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( ... )Abraham Shulman chodził do gimnazjum Spójnia, na Długiej 
27 w Warszawie. Kiedyś wstał na lekcji polskiego i powiedział: 
„Panie profesorze, ja mam pomysł, żeby zdjąć pomnik Mickiewi
cza, a postawić mój" . „ Pomyślimy o tym" - odrzekł profesor. 

- Pierwszy raz spotkałem Bashevisa \V redakcji „Forwerts" w la
tach czterdziestych. Kiedy wprowadzili mnie na górę, żeby przed
stawić kolegom, zauważyłem w kącie pokoju niepozornego czło
wieczka o niebieskich, niemal przezroczystych oczach. Spytałem, 
kto to jest. Bashevis. Ten Bashevis' Natychmiast do niego podsze
dłem - znałem jego teksty - i powiedziałem: wielka to radość spo
tkać pana osobiście. Co za radość? - odparł. Kiedy się zna kucharza, 
nie można lubić jego kuchni. Tego dnia nie miał już nic więcej do 
roboty, wyszliśmy razem na ulicę. Lower East Side przypominała 
wówczas stary świat. Było tłumie i gwarno. Mężczyźni z pejsami, 
kobiety w perukach, uliczni sprzedawcy skarpet i bielizny. Zapach 
marynowanych śledzi , kiszonej kapusty i ogórków Szyldy: tałesy 
i mezuzy. Niewiele mówił, był w melancholijnym nastroju . Co pan 
teraz pisze? - zapytałem. Coś tam gryzmolę - odpowiedział. 

- Na początku był strasznie smutny, przybity, mówił mi, że chciał 
dwa razy po przyjeździe do Ameryki popełnić samobójstwo. 
Okropne warunki były w tej redakcji. Widziałem, jak go tam trak
towali. Byłem wówczas jedynym, który pisał o nim pozytywnie.(...) 

- A kiedy zacząłem jeździć po Ameryce z odczytami, zawsze mnie 
ostrzegano: zastanów się, będzie nieszczęście, jeśli będziesz mówił 
o Bashevisie. Mów o Perecu, o Szolemie Alejchemie, o kim chcesz, 
byle nie o nim. Nie sh1chałem. (. .. ) Pamiętam , kiedyś w Miami jakaś 
kobieta opuściła salę, krzycząc: nie będę sh1chać o Goebbelsie! 

- Nazyvnli go pornografem. A tak naprawdę był pierwszym 
żydowskim pisarzem, który opisał człowieka od stóp do głów, nie 
omijając środka . Żydowscy krytycy oskarżali go o antysemityzm, 
o przedstawianie Żydów jako grzeszników, lubieżników, nikcze
mników, plugawców. Uważali, że po tym, co się stało w czasie 
wojny, nie wolno pisać o Żydach w ten sposób. Niektórzy nazywa
li go „pogromszczykiem ", Bohdanem Chmielnickim.(. .. ) 

- Nie był lubiany. Na pogrzebie nie było nikogo z redakcji, 
\V której pracował tyle lat. Nienawidzili go. 
Dlaczego' Opowiem historię. Zapytali go raz w telewizji czy lite
ratura żydowska jest dobra. Powiedział bardzo dobra. Wielka? 
Bardzo wielka. Ma dużo wielkich poetów i pisarzy? Dużo. Proszę 
wymienić kilka nazwisk. Och, jeśli chodzi o pamięć, zupełnie nie 
pracuje. O nikim nic nie powiedział. Ani słowa. 

- Strasznie skąpy, straszny kobieciarz. Za obie rzeczy ręczę . (...). 

- Co na to jego żona? O wszystkim wiedziała. To jest niemiecka 
Żydówka . Nie daj Boże , gdyby pani do niego przyszła i siedziała 
choćby i pięć godzin, żeby pani dostała szklankę herbaty.Ja raz po 
pięciu godzinach dostałem szklankę wody. To był wielki pisarz , ale 
mały człowiek. Dziwny człowiek. Syna nie chciał zobaczyć, bo 
prezent trzeba było kupić. 

- Skąd się to brało? Może z tego, że pamiętał swoją biedą?(...) Ale 
u niego skąpstwo było tak chorobliwe, że to nie był tylko problem 
z przeszłości 



Powtarzał wielokrotnie, że gdyby Tołstoj mieszkał po drugiej 
stronie ulicy, nie wybrałby się go odwiedzić. Wolałby czytać, co pi
sze. Gdyby Szekspir, Dickens i Gogol grali w karty piętro niżej , 

również nie poszedłby do nich. (. .. ) 
Nie rozumiał ciekawości prywatnego życia twórców. Uważał, że 

świadczy to o braku zainteresowania sztuką. „Kiedy jestem głod
ny - mówił - nie sprawdzam biografii piekarza". 

„W korku kimże jest pisarz? - pytał . I odpowiadał z niezmienną 
pewnością: .,Swoim dziełem". 
Chciał, by oceniano wyłączn ie jego ksiązki. Jakby całe dobro, ja
kie posiadał, zamieniał w słowa. 

Swoje wspomnienia „Miłość i v-.. ygnanie" nazywał pisaniną, fik
cją literacką zbudowaną na kanwie prawdy. Przyczynkiem do au
tobiografii, powstałym z myślą o ewentualnym biografie potrze
bującym pomocy „przy wymyślaniu historii mojego życia ". 

Pełna opowieść o czymkolwiek życiu wydawała mu się jednocze
śnie niewiarygodna i nudna. 

W tym szkicu, nierzadko myl<1cym, jak osobiste wątki i ślepe tro
py w jego powieściach, umieścił zdanie prowokacyjne. Marzyciel
skie i kluczowe. „Często przychodziło mi na myś l , żeby napisać 

o sobie takim, jakim naprawdę jestem, lecz byłem przekonany, że 
czytelnicy, wydawcy i krytycy, zwłaszcza żydowscy, uznaliby mnie 
za pornografa, zmyślacza, szaleńca".( ... ) 

W świecie, o którym pisał Singer, 
kobiecie nie można ufać . ( ... )Kobiety 
posiadały nieznane sobie siły, które 
raz po raz budziły pożądanie. Nie 
mogły ugasić namiętności. Czy był 
to cud, czy magia? - zastanawiał się 

poznając tajemnicę ciała.(. .. ) 
Był [Singer - przyp. red.] pisa

rzem namiętności. Pułapek pożą
dania i nienasycenia. Głodu życia . 

I niezaspokojenia. Nie był pisa
rzem miłości. (. .. ) 
[U Singera - przyp. red.] z~vy
kle kochają kobiety. Mężczyźni 
jedynie pozwalają się kochać. 
Albo inaczej - ich miłość nie
wiele kosztuje. ( ... ) 

Nie był pisarzem miłości. 
Może nie umiał je j sprostać? 
Ale niewątpliwie znał jej 
pragnienia. 



Narratorem wielu jego późniejszych opowiadań jest żydowski 
pisarz, niemłody, dość znany, pracujący dla żydowskiej gazety. 
Różni ludzie przychodzą do niego ze swymi problemami: zdra
dzeni mężowie, porzucone żony, imigranci ze Starego Kraju ... 

W opowiadaniu „Rada" pisze: W czasach, kiedy pracowałem 
w dziale porad nowojorskiej gazety żydowskiej , wysłuchiwałem 

wiciu zadziwiających opowieści" . W innym (,,Telefon w Jom Ki
pur): „Odbierałem często telefony od czytelników, którzy koniecz
nie chcą mi opowiedzieć jakąś prawdziwą i wstrząsającą - jak za
pewniają - historię".( ... ) 

I tak jak Singer, jego narrator nie jest już petentem w literackim 
świecie. Przeciwnie. Ma wyraźne cechy znakomitości. Spotkanie 
z nim jest dla czytelników-wielbicieli „Przyjemnością i zaszczy
tem". Nie może się opędzić od telefonów z wyrazami podziwu 
i uwielbienia. (. .. ) 

,. Przeczytałam każde napisane przez pana słowo" - mówi sta
ra kobieta z okolic Lublina (,,Tajemnica"). „Pan mnie nie zna, ale ja 
znam pana jak brata. Wiem, że rozumie pan tajniki ludzkiej duszy". 

Abigail cle Sollar (,,Wielbicielka") napisała do niego długi list 
pełen pochwał. Twierdziła, że jego książki pomogły jej się „odna
leźć". Potem zadzwoniła i umówiła się na spotkanie. 
„Ach, wypełnił pan lukę w moim życiu. Zawsze samej sobie wy
dawałam się obca. Całkiem przypadkowo odkryłam w księgarni 
jedną z pańskich powieści i odtąd zdołałam przeczytać wszystko, 
co pan napisał". (. .. ) 

Historie, jakie mu powtarzają, zawsze są z serii tych, w których 
jak mówi Talmud, serce nie wierzy ustom. (. .. ) Literacki sobow
tór Singera, choć zapracowany i zajęty, zachowywał się uprzej
mie i z godnością. Odpowiadał tak, jak zwykle mówi on sam w ta
kich sytuacjach: „że nie powinien się mnie obawiać; że lubię 
słuchać zwierzeń i że może mi zaufać. 

Fragmenty książki Agaty Tuszyńskiej „Singe r - pejzaże pamięci" 

Tytuły i skróty pochodzą od redakcji. 



Narratorem wielu jego p(>;I 
pisarz, niemłody, dość znan 
Różni ludzie przychodzą d< 
dzeni mężowie, porzucom 

W opowiadaniu .,Rada '' 
w dziale porad nowojorsl 
wielu zadziwiających op 
pur): „Odbierałem częsri 
nie chcą mi opmvieclzi' 
pewniają - historię " . ( 

I tak jak Singer, jeg( 
świecie. Przeciwnie. 
z nim jest dla czyte' 
tern ". Tie może si(,' 
i uwielbienia. („.) 

„ Przeczytała11 

ra kobieta z okoli 
znam pana jak b 

Abigail de S 
pełen pochwa 
leźć". Potem / 
„Ach , 'vypeb 

co pan na 
Histor 

jak mó 
tó r Sin 

s lo,v::i Andrzej Po niedzielski 
muzyk::i Jerzy Satanovvski 

Rozmawiałem wczoraj z Bogiem 
Nie powiedział - Ja nie mogę, 

Mogę - także nie powiedział , 

ON powiedział -Ja BYM MÓGŁ 
- jak to Bóg 

jak to Bóg 
jak to Bóg 



s łowa Andrzej Ponied zielski 
rn uzyb Jerzy Satanowski 

Ojcze, Krawcze 
Nasz 
jasnoNiebieski 
wyznaczyłeś od kreski do kreski 
życie nasze, 

·- . 

a przy każdej przymiarce się dziwisz, 
że pytamy - Kiedy marny być szczęśliwi? 

Ojcze, Krawcze 
Nasz 
Jasno Niebieski 
wytyczyłeś od kreski do kreski 
takie drogi, 
że się czasem zabłoci i serce 
Śmierć zastaje nas pytaniem - A co więcej? 

Ojcze, Krawcze 
Nasz 
jasnoNiehieski 
wyznaczonym od kreski do kreski 
wybacz nam 
W kącie duszy, pod nocy chałatem 
tyle marny - ile da się skryć 
przed światem 



słowa Andrzej Poniedzielski 
muzyka Jerzy Satanowski 

U rodzimy się, 
patrzymy 
Podbiegamy na skraj łąki 
Upychamy po kieszeniach 
piórka, kamienie i pąki 

Na otwartej dłoni drży 
kolorowy pompon świata 
Ale już widać, w co, 
los misternie nas zaplata: 

Życie 
Całe, 

Dni 
I noce, od czekania - białe 

Będzie 

Wszędzie 

Zawsze 
Nam chodziło 
o 
Miłość 

I żyjemy, 
drzewiejemy 
Krople czasu żłobią t\varze 
Tam się plączą, rzadziej - łączą 

linie rozumu i marzeń 



słmv::i Andrzej Poniedziel 
muzyka Jerzy Satanowsk 

U rodzimy się, 
patrzymy 
Podbiegamy na skraj 
Upychamy po kiesze 
piórka, kamienie i p 

Na otwartej dłoni 
kolorowy pompo 
Ale już widać, w 
los misternie n 

Życie 
Całe, 

Dni 

Od stu życzetl., w dniu urodzin 
wypogodzić nam się zdarza 
Ale mamy zapisane 
gdzieś w zagięciach kalendarza: 

Życie 
Całe, 

Dni 
I noce, od czekania - białe 

Będzie 

Wszędzie 

Zawsze 
Nam chodziło 
o 
Miłość 

Umieramy, 
wykreślamy 

się ze spisów telefonów 
bo też, nigdy jeszcze tak 
bardzo nas nie było w domu 

Przekreślają portret nasz 
czarną wstażką tą ukośną 

Wtedy widać, bardzo widać 
Wtedy słychać bardzo głośno 

Życie 
Całe, 

Dni 
I noce, od czekania - białe 

Będzie 

Wszędzie 

Zawsze 
WAM chodziło 
o 
Miłość 



słowa Andrzej Poniedzielsk i 
muzyka Jerzy Satan o<;vski 

Co mnie martwi? ... 
Col 

Cię martwi? 
Człowiek 

Człowiek, co się zowie - on mnie martwi 
Bo ten człowiek zachowuje się 
Podobnie, ot - do marchwi 
- górą, owszem idzie w nać, naci kiść 
Ale głównie on gdzie indziej raczy iść 
Myśli 

I tych myśli kłąb - ciągnie go, Człowieka 
w głąb 

Oto, co Człowieka gnębi 
- wieczne przeczuwanie głębi 
A prócz tego, Jego gnębi 
- wieczne dociekanie głębi 

A-ja-jaj! A-ja-jaj! 
A nie lepiej pobyć by 
W niewiedzy biedzie 
A-ja-jaj! A-ja-jaj! 
Po cóż to tak zaraz-zaraz 
Wszystko wiedzieć? 

Z tej niewiedzy 
I z tej na niewiedzę zgody 
Ludzie łączę się - w narody 
A w narodzie się jednoczą w opcji kopce 

l o, bo - różnic coś nie wiedzą 
Kopiec w kopiec są podobni 
Ale kopiec - kopcu? - ohce 
Ale Naród, od Naroda 
Różni tylko na niewiedzę INNĄ zgoda 
Toż tak samo śpią czy siedzą 
Różni ich jedynie to 
Że innego czegoś 
Oni nie-do-wiedzą 

Oto, co Człowieka gnębi 
- wieczne przeczuwanie głębi 
A prócz tego, Jego gnębi 
- wieczne dociekanie głębi 

A-ja-jaj! A-ja-jaj! 
A nie lepiej pobyć by 
W niewiedzy biedzie 
A-ja-jaj! A-ja-jaj! 
Po cóż to tak zaraz-zaraz 
Wszystko wiedzieć? 

Ta niewiedza - to wygoda 
Bardzo spra\vdza się 
W narodach 
Tak 
W narodach - sprawdza się 
No, bo między narodami 
No, bo między narodami 
- raczej nie 



ISAAC BASHEVIS SINGER* 
kalendarium życia i twórczości 

1889 - Ślub w Biłgoraju Batszewy Zylberman i Pinkasa Mendla Singera, ro

dziców Isaaca Bashevisa Singera. 

1891 - Przychodzi na świat Hindełe Ester, siostra Isaaca Bashevisa Singera, 
późniejsza pisarka Esther Kreitman. 

1893 - Rodzi się Israel]oszua Singer, brat Isaaca Bashevisa Singera. w przy

szłości wybliny pisarz żydowski. 

1904 - 14 lipca w Leoncinie pod Warszawą rodzi się Isaac Hashevis Singer. 

1906 - przychodzi na świat Masze Singer, najmłodszy z rodzeńsnva, 

późniejszy chasyd. 

1907 - Rodzina Singerów przenosi się do Radzymina. 

1908 - Przeprowadzka do Warszawy, na ulicę Krochmalną, gdzie Pinkas 

Singer obejmuje funkcję rabina. Isaac Bashevis Singer zaczyna uczę
szczać do chederu. 

1917 - Isaac Bashevis z matką i młodszym bratem wyjeżdżają do Biłgoraja. 

1921 - Wstępuje do seminarium rabinackiego w Warszawie. Po roku prze

rywa naukę i wraca do Biłgoraja. 

1923 - Przyjeżdża do Warszawy, gdzie obejmuje posadę korektora w ży

dowskim tygodniku literackim „Literarisze bleter", którego współ

redaktorem jest jego brat, Israel Joszua. Pisze recenzje książkowe, 

tłumaczy na żydowski powieści Knuta Hamsuna, Ericha Marii Re
marque'a i Tomasza Manna. 

1925 - Debiut literacki Isaaca Bashcvisa Singera: opowiadanie Na stai·o.~ć 

nagrodzone w konkursie tygodnika „Literarisze bleter". 

1929 - W Starym Dzikowie na Lubelszczyźnie umiera ojciec Isaaca Bashe
visa Singera. 

Przychodzi na świat jedyne dziecko lssaca - syn lsrael, którego mat
ką jest komunistka Rachela (Runia) Poncz. 

1932 - Z Aronem Cejtlinem redaguje żydowskie pismo lite rackie „Glo

bus". Ukazuje się]osie Kolb, najsłynniejsza powieśćJs raela.Joszuy 

Singera. 

1933 - Szatan w Goraju, pie rwsza powieść Isaaca Bashevisa Singera. dru
kowany jest w odcinkach w „Globusie". 

Israel Joszua Singer, ocl 1925 korespondent żydowskiego dziennika 

nowojorskiego „Forwerts", emigruje z rodzin ą do Stanów Zjed no
czonych. 

1934 - „Der Hajnt", paryski dziennik żydowski, i nowojorski „Forwerts" 

zaczynają drukować teksty I. B. Singera. 

1935 - Szalem u· Gurc~ju ukazuje się w formie książkowej nakładem ży

dowskie j sekcji warszawskiego PEN-Clubu. Isaac Bashevis Singer 

wyjeżdża do Nowego Jorku i podejmuje pracę w „Forwerts". 

1937 - W cz:isie wakac ji w gó rach Catskills spotyka Almę Haimann Wa

sserman , która wkrótce zostawi dla niego mc;:ża i dzieci . 

1939 - Matka Isaaca Bashevisa Singera i młodszy brat Masze zostaj;! ~vy

wiezieni ze Starego Dzikowa do Kazachstanu , gdzie giną w niezna

nych okolicznościach . 

1940 - Ślub Isaaca Bashevisa Singera z Almą Haimann Wasserman. 

Zostaje członkiem redakcji „Forwerts", z którym współpracuje nie

mal do śmierci . 

1944 - W wieku pięćdziesięciu jeden lat umiera na atak serca starszy brat 

Singera, Israel Jo szu a. 

1945 - Ukazuje się po żydowsku Gimpel GłujJelz, jedno z najsłynniejszych 

opowiadar'l I. B. Singera. 

1946 - „Forwerts" rozpoczyna publikację w odcinkach Rodziny il-fuszka

tów, epickiej powieści dedykowanej lsrae lowi .Joszui Singerowi, 

której druk potrwa trzy lata. 

1950 - Wydawnictwo Alfred A. Knopf publikuje Rodzinę Muszkatóu•, 

pierwszy angie lski przekład powieści Isaaca Bashevisa Singera. 

1953 - Elitarny kwartalnik „Partisa n Review" drukuje Gimp/a Ciupka 

w przekład zie Saula Bellowa. Singer zaczprn puhlikmvać w „Com

mentary", .The New Yorker", .. Harper's" i „Esquire". 

1954 - W Londynie umiera siostra Singera, Ester Kreitman. 

1955 - Angielskie w·ydanie Sz(/tmw U ' Goraju. 

1956 - Na dzuorze mojego ojca, wspomnienia Isaaca Bashevisa Singera. 

ukazuje się w Nowym Jorku. W ciągu kilku następnych lat opubliku

je w odcinkach w „Forvverts" m. in. Cienie nad rzeką Hud">on , Sta
tek do A1ne1yki. Nieu•olnika, wyda po angielsku Sztulunistrza z Lu

blina, Krótki piąte.· i inne upou •iada nici . 



1966 - Wrogowie, historia miłości w odcinkach w „Forwerts". Singer pu

blikuje pierwszą z wielu książek dla dzieci Koza Zlate i inne o[Jo

u•iadania. Po angielsku ukazują się Na dworze mojego C!ica i zbiór 

Opo1uiada1i U'.Jlhranych. 
1970 - Otrzymuje National Book Award, naj'wyższą amerykafiską nagrodę 

literacką za tom wspomniei'1 A Day ot Pleasure. 

1973 - Singerowie kupują mieszkanie na Florydzie, gdzie spędzać będą 

odtąd każdą zimę. 

1974 - Druga National Book Award za tom opowiadat'l Korona z piór. 

1975 - Doktorat honoris causa Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. 

Sceniczna adaptacja]entł na Broadwayu. 

1978 - Filmowa adaptacja Sztulmli.strza z Lublina. Drugi tom wspomniet'l 

iHłodzieniec w poszukiwaniu miłości.Jesienią Singer otrzymuje Na

grodt;: Nobla. Ukazuje się Szosza po angielsku. 

1981 - Zagubiony w Ameryce - trzeci tom wspomnień. 

1983 - Filmowa wersja]entł. W roli głównej Harbra Streisand, która jest 

także reżyserem i producentką filmu. 

1984 - Ukazuje się tom wspomnień pt. Miłośl' i lLygnanie, wcześniej dru

kowany w osobnych częściach. 

1988 - Publikacja ostatniego zbioru opowiadań, .5mierl' Matuzalema , 
i Opowieści o królu pól. 

1989 - Singer zostaje odznaczony złotym medalem. najwyższą nagrodą 

American Academy ancl Institute of Arts and Letters. Paul i\fazursky 

reżyseruje filmową wersję Wrogów 
1991 - Ostatnia vvyclana za życia powieść - Szunwu•i11y. 

24 lipca umiera na Florydzie w wieku osiemdziesit;:ciu siedmiu lat. 

Pochowany na żydowskim cmentarzu Beth El Cemetery, w Param us, 

New Jersey. 

Fragmenty kalendarium opracowanego przez t\gacc; Tuszyrisk<j 

w k>iążce „Singer - pejzaże p:1mic;ci „ 

·. J3a,hnvis (Baszewis) to literacki p'eudonim. krórym Icciloc Singer podpisvwal swoje pu

hlik~cje w jidisz. Pseudonim pochodzi od imienia marki pisa rza - Baszewe. Literacki p~eu

donim przyhral na pocz:1rk11 karier )', w larach 20-rych XX wieku. Nie chciał , aby mylo no go 

ze scarsz~ ·m bratem I J. Singerem, który hyl już wtedy uznanym pis:trzem. 

Człowiek zawsze coś wie i coś rozumie. Często coś wie, 
chociaż nie rozumie. Trudno rozumieć wszystko, co się 
wie. Zawsze ludzie będą więcej wiedzieć, jak rozumieć . 

A są jeszcze takie rzeczy, o których tylko tyle się wie, co 
się w nie wierzy albo nie wierzy, ale których się wcale nie 
rozumie. I przychodzi czasem taka chwila, że człowie
kowi otwiera się głowa i zrozumie to. w co wierzył albo 
to, w co nie wierzył . A taka chwila, to ona często jest 
bardzo krótka. taka na trzepnięcie skrzydłami wrony ... 

Szewc Aronek Gruszka spod Radomia 

Hoben Stiller, Kto jest nu1ct1y? Prz) 1słcnl'ia i sentencje 

:iydo1l'Skie z trzech tysil(C)' lat, \Vyd. Uraeu~. 1999. 
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Konsule nr lit rack i 
Małgorzata Semil 
Ki rownik lit racki Sceny Na Dole 
Andrzej Poniedzielski 
Kierownik muzyczny 
Wojciech Borkowski 
S kr t rz lit rack1 
Aneta Kielak 
Zastępca dyrektor-a ds. adm1nistracyjno-t chnicznych 
Andrzej Wąsik 
Kierownik działu zaopatrzen ia - Renata Pietrzyk 
Kierownik techniczny - Ryszard Komarnicki 
Główny energet1;k - Stanisław Pasek 
Kierow nik ~ cny - Dariusz Dezór 
Kierownik pracowni aku tycznej - Paweł Barszczewicz 
K1 rownik pracowni kra ieckiej damskiej - Anna Dezór 
Kier w nik pr cowni krawieckiej męskiej - Kazimierz Żbikowski 
K1 rownik pr ć cowni malarsko-mod latorskiej - Beata Piskozub 
Ki r wnik pracow ni fryzjersko perukarski~j - Zofia Miller 
K1erow111k pracowni stolarskiPj - Marcin Zukowski 
Kierownik pracowni ś lusarsk i j - Andrzej Peplak 

i rownik pracowni tapicer kiCJ - Leszek Sadłowicz 

lnspiCJ nt - Wojciech Gratkowski 
Sufle rka - Magdalena Sowińska 

K ordynator pracy artystycz ej - Joanna Ciepie! 
K1 rownik Dzi łu Wydawnictw i Reklamy - Anna Barc 
Ki rownik Biura Obsługi Widzów - Katarzyna Jabłońska 
Specj al ista ds. medió / - Aleksandra Malcher 
Specj al ista ds . promocji - Patryk Czaplicki 

W r rogr mic wykorzystano fragmenty obrazów Marca Chagalla: Rabbi w ith Leman (I 2), 
The Fa/ling Angel ( 14, 15), The Birthd 1Y (I 7) , In the Night ( 18), Solitude (2 1 ); rysunków 
Brunona Schulza; Owa.J m żczyźni u stóp nagiej kobiety (3). Proce::} (4), B stie (9) . 

R dakcja programu - Aneta Kielak 
Opracowanie graficzne - Marcin Stajewski 

Wydawca Teatr Aten urn 
Skład - „Hanpis" tel. 022 824 -38-41 

Zamówienia n bi lety zbiorowe przyjmuj Biuro Obsługi Widzów 
codziennie w godz 900 - 1700. t I. 022 625-73-30. 022 625-74-7 I w I I O. 144 
tel./fax 022 625-36-07 
Kasa uynna w poniedz1atk1 w god7. I I oo - 19 00. 

d wtorku do soboty w godz I I oo - I 900. 

w niedziele N godz 16°0 - 19°0. tel. 022 625-73-30. 072 62 5-24 ·2 I w 121 

Adr w INTE RNECI www.t atrat n urn pl; bow@reatrateneum.pl 
R ze Cja iletów www.eb1let p l. www.eventim pl 

Licencj a na wysta i ni u ru z stała wydana przez 
Stowarzy e ie Autorów A1KS 



PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

SCEMA GŁÓ'NI łA 
ODEJŚCIA - Vaclav Havel, tłumaczen ie - Andrzej S J a godziński, reżyseria - Izabella 
Cywińska, scenografia - Paweł Dobrzycki, kostiumy - Diana Marszałek, muzyka i efekty 
dtwiękowe - Wojc iech Borkowski 

SZARAŃCZA - Biijana Srbij a nović, p rzekład - Dorota Jovanka Ćirl1ć, rezyseria - Natalia 
Soł tysik, scenografia - Izabela Wądołowska, kostiumy - Natalia Sołtysik i Izabela 
Wądołowska, muzyka - Dominik Strycharski, ruch sceniczny - Jarosław Staniek, rezyseria 
świ atła - Szymon Lenkowski 

STACYJKA ZDRÓJ -Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski, Andrzej Poniedzielski, scenariusz 
1 reżyse ria - Adam Opatow icz, Andrzej Poniedzielski, scenografia - J n Banucha, współp ra
ca scenograficzna - Ew a Krauze, kierownictvvo muzyczne 1 a ranża cje - Wojciech 
Borkowsk i, przygotowanie w okalne - Tomasz Bajerski, Andrzej Borzym, chor agrafia -
Dorota Furman 

POWRÓT DO DOMU - Harold Pinter, przekład - Adam Tarn, reżyseria - Barbćl ra Sass, 
scenog rćlfia - Zofia de lnes, muzyka - Michał Lorenc, świćl tła - Wiesław Zdort, u kład tańca 

- Rafał Dziemidok 

KOLACJA DLA GŁUPCA - Francis Veber, przekład - Barbara Grzegorzewska, rezyseria 
- Wojciech Adamczyk, scenografia - Marcin StaJewsk1 

5CEI IA 6'1 
MIASTO - Jewg1en~ Griszkowiec, prze kład - Anna Mirkes-Radz1won, Marek Radziwon, 
reżyseria i scenografia - Artur Urbański , współpraca scenograficzna - Mateusz Stcijewski, 
muzyka i opracow anie - Jacek Grudzień 

TRASH STORY albo sztuka (nie)pamięci - Magda Fertacz, reżyseria i scenografia 
- Ewelina Pietrowiak, współpraca scenograficzna 1 kostiumy - Julia Skrzynecka, muzyka -
Sławomir Jaskułke 

CHWILE SŁABOŚCI - Donald Churchill, przekład - Klaudyna Rozhin, reżyseria - Marcin 
Sosnowski, scenografia - Marcin Stajewsk1, kostiumy - Magdalena Jarosz, światło - Jan 
Holoubek 

MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE - Eric-Emmanuel Schmitt, przekład - Barbara 
Grzegorzewska, reżyseria - Marcin Sosnowski, scenografia - Marek Chowaniec, kostiumy -
Irena Biegańska 

CZ.V LUBI PANI SCHUBERTA? - l"<afael Mendizabal, przekład - Rub1 Birden, reżyseria -
Tomasz Zygadło, scenografia - Marcin Stajevvsk1i 

SCEMA 1 IA tJOLE 
NOC Z WERTYŃSKIM - op rawa literacka - Janusz G łowack i, opieka artystyczna 
- Gustaw Holoubek, scenografia - Marcin Staj ewSk1, opracowanie muzyczne - Marek 
Walaw ender 

SONATA JESIENNA- Ing mar Bergman, p rzekład - Zygmunt Lanows k1 . reżyse r ia 1 sce
nografia - Ewelina Pietrow iak. kostiumy - Zofia de In s, op racow anie muzyczne - Mi
chał Siko ra 

ALBUM RODZINNY - Jan Kaczmarek, scenariusz 1 rezyseria - Adam Opatow1cz. Andrzej 
Poniedzielski. kierownictvvo muzyczne - Wojciech Borkowski. scenografia - Mariusz 
Napierała. choreografia - Dorota Furman 

ECH RAZ JESZCZE RAZ ... czyli taniec z pamięcią, opieka literacka - Janusz 
Głowack i. opieka artystyczna - Gustaw Holoubek, scenograna - Mateusz Stajewski. kierown
ictwo muzyczne - Marek Walaw ender 

CHLIP HOP czyli nasza mglista lap top lista - scenariusz 1 rezyseria - Magda 
Umer 1 Andrzej Poniedzielski. opracowanie muzyczne - Wojciech BorkowsK 

SV'NOWNI PANs'JwOI 
INFORMWEMV, ŻE PODCZAS SPEKT.AJ<W OBOIMĄZWE CJ'łJ<CNJrlY ZAKN. 

FOTCNAAFOWłlNI/\. Fll1'110Wł\NIA I Nf\GR'l'Wł\NIA PRZEDSTAWIENI/\. 
PROSIMY O WYU\CZENIE TELEFONÓ\I/ KOMÓRKOWl'CH 

www.teatrateneum.pl 


