stanisław w Operetce Gom
browicza, 2000; Ryjek w Śnie nocy letniej 
Shakespeare' a, 2001; Wariat w Nie-Boskiej 
komedii Krasińskiego, 2002; Antonio 
w Mor;;11 i zwierciadle Audena, 2002), An
drzeja Seweryna (Green w Ryszardzie li 
Shakespeare'a, 2004). 
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Magdalena Warzecha 
Absolwentka warszawskiej PWST (1993). 
Aktorka Teatru Srudio (1993-2001) . Wy
stąpiła tam m.in. w przedstawieniach Bar
bary Sieroslawskiej (Pan Pawe! Dorsta, 
1994), Ewy Bulhak (Mizantrop Moliere'a , 
1995), Jerzego Grzegorzewskiego (Cztery 
komedie równolegle, 1994; La Boheme wg 
Wyspiańskiego , 1995; Don Juan Moliere'a, 
1996) 
Od 1997 roku w zespole Teatru Narodo
wego. Zagrala tu m.in. w przedstawie
niach Grzegorzewskiego (Kora w obu 
wersjach Nocy listopadowej, 1997 i 2000; 
Bella-Bellow Halce Spinozie Grzegorzew
skiego, 1998; Rachel w Sędziach Wyspiań

skiego, 1999; Maryna w Weselu Wyspiań 

skiego, 2000; Katarzyna w Ślubie Gombro
wicza, 1998, Markiza w Operetce Gombro
wicza, 2000; Matka w Nowym Bloomusa
lem wg Joyce'a, 1999; Hermia w Śnie nocy 
letniej Shakespcare'a, 2001; Dama kra
kowska/Wiedźma w Hamlecie Stanisława 
Wyspiańskiego , 2003; Aktorka w Duszyczce 
wg Różewicza, 2004), Kazimierza Kutza 
(Dziewczyna w Kartotece Różewicza, 

1999) i Jana Englerta (Rózia w Dożywociu 
Fredry, 2001). 
Gościnnie wystąpiła w przedstawieniach 
Waldemara Smigasiewicza (Gombrowicz 
w Trans-Atlantyku wg Gombrowicza, Teatr 
Montownia, 2000), Bohdana Augustynia
k.a (Rozmowa w domu państwa Stein o nie
obecnym panu von Goethe Steina, Teatr na 
Woli, 2001), Romualda Szejda (Piękna pa
mięć Scotto i Feldman, Teatr Scena Pre
zentacje, 2004). Zagrała m.in. w przedsta
wieniach Teatru TV w reżyserii Krzysz to-

fa Langa (Natalia w Ks1(ciu Homburgu 
Kleista, 1993) , Janu sza Morgensterna 
(Trąd w pałacu sprawiedliwości Bettiego), 
Marii Zmarz-Koczanowicz (Filantrop 
Hamptona, Po deszczu Belbela), Krzyszto
fa Zanuss iego (Skowronek Anouilha). 

Leszek Zdun 
Absolwent krakowskiej PWST (l995). Ak
tor Starego Teatru w Krakowie (1995-
1997), gdzie zagrał w przedstawieniach Je
rzego Jarockiego (Faust Goethego, 1997), 
Giovanniego Pampiglione (~nezia, ~ne
zia wg Goldoniego, 1993; Amori Anonima 
Weneckiego, 1994), Rudolfa Zioly (Burza 
Shakespeare'a, 1997). 
Od 1997 roku w zespole Teatru Narodo
wego. Zagra! ru m.in. w przedstawieniach 
Jerzego Grzegorzewskiego (Satyr w obu 
wersjach Nocy listopadowej Wyspiań s kiego, 

1997 i 2000; Kuba w Weselu Wyspiańskie
go, 2000; Adrian w Morzu i zwierciadle Au
dena, 2002), Tadeusza Bradeckiego (role w 
Saragossie wg Potockiego, 1998 i Ostatnim 
Łubieńskiego, 2003), Kazimierza Dejmka 
(Wąglik w Dialogus de Pass1one, 1998; Mło
dzieniec w Requiem dla gospodyni Myśliw
skiego, 2000), Macieja Prusa (Jepichodow 
w Wiśniowym sadzie Czechowa, 2000) , 
Agnieszki Glińskiej (Tomasz Grabowski 
w 2 maja Saramonowicza, 2004), Andrzeja 
Seweryna (Harry Percy w Ryszardzie li 
Shakespeare' a, 2004). 

Anna Ułas 
Absolwentka warszawskiej PWST (1995). 
W latach 1997-2000 aktorka Teatru Pol
skiego w Warszawie, gdzie wyscąpila m.in. 
w przedstawieniach Barbary Fijewskiej 
(role w Kramie z piosenkami Schillera), Ja
rosława Kiliana (Aniol w Pastorałce Schil
lera, Ciemka w Śnie nocy lewie} Shakespe
arc'a), Jana Bratkowskiego (Maria w Lek
komys1nej siostrze Perzyńskiego). Od 2001 
roku w zespole Teatru Narodowego. Za
grała tu m.in. w przedstawicniac~ Jerzego 
Grzegorzewskiego (Hipolita w Snie nocy 
letniej Shakcspcarc'a, Muza w Nie-Boskiej 
komedii Krasińskiego, Miranda w Morzu 
i z wierciadle Audena, Królowa-Modrze
jewska w Hamlecie Stanisława Wyspiań 
skiego, Aktorka w Duszyc-..ce Różewicza), 
Jerzego Jarockiego (ro le w Blqdzeniu wg 
Gombrowicza). 
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glówny akustyk ............ ................. . . . . 
kierownik zespołu pracowni dekoracji/ główny mechanik 
kierownik zespołu pracowni kostiumów ... , ........ . 
główny specjalista zespołu obsługi urządzeń scenicznych 
kierownik pracowni mechaniczno-ślusarskiej .. , .... . 
kierownik pracowni stolarskiej ................ . ... . 
kierownik pracowni krawieckiej damskiej . .. .. . .. ... . 
kierownik pracowni krawieckiej męskiej .......... . . . 
kierownik pracowni modelatorsko-malarskicj . 
kierownik zespołu tapicerskiego .... .. ........ . . . . . . 

zastępca dyrektora artystycznego - kierownik literacki . 
kierownik muzyczny .............. . ..... . 
kierownik działu literackiego ..... .. , .......... . .. . 
kierownik działu promocj i ..... . ......... . . .. . .. . 
kierownik impresariatu .... ............... ...... . 
kierownik dzialu organizacji pracy artystycznej ... .. . . 

Mirosław Łysik 

Lech Orzechowski 
Krzysztof Trzaskowski 
Mariusz Maszewski 
Stefan Wójcik 
Anita Trzaskowska 
Wojciech Hulewicz 
Edmund Kwiatkowski 
Grzegorz Jończyk 
Maria Kosecka 
Roman Żbikowski 
Marek Laudański 
Waldemar Głowala 

Tomasz Kubikowski 
Mirosław Jastrzębski 

Małgorzata Piekutowa 
Ewa Wodzyńska 
Adriana Lewandowska 
Barbara Rusznica 



bilety 
Plac Teatralny 3 (tel. +22 69 20 610) 
wt. - sob. 11.00-14.30 i 15.00-19.00 lub do rozpoczęcia przedstawienia 
nd. przed przedstawieniem od 16.00 
ul. Wierzbowa 3 (tel. + 22 69 20 807) na godzinę przed przedstawieniem 
Teatr Mały (Pasaż Wiecha, tel.+ 22 82 75 022) 
wt. - sob. 11.00-14.30 i 15.00-1 9.00 lub do rozpoczęcia przedstawienia 
nd. przed przedstawieniem od 16.00 

kasy ZASP, www.eBilet.pl 

rezerwacja 
pon. - pt. 9.00- I 8.00 
tel. +22 69 20 604, 69 20 664, 69 20 610, fax +22 69 20 744 
e-mail : bow@ narodowy.pl 

Teatr Narodowy 
Pl. Teatralny 3 
00-077 Warszawa 

www.narodowy.pl 

redakcja programu I Paweł Płoski 
projekt typograficzny I Janusz Górski 

cena programu: 10 z ł (w tym VAT) 



MECE AS TEATRU 

• li 
PKO BANK POLSKI 




