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Dziewczyna, która podeptała chleb 
Hans Christian Andersen 

łyszałeś chyba o dziewczynie, która stanęła na 
bochenku chleba, żeby nie pobrudzić sobie 
butów, i o tym, jak źle potoczyły się potem jej 
sprawy. Zostało to opisane i wydrukowane. 

Była ubogim dzieckiem, dumnym i zarozumiałym, miała 
niedobry charakter, jak to mówią. Gdy była małą dziewczynką, 
sprawiało jej przyjemność łapanie much i obrywanie im skrzy
dełek; robiła z nich zwierzęta pełzające. Chwytała chrabąszcze 
i żuki, nadziewała je na szpilki, podkładała im pod nóżki zielo
ny liść albo kawałek papieru, a biedne zwierzę się go chwytało, 
kręciło nim i obracało, żeby uwolnić się od szpilki. 

- Chrabąszcz czyta! - mówiła mała Inger. - Patrzcie, jak prze
wraca kartkę! 

A gdy dorosła, stała się raczej gorsza niż lepsza, ale była ładna 
i na tym polegało jej nieszczęście, bo w przeciwnym razie ina
czej by się z nią obchodzono. 

- Do twojej głowy trzeba ostrych mydlin - mówiła jej własna 
matka. - Jako dziecko często przydeptywałaś mi fartuch, boję 
się, że jako dorosła podepczesz mi serce. 

I rzeczywiście tak się stało. 
Pojechała na wieś służyć u zamożnych państwa, traktowali ją 

jak własne dziecko i tak też ją ubierali, wyglądała dobrze i sta
wała się coraz bardziej zarozumiała. 

Była tam od roku, gdy jej gospodarze tak powiedzieli: - Po
winnaś kiedyś odwiedzić rodziców, kochana Inger. 

No i poszła, ale po to, by się pokazać, chciała, żeby zobaczyli, 
jak strojnie się nosi. Ale gdy przechodziła koło rogatki, spostrze
gła dziewczyny i młodych chłopców plotkujących przy stawie, 
a tam właśnie przysiadła na kamieniu, żeby odpocząć, jej matka 
z naręczem chrustu nazbieranym w lesie. Inger zawróciła, wsty
dziła się, że ona, tak dobrze ubrana, ma za matkę obdartusa, co 
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zbiera chrust w lesie. Wcale nie pożałowała tego, że zawróciła, 
była po prostu zła. 

I znowu minęło pół roku. 
- Powinnaś któregoś dnia zajrzeć do twoich starych rodzi

ców, droga Inger - powiedziała jej gospodyni. - Masz tutaj ład
ny bochenek pszennego chleba, możesz im go zanieść, ucieszą 
się, gdy cię zobaczą. 

Inger wystroiła się w najlepsze ubrania i włożyła nowe buty. 
Unosiła suknię, szła bardzo ostrożnie, żeby buty były czyste 
i ładne, i o to nie można mieć do niej pretensji, ale gdy doszła do 
miejsca, gdzie ścieżka biegła przez podmokły teren i na sporym 
kawałku drogi stała woda i błoto, rzuciła chleb do błota, żeby 
na nim stanąć i przejść suchą nogą, ale gdy stała z jedną nogą 
na chlebie, a drugą w powietrzu, chleb zaczął się zapadać razem 
z nią coraz głębiej i głębiej, aż całkiem znikła; na czarnym ba
gienku widać było tylko bąbelki. 

Ot i cała historia. 

dzie znalazła się Inger? Trafiła do bagiennej 
wiedźmy, która warzy piwo. Bagienna.wiedźma 
jest ciotką elfek, a one są wystarczaiąco zna
ne, pisano o nich piosenki, malowano je, ale 
o wiedźmie wiedzą ludzie tylko tyle, że gdy la

tem parują łąki, to dzieje się tak dlatego, że bagienna wiedźma 
warzy piwo. To do jej warzelni wpadła Inger, a tam nie da się 
długo wytrzymać. Szambo to raj w porównaniu z warzelnią ba
giennej wiedźmy! Każda balia tak cuchnie, że ludzie aż mdleją, 
a do tego stoją one ciasno jedna przy drugiej, i jeśli gdzieś mię
dzy nimi jest prześwit, przez który można by się przecisnąć, to 
i tak nie da się przejść przez te wszystkie oślizgłe ropuchy i tłuste 
zaskrońce, które się tu kotłują; to tu wpadła mała Inger. Cała ta 
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ohydna żywa plątanina była tak lodowato zimna, że Inger drżała 
na całym ciele, ba, coraz bardziej i bardziej od tego sztywniała. 
Była przytwierdzona do chleba, a on ciągnął ją tak, jak kawałek 
bursztynu ciągnie za sobą źdźbło słomy. 

agienna wiedźma była w domu, tego dnia w jej 
warzelni diabeł przeprowadzał inspekcję razem 
ze swoją prababką, a była to stara, bardzo złośli
wa jejmość, zawsze czymś zajęta; nigdzie się nie 
wybierała bez swojej robótki i teraz też miała 

ją z sobą. Szyła ludziom niepokoje, żeby im je wsadzać do bu
tów, bo wtedy nie mogli usiedzieć w jednym miejscu; haftowała 
kłamstwa i szydełkowała nierozważne słowa, które padały na 
ziemię; a wszystko to po to, by szkodzić i psuć, co się da. O tak, 
umiała ta stara prababka szyć, haftować i szydełkować. 

Spostrzegła Inger, przyłożyła monokl do oka i znów na nią 
spojrzała: - Ta dziewczyna ma predyspozycje! - powiedziała. 

- Życzyłabym ją sobie na pamiątkę tej wizyty. Byłby z niej od
powiedni posąg do przedsionka u mojego prawnuka! 

I ją dostała. W taki to sposób mała Inger trafiła do piekła. 
Ludzie nie zawsze się tam dostają prostą drogą, mogą też trafić 
drogą okrężną, jeśli mają predyspozycje. 

Przedsionek był nieskończenie wielki, kręciło się w głowie od 
patrzenia przed siebie i kręciło się w głowie od patrzenia w tył, 
do tego siedziała tam grupka udręczonych w oczekiwaniu na to, 
że otworzą się drzwi łaski; długo mogli sobie czekać! Wielkie, 
tłuste, człapiące pająki przędły tysiącletnią pajęczynę wokół ich 
stóp, a ona uciskała jak dyby i trzymała w uwięzi jak miedziane 
łańcuchy; a do tego w każdej z tych dusz był wieczny niepokój, 
dręczący niepokój. Skąpiec zapomniał klucza do swojego sejfu, 
a wiedział, że klucz tkwi w drzwiach. Cóż, bardzo długo trwa
łoby wymienianie wszystkich rodzajów cierpień i zmór, jakie tu 

odczuwano. Inger strasznie się męczyła, stojąc jako posąg; była 
jakby przyczepiona od dołu do chleba. 

- Coś takiego za to, że chciało się mieć czyste buty! - powie
działa do siebie. - Patrzcie, jak się na mnie gapią! - Tak, wszyscy 
na nią patrzyli; w ich oczach świeciły nikczemne myśli i bezgłoś
nie przemawiały z kącików ich ust, okropnie to wyglądało. 

„Patrzeć na mnie to musi być przyjemność! - myślała Inger. -
Mam ładną twarz i jestem dobrze ubrana''. I wodziła oczami, bo 
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szyja była na to za sztywna. Och, jak się pobrudziła w warzelni 
bagiennej wiedźmy! - o tym nie pomyślała. Ubrania wyglądały 
jak oblane gęstym szlamem; we włosach uwiesił jej się zaskro
niec i dyndał na szyi, a z każdej fałdy sukni wyglądała ropucha, 
która ujadała jak zdyszany psiak. Było to bardzo nieprzyjemne. 
- Ale inni też tu wyglądają okropnie - pocieszała się Inger. 

Najgorszy z wszystkiego był jednak koszmarny głód, który 
odczuwała; czyżby nie mogła się pochylić i odłamać kawałka 
chleba, na którym stała? Nie, plecy jej zesztywniały, ramiona 
i ręce zesztywniały, całe ciało było jak kamienny posąg, mogła 
tylko obracać oczami, obracać nawet w kółko, tak że widziały 
do tyłu, a był to obrzydliwy widok. A potem zjawiły się muchy. 
Pełzały jej po oczach w tę i z powrotem, mrugała, ale nie od
latywały, bo nie mogły, miały oderwane skrzydełka, zamieniły 
się w płazy; było to cierpienie, a do tego ten głód, ach, w końcu 
zdało jej się, że jej wnętrzności zjadają same siebie, i stała się 
w środku taka pusta, tak przerażająco pusta! 

- Jeśli to ma długo trwać, to ja tego nie wytrzymam! - powie
działa, ale musiała wytrzymać, a wszystko trwało bez zmian. 

Wtedy na jej głowę spadła paląca łza, potoczyła się po twarzy 
i piersi, i w dół prosto do chleba. I spadła jeszcze jedna łza, wiele 
łez. Kto opłakiwał małą Inger? Czyż nie miała tam, na ziemi, 
matki? Łzy smutku wypłakiwane przez matkę nad dzieckiem 
zawsze do niego docierają, ale nie pomagają, te łzy palą, czy
nią tylko cierpienie jeszcze większym. No i ten niezaspokojo
ny głód, i to, że nie mogła dosięgnąć chleba, na którym stała! 
W końcu zdawało jej się, że wszystko w niej siebie zjadło, była 
jak cienka, pusta w środku rura pochłaniająca wszystkie dźwię
ki; wyraźnie słyszała wszystko, co w górze, na ziemi, jej doty
czyło, a słowa, które słyszała, były złe i ostre. Jej matka płakała 
wprawdzie gorzko i ze smutkiem, ale też mówiła: - Pycha pro
wadzi do upadku, na tym polegało twoje nieszczęście, Inger! Jak 
ty zasmuciłaś swoją matkę! 

Matka i wszyscy wiedzieli o jej grzechu, o tym, że podeptała 
chleb, zapadła się w moczarach i znikła; opowiedział o tym pas
terz krów, widział to z urwiska. 

- Jak ty zasmuciłaś swoją matkę! - powtarzała matka. - Tak, 
spodziewałam się tego. 
„Żebym się była nie urodziła! - pomyślała wtedy Inger. - Tak 

byłoby dla mnie o wiele lepiej. Teraz na nic się nie zda, że mama 
płacze''. 
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Słyszała, jak jej państwo, porządni ludzie, którzy byli dla niej 
jak rodzice, mówili: - Była grzesznym dzieckiem. Nie uszano
wała darów Pana Boga, tylko je podeptała, trudno będzie dla 
niej otworzyć drzwi łaski. 

„Powinni mnie byli krócej trzymać - pomyślała Inger. - Wy
bijać mi z głowy fochy, jeśli jakieś miałam''. 

Słyszała nawet, jak układano o niej piosenkę, „O zarozumia
łej dziewczynie, która podeptała chleb, żeby mieć ładne buty"; 
śpiewano ją w całym kraju. 

„Że też trzeba tak wiele za karę się nasłuchać! I tak bardzo za 
to cierpieć! - myślała Inger. - Inni też powinni być ukarani za 
swoje sprawki, o, dużo byłoby do karania! Uch, jak ja cierpię!" 

Jej dusza stwardniała jeszcze bardziej niż ciało. 
- Tu, w tym towarzystwie niemożliwe jest się poprawić, i nie 

chcę się poprawić! Patrzcie, jak się na mnie gapią! 
I jej dusza się rozzłościła, i odczuwała niechęć do wszystkich 

ludzi. 
- Mają tam teraz na górze o czym gadać! Uch, jak ja cierpię! 
Usłyszała, jak opowiadają jej historię dzieciom, a dzieci na

zywały ją bezbożną Inger. - Była wstrętna! - mówiły. - Taka 
obrzydliwa, że naprawdę powinna się nacierpieć. - Dziecięce 

usta wypowiadały przeciwko niej zawsze bardzo ostre słowa. 
A jednak pewnego dnia, gdy oburzenie i głód dręczyły jej pus

te wnętrze i gdy znów usłyszała, że opowiadają jej historię nie
winnemu dziecku, małej dziewczynce, dotarło do niej, że mała 
wybuchnęła płaczem, słysząc opowieść o zarozumiałej, próżnej 
Inger. - I nigdy stamtąd nie wyjdzie? - spytała dziewczynka. 
Odpowiedziano jej: - Nigdy! 

- Ale jeśli poprosi o wybaczenie i już więcej nie będzie tego 
robić? 

- Ale ona nie chce prosić o wybaczenie! - odpowiedziano. 
- Tak bym chciała, żeby poprosiła! - powiedziało dziecko. 

Było niepocieszone. - Oddam mój domek dla lalek, żeby mogła 
wyjść! To takie okropne dla tej biednej Inger! 

I te słowa trafiły prosto do serca Inger, jakby ją zabolały; 
pierwszy raz ktoś powiedział „biedna Inger", nie dodając ani 
słówka o jej błędach; płakała i modliła się za nią mała, niewinna 
dziewczynka! Zrobiło jej się wtedy tak dziwnie, chętnie sama by 
płakała, ale nie potrafiła, i to też sprawiało ból. 

Na górze mijały lata, a pod ziemią nic się nie zmieniło. In
ger rzadziej słyszała dźwięki z ziemi, mówiono o niej mniej. Aż 
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pewnego dnia usłyszała westchnienie: „Inger! Inger! Jak ty mnie 
zasmuciłaś! A nie mówiłam!" - To zmarła jej matka. 

Od czasu do czasu słyszała, jak jej imię wymawiają jej starzy 
gospodarze, a gospodyni wypowiedziała najmilsze słowa: - Czy 
też jeszcze cię kiedy zobaczę, Inger? Człowiek nie wie, dokąd 
trafi! 

Ale Inger rozumiała przecież, że jej poczciwa gospodyni nie 
mogła trafić tam, gdzie była ona sama. 

tak znowu minął jakiś czas, długi i pełen goryczy. 
Wtedy Inger znów usłyszała swoje imię i zobaczyła, 
że błyszczą nad nią jakby dwie piękne gwiazdy; było 
to dwoje łagodnych oczu, które zamknęły się na zie
mi. Tak wiele lat minęło od czasu, gdy mała dziew
czynka, niepocieszona, opłakiwała „biedną Inger': że 
dziecko to stało się staruszką, którą teraz chciał do 

siebie powołać Bóg, i właśnie w tej chwili, gdy zjawiły się myś
li całego jej życia, przypomniała sobie, że jako małe dziecko 
gorzko płakała, słuchając opowieści o Inger. Ten czas i to wraże
nie stało przed tą starą kobietą tak jasno w godzinie śmierci, że 
głośno zawołała: - Panie Boże, czy ja też jak Inger nie deptałam 
twoich błogosławionych darów, nie myśląc o tym? Czy ja też nie 
chodziłam z pychą w duszy? Ale ty w swojej łasce nie pozwoli
łeś mi zapaść się pod ziemię, podtrzymywałeś mnie! Nie opuść 
mnie w ostatniej godzinie! 

I oczy staruszki zamknęły się, a oczy jej duszy otworzyły się 
na to, co ukryte, a ponieważ Inger była w jej ostatnich myślach 
tak żywa, dusza staruszki zobaczyła ją, zobaczyła, jak głęboko 
się pogrążyła, i na ten widok ta pobożna kobieta wybuchnęła 
płaczem, stała w królestwie niebieskim jako dziecko i płakała 
za biedną Inger. Jej łzy i modlitwy brzmiały jak echo w bezden
nej, pustej skorupie, która otaczała uwięzioną, udręczoną duszę, 
i duszę tę zalała ta niespodziewana miłość z góry; płakał nad nią 
anioł! Dlaczego jej to wyświadczono? Ta udręczona dusza jakby 
zbierała w myślach każdy ziemski uczynek, jakiego dokonała, 
i drżała, płacząc, jak Inger nigdy nie potrafiła płakać; wypełnił 
ją żal nad samą sobą, uważała, że nigdy nie będą się przed nią 
mogły otworzyć drzwi łaski, i w tej samej chwili, gdy zgnębiona 
to pojęła, zaświecił pod ziemią promień, zjawił się z siłą większą 
niż siła słonecznego promienia, który roztapia bałwana ulepio-
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nego przez chłopców na podwórku. I nagle znacznie szybciej 
niż topnieje płatek śniegu, który spadł na ciepłe usta dziecka, 
skamieniała postać Inger znikła, a do świata ludzi wzleciał zyg
zakiem błyskawicy mały ptaszek; był przepełniony strachem 
i nieśmiałością wobec wszystkiego, co go otaczało; wstydził się 
siebie samego i wszystkich żywych istot i w pośpiechu schronił 
się w ciemnym załomie starego muru; tutaj siedział skulony, 
drżący na całym ciele i nie mógł wydać z siebie głosu, nie miał 
głosu. Siedział tak długą chwilę, nim się uspokoił i mógł wresz
cie dostrzec i pojąć całą wspaniałość świata na zewnątrz! Tak, 
była to wspaniałość: powietrze takie świeże i łagodne, księżyc 
świecił tak jasno, drzewa i krzewy pachniały, no i tak przytulnie 
było tam, gdzie siedział, a jego ubranie z piór było takie czyste 
i delikatne. Z jaką miłością i przepychem stworzono wszystko, 
co istniało! Ptak czuł potrzebę wyśpiewania uczuć, które koła
tały się w jego piersi, ale nie potrafił; chętnie zaśpiewałby jak 
wiosną kukułki i słowiki. Bóg, który słyszy nawet bezdźwięczne 
pieśni dziękczynne robaka, wyczuł w nim tę dziękczynną pieśń, 
unoszącą się w akordy myśli, tak jak psalm brzmiał w piersi Da
wida, nim został ubrany w słowa i melodię. 

Przez dni i tygodnie rosły i nabrzmiewały te bezdźwięczne 
pieśni, musiały znaleźć ujście przy pierwszym uderzeniu skrzy
deł poczynionym dla dobrego uczynku, ptak musiał spełnić do
bry uczynek! 

n 
adeszły święta Bożego Narodzenia. Chłop 
wzniósł przy murze pal i przywiązał do niego 
niewymłóconą wiązkę owsa, żeby podniebne 
ptaszki też miały w święto Zbawiciela rado
sny czas i smaczny posiłek. 

W gwiazdkowy poranek wstało słońce 

i zaświeciło na wiązkę owsa, a wszystkie szczebioczące ptaki 
latały wokół pala z jedzeniem, i wtedy zabrzmiało też z muru: 
pi, pi! Nabrzmiała myśl przerodziła się w dźwięk, słabe popiski
wanie stało się prawdziwym hymnem radości, myśl o dobrym 
uczynku obudziła się i ptak wyleciał ze swojego ukrycia; w kró
lestwie niebieskim na pewno wiedzieli, co to był za ptak! 

Zima chwyciła na dobre, wody głęboko zamarzły, ptaki i leśne 
zwierzęta doświadczały ciężkich czasów, gdy chodzi o pożywie
nie. Ptaszek poleciał na drogę i tam w koleinach zostawionych 
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przez sanie szukał i znajdował od czasu do czasu jakieś ziarnko; 
w miejscach postoju znalazł kilka okruszków chleba, ale zjadł 
tylko jeden i zawołał inne wygłodniałe wróble, żeby znalazły 
tu pożywienie. Potem leciał do miast, zaglądał wszędzie, i tam, 
gdzie troskliwa ręka rozsypała pod oknem ptakom chleb, sam 
zjadał tylko troszkę, a wszystko oddawał innym ptakom. 

W ciągu zimy ptaszek nazbierał i porozdawał tak dużo 
okruszków chleba, że razem ważyły tyle, ile cały bochenek, któ
ry podeptała mała Inger, by nie pobrudzić sobie butów. A gdy 
ostatni okruszek został znaleziony i oddany, szare skrzydełka 
stały się białe, i ptak je rozłożył. 

- Tam nad morzem lata rybitwa! - zawołały dzieci, gdy zoba
czyły białego ptaka, który zaraz zanurkował w morzu, a potem 
uniósł się w jasnym słonecznym świetle. Swiecił tak, że nie dało 
się dojrzeć, gdzie się podział; mówili, że poleciał prosto w słońce. 

źródło: 

Hans Christian Andersen, Baśnie i opowieści. Przekł. z duńskiego: Bogusława 
Sochańska. Poznań 2006 Wydawnictwo Media Rodzina. Tom II, ss. 254-261. 
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przedmiotem post<;powania z innych 
źródeł ni ż własne uczestnictwo czy ob
serwacja. l'\iejcdnokrotnic szczegóły ta

kie t~j,1wni<ll1C "l przez pras.,- czy media' . 
,\by rnici' pewnoś,' . ie przesłuchiw:my 
'Zeznawał wcześniej nieszczerze, [HZ) 

konstruowaniu opisu dt) przedstawienia 
mu należy zamieścić tylko takie zmie
nione fak~; kttire "l znane _jedynie nr
g;Innwi prow;.t<.łz~lccnn1 przesłuchanie, 

ewentualnym Ś\\'iadko1n czy sprawcy. 
z.1zn.1czyć należy. Że wymagałoby to 

od organu pro\\~tdząccgo postępowanie 
bardzo drobiazgowej wiedzy o zda
rzeniu, a uzyskanie jej nic zawsze jest 
możliwe za pnmocą innych śroclki\w 
dowodowych. 

Kolejna metoda psychologiczna - aso
cjacji, zwana także skojarzeniową, 

oparta jest'"' tezie, że przedmioty i zda
rzenia, które wyst<;puj•\ obok siebie przy 
silnych przeżyci<tch, wchodzą w ścisly 

związek skoj;uzeniowy. Prowadzi to do 
wniosku. że jeżeli w przyszłości pojawi 
się jeden z tych elementów, to automa
tyc1.nie po,·iąga za sobą poj;twienic sii,: 
druµ;iego, z nim skojarzonego. 

Przy pro\\~tdzeniu takich badań rnzn)Ż
nić należy skojarzenia pospolite, czyli 
spotykane stale i tłumaczone podob
nvn1 'l,vciowvm doświadczcnie1n, oraz 
i~dywidualo'e, typowe dla konkretnych 
os6b, przypominaj<)Ce im tylko znane 
okoliczności i :;ytuacjc10• • 

Badanie metodą asocjacji należy zacZ<)Ć 
od ułożenia przemyślanej lis~- hascl, na 
kt<\rej zn.tjdować się br;dą zarc\wno wy
razy nasuwające skojarzenia pospolite, 
jak również kilb haseł krytycznych, 
zwi<JZanych bezpośrednio z sytuacj•\ br;
dącą przedmiotem dochodzenia. I bsła 
krytyczne maj<\ na celu wywołanie emo
cjonalnego skojarzenia u przesłuchiwa
nego, na skutek silnych odczuć z nimi 

20 Ultt Ul hJUłrtJtlJ 

zwi;izanyd1. i musz~ hyc' właściwe j,·d}~ 
nic dla osnhy, kttira posiada rzcczywisq 
wiedzi,: o przebiegu sytuacji 11

• 

\;\!zakresie kc~j<uzc11ia asocj;tcyj11cµ;1> wy
różnit: mol.na cztery spos11l)y pnnvadzc
ni<t bad;11\: 

1. Kojarzenie swobodne jednorazo
we opiera sii,: na poleceniu przesłuchi
wanemu, żeby reagował na odczyt;llle 
przez. eksperymenr.ttora hasła pierw
szym słowem jakie prz~jdzic nm do 
głowy w chwili, gdy usłyszy bodziec· 
slownv. 
2. Prz)· meto<łzie kojarzenia jednora
zowego kierowanego różnica polega 
na instrukcji wydawanej odpowiada
j•icemu, ktt\remu poleca sii,: reagowa
nie w okreslony sposób, np. podaniem 
przcd\vic11stwa usłyszanego hodźc1\ 

werbalnego. 
3. Kojarz~nic swobodne ci<1gle polega 
na rcag1nvaniu przez przesłuchiwane
go na zasłysztlllt.' hasło st.'ri;l pojcdyn· 
<zych słów, co ma zrobić. tak szybko, 
jak jest do tego zdolny, przy czym pro
szony jest o hulcuch skojarzeniowy. 

w którym każde slown reakcji h'dzie 
mu nastm~1ło kolejne. 
4. J\ktoda kojarzenia ciąglego kie
rowanego opiera sit; na ty1n samym 
schemacie. co swobo1.łneg-c>, jcdn;lk 
eksperymentator udziela badanemu 
instrukcji, by ngranięzyl skojarzrnia 
w jakis .spn><'>h. Ró'l.nica rni,dzy mc
toda111i kojarzenia jec..łnoraznwcµ;o 

a kojarzenia ci<iglcgo wynika z faktu, 
że w pierwszym przypadku ekspery
mentator posługuje si~ lista słów, a w 
drugim używa pojedynczego hodźca 
\verhalncg(11.:. 

l'rzr przeprowadzaniu b,1,bnia mic
rzr . si\' l."Zas rcakc..ji przcsłuchin'<lllCgo. 
Z~1klad.1 si~, Że po usłyszeniu hasła 
krytycznego respondent wydłu'l.y ft..-Zas 
odpowiedzi, w celu uniknir;cia pocbnia 
skoj;1rzcnia indywidualnego maj•icc
go zwi;izek ze zdarzeniem, które jest 
przedmiotem badania . . Czas reak,:ji zo
stanie wydłużony równic'l~ po usłyszeniu 
hod;.ca kolejnego po haśle krytycznym, 
gdyż prze,łuchiwany będzie analizował 

swoi•! odpowie,!;, na hasło krytycz
ne. \Vydlużo11y czas reakcji wsbzujt', 
iż. c1s<1ha hatłana rc;t!-{ujc nietyJll)\\'O 
w przypadku nickt<lrych hasel. a co za 
t vm idzie, mo~ła mieć sn·cznoS:(' ze zda 
r:1.cnien1, do ktcircgo orian prowadz~i....-y 
Jll)St~}J<>wanit.' chl'e th)trzct-. 
Cały ckspcrymrnt asocjacyjny kontro
low;my jest za ponwq odczytani.i listy 
haseł t1st>lH11n niczwi;1zany1n Zt' zdarzc
nietn, ro pozw~tht określi~ typowy przc
ci,mv czas reakcji I.I. 
Nic ,;10Żna pomin:it~ istotnego spostrze
żenia, ł,c tlletoda ;\soc..j<H.ji nic spn.twllza 

sic; u osc'>h upośkdzonych u1nysłowo, 

chorych p~y\.·hicznic czy też z innymi 
zahurzt•ni.11ni świ;l\ł(Jllh.>Ści . ()pnk·z. 
tego hasła ohojr;tnc mng•l t>k.tzać si' 

krnvannni dht badanej osoby z pmvo
d,;": osobistvch, kie<h· re;tkcja indvwidu
alna na b()(lziec werbalny 1;1oże l~ojawić 
się w wyniku konkretnych doświadczc1i 
ż,·ciowvch". :\letoda asocjacji, podobnie 
j.;k rq,;·odukc_ji wymaga d;brej zn;t_jomo
.śd szc1:egółów· zdarzenia, co pozwala na 

uło-i.cnie efektywnej listy haseł. 

J>odsu1nowuj~1\.~, \vyniki zastosowolni;.l 
metod przesłuchania świadków zezn;t
jących nieszczerze 1nusz•1 by.3 o\.·cniane 
I. jotk najwit;ksz4 ostnrlnoŚÓ•l i rozwagą . 

'1\-lko wówi:zas 1110~1 stanowi~ źn.>dlo 

p;>mocne_j dla po;tępow;mia wiedzy 
o faktach.\ V Ż;tdnvm razie nie nwgą by,' 
stosowane jako n.1~tynowe fortn\' działa ... 
nia org;1rn\w ~lcd~-zych. Prze~łuchanie 
za it..."h prnnoci zawsze wymaga udziału 
w1 kwalifikowarn-ch specjalistów z. dzie 
d;,iny psychologii. \Vie~iza w zakresie 
czynników wplyw<tj•ieych 1u procesy 
psydikzne stale pogł<;bia sir;. co w ze
st1lwieniu z rozwojc:tn techniki krymina· 
listyrznej daje optymistyczne rokowania 
na polu wykrywania obiektywnej prawdy 
o t>kolicznościad1 popcłnieni;1 prtest<;p
stwa. l'rZ\· tnn wszvstkim należ,· jednak 
pa1ni\ta~.< ŻL: rtlla S\\~adka w pnK~~ic kar· 
nyn1 na długo jeszcze pozostanie priory
tctow•l· 
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Oanusz Ole1mczak. korespondent .Dziennika" w Gdańsku. 
rozmawia z mew1nme skazanym Tomaszem Kutaczewsk1m 

Krzywdy nie daruję 
lila IRzll PIUICI I ftt l•llZI l1ł1cmml111, lllllllZlll lkmlQl li 1 ... 111111 
•r••rltwl, CZIDll WCZM'li •• WllKI• z włtzlnll W lllPlllPb ..... . 
cne llYI• wl .... , łl Ili ZWlllllMll lltiClJZQ „ZllHZll PIElll, wllUI zBIHI Ili 
wn111J, „ •• Qdllll Hlzl• w ••ut•J 1..,..,. llllJICI 1tt 1111e „zn w1ez111Q .,.,, 
T1mz wpznl, ._c 111..-. Willi#• /ltlll. bll•Ac •IJ llllwlzlP I ~a 
'lnllhWJA llPI. z •rlMlztal. PPZJwilll llt Z „.„ ft!• I -· kl•r111 ll1 wlutll 
1• ntc• Ili. Pii• 1Ulllll WIWIHI .lzl11llklwl". 

DARllSZ 111.E..ł«ZAK: Pamięta pan dziel\ swojego aresztowania? 
TOMASZ KUŁACZEWSKI Jasne Kiedy przyjechati po mrne. bytem w szoku Rodzice tez Na 
podwórko Wjechał cywilny samochód Wys1edLi z mego poLiqanci PowiedzieLi. ze jestem 
podejrzany o Zabójstwo 1 zabraLi mnie na kom1sanat Tam w czasie przestuchanta na przemian 
oskarzati mnie o zab1c1e Marcinka 1 obiecywati. ze 1TI1 pomogą W1edz1eti. ze interesuję się 
m1Litanam1. więc dati 1TI1 ponosić poLicyjne moro Ale zaraz potem je odebraLi. I zabraLi inne rzeczy 
I wsadz1Li mnie do ceLi Prawie nagi spędziłem tam 48 godzin W tym czasie kilka razy mnie 
przestuch1wati 

I przyznał ~ pan do zabójstwa. .. 
Tak Bytem zdruzgotany Przyznałem się. bo nie w1dz1ałem szans na udowodnienie niew1nnośc1 
Chciałem spokoju Przedstaw1Li mi oskarzema rzekomych świadków Tylko ja wiedziałem. ze są 
fałszywe 

Dlaczego to robii7 
Mmm zdaniem tamci potiqanci chc1eLi 1TI1eć sukces Szybko złapać zabÓjcę Prawdziwego lub me 
Nie obchodziła ich prawda Potem sędziów 1 prokuratorów tez me 

Jak wspomila pan pobij w więzieniu? 
Przez pierwszy rok przezytem koszmar Bytem nowy. a poza tym dostałem wyrok za zabójstwo 
dziecka Inni w1ęzrnow1e mnie pornzati. baw1Li się mmm kosztem. jechati ze mną. ciągati mnie po 
nocach KazaLi m1 na przykład pić chem1katia do czyszczenia Łazienki. sprzątać za wszystkich celę. 
Załamałem się Chciałem się zabić Kilka razy podcinałem sobie zyty Cudem mnie odratowano 
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Nikt nie chciał pomóc? 
Na początku me bardzo Potem byto lepiej Wspótw1ężrnowie zaczęLi wierzyć w moją niewinność 
A ostatni rok spędziłem w dwuosobowej ceLi Nikt mnie jUZ wreszcie nie krzywdzil Zaczqlem 
chodzić na siłownię. więzienny kapelan uczył mnie grać na gitarze. malowałem duzo obrazkow 
Ale przede wszystkim brakowało m1 wolności I teraz wreszcie ją odzyskałem 

Jak wyglądał ostatni pana dzień za kratami? 
Kazali m1 zostać az do obiadu I Zjeść obiad A byto ryba. Ja lubię Łowić ryby. ale jeść jUZ me 

Za to w domu dostanie pon pewnie takie jedzenie. o jakim marzljl .. 
Tak Mama zrobiła pierogi. Przyjedziemy. to Zjem 

Co pan zamierza robit w najbliższych dniach 1 
Muszę nacieszyć się wolnością. Urządzę przyjęcie dla przyjaciół 1 rodziny. I odwiedzę rodziców 
Marcinka Tylko nie wiem. co im powiem 

A jeśU społlca pon tych, których fałszywe zeznania zaprowadziły pana za kraly1 Co pan 
im powie? 
Nic Nie będę z mm1 rozmawiał Ale wszystkim. którzy oskarzati mnie fałszywie. zyczę. zeby 
choć pót roku przezyLi w więzieniu I zeby przekonaLi się. co ze mną zrob1Li 

Uważa pan. że po wypuszczeniu z wiezienia sprawiecliwości stolo ~ zadośt1 
Nie Tym. którzy mnie przetrzymywaLi. nic daruję Za moją krzywdę będę się domagał nawet 
póŁmll1onowego odszkodowania Chcę kupić m1eszkan1e. samochód 1 jakoś się ustatkowac Zyt 
na nowo 

11rna•11 ,111ytk1 ••• 
Wyrok sądu. który skazał niewinnego męzczyznę za zabójstwo. to jedna z n0Jbardz1ej 
bulwersujących pomyłek sądowych Dramat Tomasza Kutaczewsk1ego rozpoczql się w 2002 r. 
gdy w L1sew1e Malborskim zaginqt 11-letrn Marcin PoLiqa chciała szybko znaleźć zabójcę 
Doskonałym kandydatem na zbrodniarza byt 24-letm wówczas. lekko upośledzony Tomasz 
Kutaczewsk1 Został zatrzymany 1 szybko przyznał się do winy PoLiqana przekonati go do 
tego. obiecując leczenie psychiatryczne 1 strój moro Na błędy. luki 1 sprzeczności w jego 
zeznanmch me zwrócił uwagi prokurator ani sądy dwóch instanq1 Nikogo me zastanowiło. 
ze męzczyzna me potrafi wskazać np miejsca zbrodni Kutaczewsk1 został skazany na 15 lat 
w1ęz1erna. Prawdopodobnie ods1edz1atby cały wyrok, gdyby rok temu poLiqa me złapała Piotra T. 
którego podeJfZewała o zab1c1e innego dziecka. Podczas przesłuchania Piotr T przyznał się do 
zamordowanm 11-letmego Marcina 

Krzywdy nie daru1ę. Rozmowa z rnew1nrne skazanym Tomaszem Kulaczewsk1em 
.DZIENNIK Polska Europa $wiar 2006 nr 45110-TI czerwca 2006) 
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Heinrich Hoffmann 

O Juleczku, co mmt zwyczaj ssać palec 

- Ja wychodze. po ciasteczka -
Rzekł a mama do Juleczka, 
- Sprawiajże sie. tu przykładnie, 
Nie ssij palców, bo nieładnie , 

Bo kto palec w buzie. tłoczy, 
Zaraz krawiec doń wyskoczy 
Z nożycam i, zły okrutnie, 
I paluszki niemi utnie. 
Julek przyrzekł słuchać mamy, 
Lecz nie wyszła jeszcze z bramy, 
A już nieposłuszny malec 
Myk do buzi duży palecl 
Wtem ktoś z trzaskiem drzwi otwiera, 
Wpada krawiec, jak pantera 
I do Julka skoczy żywo . 

Nożyrnmi w lewo. w prawo. 
Ucia,ł palec jeden, drugi, 
Aż krew trysła we dwie strugi. 
Julek w krzyk, a krawiec rzecze: 
- Tak z nieposłuszeństwa lecze,! 
Wrarn mama. ajl wstyd! bieda! 
Juleczkowi ciastek nie da, 
Bo kto mamy nie usłucha 
Temu dosyć bułka sucha. 
Płacze Julek, żal niebodze, 
A paluszki na podłodze . 
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Ma.łgorza.ta. Szum 

Gdzie chowa się ciemność 
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Martin McDonagh - „niegrzeczny chłopiec brytyjskiego teatru" 
(„The Guardian''), którego sztuki weszły jak burza do repertuaru 
scen całego świata - nigdy nie cenił teatru. Bardziej pociągały go 
film i telewizja, wolał kino akcji, zwłaszcza filmy Woo i Tarantino, 
niż monotonne „nudy" - jak określił swoje wrażenia z rzadkich te
atralnych wizyt. Twierdził: „(„.) przychodzę tu bez respektu. Patrzę 
na teatr z perspektywy filmowego fana:' 

Przykład jego starszego o trzy lata brata, który nieźle sobie radził 
jako scenarzysta i filmowiec, zachęcił McDonagha do pisania sce
nariuszy filmowych i krótkich sztuk radiowych. Każde z napisa
nych przez niego dwudziestu dwóch słuchowisk, systematycznie 
wysyłanych do BBC, zostało odrzucone z jednakową, standardową 
odpowiedzią. Jednak, jak wyznał pisarz w jednym z pierwszych wy
wiadów: „to tylko dało mi więcej pewności siebie. Czułem, że są do
bre, a słuchając tego, co leciało w BBC w tym czasie, uświadomiłem 
sobie, że są nawet dużo lepsze od tych, które zostały zaakceptowane. 
To daje pewnego rodzaju perspektywę („.). Zawsze wiedziałem, że 
moja własna opinia jest najważniejsza:' 

Podobną wiarę w siebie ma Katurian K. Katurian w Poduszycielu 
- młody pisarz, dla którego własna twórczość ma wartość większą 
niż życie. Pod wieloma względami Katurian to alter ego samego au
tora. W czasie, kiedy pisał Poduszyciela, McDonagh był początku
jącym młodym twórcą (miał dwadzieścia cztery lata) i, podobnie 
jak Katurian z Michałem, on także mieszkał ze swoim starszym 
bratem Johnem Michaelem (!).Wcześniej chłopcy wychowywali się 
w katolickiej rodzinie irlandzkich emigrantów (Martin jako dziecko 
śpiewał nawet w kościelnym chórze). Otoczeni licznymi kuzynami 
i wujostwem mieszkali w irlandzkiej części Camberwell w połu
dniowym Londynie. W każde wakacje odwiedzali pozostałą część 
rodziny w Irlandii. Wprawdzie ich rodzice nie przeprowadzali na 
swoim potomstwie żadnych dziwnych eksperymentów, jednak dość 
wcześnie postanowili wrócić do ojczystej Connemary w hrabstwie 
Galway, pozbawiając nastolatków rodzicielskiej opieki. To specjał-

JltlillliłllllXtirtIIJtIItlrll 

nie nie zmartwiło Martina. W wieku szesnastu lat rzucił szkołę, ca
łymi dniami oglądał telenowele i czytał książki z biblioteczki swoje
go brata (szczególnie przemawiał do niego lakoniczny styl pisarstwa 
Jorge Luisa Borgesa). Po trzech latach takiego nieróbstwa zaczął 
pisać scenariusze filmowe: „to jakoś rozrosło się w trzy, cztery filmy 
i kilka sztuk telewizyjnych, ale już w parę miesięcy po ich napisaniu 
wiedziałem, że są niedobre„." Podejmował dorywczo prace biuro
we lub zatrudniał się w supermarkecie, ale tylko po to, by przez sze
reg kolejnych lat móc całkowicie poświęcić się pisaniu. Powstawały 
dziesiątki dziwnych, mrocznych historii. „Próbowałem pisać krót
kie opowiadania, żeby z nich powstały filmy krótkometrażowe. Pi
sałem ich na kopy, sto, może dwieście. Niektóre były do niczego, ale 
część z nich była naprawdę dobra:' Niemal wszystkie powstały, za
nim skończył dwadzieścia lat. Kilka z tych opowiadań wykorzystał 
w Poduszycielu, część zaś przerobił na słuchowiska radiowe, za które 
później wyróżniano go nagrodami dla najciekawszych talentów pi
sarskich - jak w przypadku Opowieści o wilku i drwalu (najlepszy 
tekst na London Radio Playwrights' Festival stacji LBC w sezonie 
1994/95 roku). 

Po próbach scenariuszowych i słuchowiskach radiowych, McDo
nagh postanowił 

„.napisać coś dla teatru, kiedy już wszystko inne zawiodło. („.) Za
wsze myślałem, że teatr jest najmniej interesujący ze wszystkich 
form sztuki. Już raczej siedziałbym w domu i oglądał dobrą sztukę 
telewizyjną lub serial, niż poszedł do teatru. Chodziłem tylko na 
przedstawienia z gwiazdami filmowymi. Kiedy miałem około 15 
lat, pierwszą sztuką, jaką obejrzałem i chyba do tej pory najlepszą 
był Bizon Mameta z Alem Pacino. Potem widziałem w czymś Mar
tina Sheena i Tima Rotha. Mógłbym wymienić każdą sztukę, jaką 
kiedykolwiek widziałem, ponieważ jest ich tylko dziewiętnaście 
lub dwadzieścia .. . i dwie z nich są mojego autorstwa. 

Uznał, że zanim weźmie się do pisania, dobrze byłoby poczytać tro
chę dramatów. Sięgnął więc po Mameta i Pintera (ich wpływ będzie 
widoczny później w McDonaghowskiej konstrukcji dialogu). Pisał 
w szybkim tempie, poświęcając na napisanie jednego utworu śred
nio cztery do pięciu tygodni. Pierwsze dwie sztuki uznał za „śmieci" 
i nigdy ich nikomu nie dał do przeczytania. Dopiero trzecia stano
wiła według niego wystarczająco dobry materiał, by móc ją pokazać 
światu. Była to pierwsza wersja Poduszyciela z 1994 roku. Próbował 
dalej. W ciągu blisko dziewięciu miesięcy napisał sześć kolejnych 
sztuk, zestawionych w dwie trylogie (leenańską i arańską), w któ
rych odnalazł swój temat, język i styl. Tematem była irlandzka pro-
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wincja. Język to specyficzna mieszanka slangu angielskich przed
mieść i wiejskiej mowy Irlandczyków - lakoniczna, o zmiennym 
rytmie wypowiedzi (wskutek odwróconej składni), pełna zabaw
nych powtórzeń oraz powiedzonek zasłyszanych u kuzynów z Irlan
dii. Styl to połączenie brutalności, ironii i czarnego humoru. Dopie
ro te teksty McDonagh zdecydował się wysłać do jednego z teatrów 
w Irlandii. 

Garry Hynes, dyrektorka The Druid Theatre Company w Galway 
uznała, że autorem o tak niezwykłym talencie i wyczuciu potocz
nego języka jest zapewne stary, doświadczony Irlandczyk z jednej 
z opisywanych przez niego Wysp Arańskich. Po prapremierze w Ir
landii, zarówno Królowa piękności z Leenane, jak i pozostałe sztuki 
z leenańskiej trylogii miały swoje wystawienia w Londynie w ciągu 
kilku następnych miesięcy na przełomie 1996/ l 997 roku. W tym sa
mym czasie w Royal National Theatre (RNT) w Londynie odbyła się 
premiera Kaleki z Inishmaan. Dwudziestosiedmioletni McDonagh 
mógł oglądać cztery swoje sztuki grane na londyńskich scenach 
jednocześnie. W historii brytyjskiego teatru taka sytuacja zdarzyła 
się chyba tylko w przypadku Williama Shakespeare'a. 

McDonagh od razu został obsypany deszczem nagród. Sukces go 
nie zaskoczył, raczej to, że nastąpił tak wcześnie: „Zawsze wyobra
żałem sobie, że trzeba czterdziestu lat, żeby dobre teksty wypłynęły 
na powierzchnię, więc myślałem, że spędzę większość życia ba
zgrząc w jakiejś norze. Tak natychmiastowa i łatwa ich akceptacja 
była dziwna i zabawna:' 

Premiery kolejnych sztuk wstrzymano, z różnych powodów. Żaden 
z teatrów, który w przeszłości wystawiał utwory McDonagha, nie 
odważył się wziąć na warsztat jego Porucznika z Inishmore (trak
tującego farsowo sprawy terroryzmu w Irlandii). W rezultacie pra
premierę Porucznika... zrealizował Royal Shakespeare Company 
w Stradfordzie i przeniesiono go do Londynu w 2001 roku. Do tej 
pory nie doszło do wystawienia Banshees of Inisheer (Zjawy z Ini
sheer), gdyż autor uważa, że sztuka wymaga poprawek i nie wyraża 
zgody na jej wystawienie w dotychczasowym kształcie. 

Kiedy w ostatnich latach nagabywano McDonagha, że od dawna nie 
napisał nic nowego dla teatru, autor sięgnął po jedną z pierwszych 
swoich sztuk, właśnie po Poduszyciela. Oprócz emisji fragmentów 
w radio oraz zainscenizowanego „czytania" wczesnej wersji w The 
Druid Theatre w Galway w 1996 roku, nie miał on dotąd swojego 
wystawienia w teatrze. W chwili premiery Poduszyciela w RNT 
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w Londynie w listopadzie 2003 roku McDonagh znany był głównie 
jako autor „irlandzkich dramatów': w których absurd i czarna ko
media wymieszane zostają z poruszającym, choć okrutnym melo
dramatem, mocno osadzonym w lokalnej scenerii. 

Kiedy więc w zapowiedziach premiery Poduszyciela pojawiły się 
ostrzeżenia, że sztuka zawiera drastyczne sceny i jest nieodpowied
nia dla dzieci oraz ludzi o słabych nerwach, wszyscy krytycy uznali, 
że już wiedzą, czego się spodziewać po McDonaghu i jego irlandz
kich postaciach. A jednak większość zgodnie przyznała, że poprzed
nie dramaty, gdzie wieśniacy wyrzynają się nawzajem, a odrąbane 
członki irlandzkich terrorystów pływają na scenie we krwi, w grun
cie rzeczy nie szokowały i nie zaburzały równowagi wewnętrznej aż 
tak jak Poduszyciel, podejmujący bardziej uniwersalne tematy, osa
dzony gdzieś w „totalitarnym państwie'; niekoniecznie w Irlandii. 

Przed realizacją sztuki w RNT, McDonagh solidnie nad nią popra
cował. Nietypowo, jak na jego tempo tworzenia (Królowa piękno
ści ... została napisana w 8 dni), powstawanie ostatecznej wersji Po
duszyciela zostało rozłożone na lata. Dramaturg na poszczególnych 
etapach życia wprowadzał zmiany, dodawał pewne elementy. Jak już 
wcześniej wspomniałam, przytaczane w sztuce makabryczne histo
ryjki są wczesnymi opowiadaniami nastoletniego McDonagha. Po
mysł na fabułę sztuki, wątek autobiograficzny oraz postać Katuriana 
- niezrozumianego, odrzucanego przez wydawców pisarza, który 
wierzy w wartość swoich tekstów - zyskały najpierw formę słucho
wiska, a później dramatu, tuż przed sławą i sukcesami „irlandzkich 
sztuk" McDonagha, kiedy przyszłość autora rysowała się niepew
nie, a uznanie spodziewane było dopiero pod koniec życia. Ostat
nie, znaczące poprawki wniósł już jako spełniony, znany drama
turg, świadomy swojego stylu, mający bogate doświadczenia pracy 
w teatrach West-Endu i na Broadway'u. Rozbudował i dopracował 
stylistycznie opowiadania: Mały Jezusek zyskał kilka drastycznych 
szczegółów, Zielona Świnka w pełni zmaterializowała się w „postać'; 
a charakter i sens działań Poduszyciela nabrały głębszego wyrazu, 
dzięki przykładom nieszczęść, jakie napotkają w przyszłości nie
świadomi niczego milusińscy. Postaci policjantów McDonagh po
ciągnął wyrazistszą kreską, wyznaczając im role według schematu 
dobry glina I zły glina (choć niektórzy twierdzą, że jest to raczej 
zestaw: zły glina I jeszcze gorszy glina). Bawiąc się konwencją, pod
kręcił dialogi (dyskusje o metodach śledztwa, ich postawach i świa
topoglądzie), a także dodał fizyczną przemoc i zwiększył brutalność 
słownych wypowiedzi. Całość stworzyła piorunujący, a przy tym pa
radoksalnie humorystyczny efekt, dając niespodziewane wytchnie-
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nie od mrocznych opowiastek i momentami sadystycznych scen 
przesłuchania. Policjanci tworzą kolejny duet „braci". Jeden z nich 
jest inteligentny, ma aspiracje literackie. Opowiadając o swojej ama
torskiej twórczości, Tupalski daje do zrozumienia, że pisanie określa 
go bardziej niż zawód śledczego. Drugi policjant działa instynktow
nie, emocjonalnie, jest prymitywny - ale to właśnie on zadecyduje 
o ocaleniu tekstów Katuriana. Najważniejsze jednak są zmiany, ja
kie przeprowadził McDonagh w zakończeniu sztuki w stosunku do 
pierwotnej wersji. Domykając klamrę związaną z postacią Poduszy
ciela, nadał wyjątkową wartość literackiemu dorobkowi Katuriana, 
a tym samym twórczości artystycznej. Skonstruował dramat wokół 
pytań o znaczeniu zasadniczym: czy sztuka może inspirować do zła? 
Czy artysta ponosi odpowiedzialność za innych i vice versa? Czy 
sztuka usprawiedliwia nawet najstraszniejsze czyny, jeśli podejmo
wane są w jej imieniu? Czy jest wartością wyższą niż ludzkie życie? 
Czy o jej przetrwanie należy walczyć za wszelką cenę? 

McDonagh nie próbuje wchodzić w polemikę z tradycją literacką, 
nawet jeśli nawiązuje do baśni braci Grimm czy Andersena, budu
je Kafkowską atmosferę, dialogi jak u Pintera, a tajemnicę w stylu 
Becketta. Raczej doskonale bawi się tematem, narracją, poetyc
kością, balansując często na granicy dobrego smaku i politycznej 
poprawności. Na spektaklach w londyńskim RNT publiczność 
otrzymywała dawkę szokujących scen, mogących sprowadzić sen
ne koszmary. Poddana była huśtawce emocji, a jej nie do końca 
komfortowy śmiech rychło był tamowany przez poczucie winy. 
Dopiero po dłuższej chwili zauważyłam, że podobnie jak wszyscy, 
siedziałam niemal na brzegu krzesła, przechylona w napięciu do 
przodu, całkowicie chłonąc to, co dzieje się w scenicznym oknie, by 
za chwilę wraz z falą innych osób wzdrygnąć się z przerażenia lub 
zgiąć w pół nagłym paroksyzmem śmiechu. Jednocześnie miałam 
niezwykłe poczucie wspólnoty doznań i współistnienia wewnątrz 
żywo pulsującego spektaklu, czego nigdy przedtem w takim stopniu 
nie udało mi się doświadczyć w teatrze, wśród dorosłej publiczno
ści. W przedstawieniu w reżyserii Johna Crowley'a, niezwykły efekt 
dawała scenografia Scotta Paska, łącząca świat fikcyjnych opowie
ści i rzeczywistość więziennej celi, gdzie nad głowami policjantów 
i Katuriana wyłaniały się podświetlone scenki pantomimiczne, 
przedstawiające opowiadane historie. Tętniące kolorami, ekspre
sjonistyczne, ze spłaszczoną perspektywą (jak ilustracje dla dzieci), 
były tak odmienne od burego pokoju przesłuchań, że w pierwszym 
momencie robiły wrażenie projekcji wideo. Jednocześnie taka „ra
dosna" ilustracja bluźnierczych makabresek Katuriana dodatkowo 
bulwersowała w zestawieniu z okrucieństwem historyjek i poraża-
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ła nieodpartą siłą komizmu. Mimo, że w ostatnich latach nie był 
to jedyny spektakl w Londynie, który przedstawiał mroczne opo
wiastki z udziałem dzieci - wystarczy wspomnieć monumentalną 
inscenizację kultowego dzieła Philipa Pullmana His Dark Materials, 
a przede wszystkim przebój musicalowy Shockheaded Peter (oparty 
na klasycznym dziele Heinricha Hoffmanna Der Struwwelpeter) - to 
jednak właśnie Poduszyciel Martina McDonagha budził największe 
emocje. Wymowa spektaklu stała się tym mocniejsza, że premiera 
zbiegła się ze słynnym procesem sądowym opiekuna szkolnego, któ
ry uprowadził, brutalnie napastował seksualnie, a później zamordo
wał dwie dziewczynki latem 2002 roku w Soham, w Cambridgeshire. 
W czasie prowadzonych poszukiwań, zdjęcia pełnych wdzięku, 
uśmiechniętych, niewinnych istotek w czerwonych koszulkach 
Manchester United (oczywiście z „siódemką'' Beckhama) poja
wiały się we wszystkich kanałach brytyjskiej telewizji. Prawie każ
dy natknął się w mediach na poruszające apele ich zrozpaczonych 
rodziców, a późniejszy pogrzeb zmasakrowanych ciał, odbywający 
się w dławiącej ciszy, był niemal narodową demonstracją przeciwko 
przemocy wobec nieletnich. Krytycy pisali, że sztuka jest szaleńczo 
śmieszna, bezlitosna i bardzo odważna. „To wspaniała rozrywka 
- napisał Charles Spencer („The Telegraph'') - i jest to jeden z naj
lepszych dramatów sezonu, ale to chyba powinno mi uświadomić, 
że potrzebuję lekarza:' McDonagh od początku twierdził: „Piszę 
takie sztuki, jakie sam chciałbym zobaczyć. („.) Myślę, że ludzie 
powinni opuszczać teatr z tym samym wrażeniem, jakie odczuwają 
w czasie bardzo dobrego koncertu rockowego. Sztuka powinna być 
dreszczowcem:' 

Poduszyciel rzeczywiście przyprawia o dreszcze, ale też pobudza wy
obraźnię siłą swoich mitotwórczych tajemnic. Jest to chyba jedyna 
sztuka XXI wieku, która w takim stopniu zainspirowała twórczość 
innych wielkich artystów, m.in. słynnej portugalskiej ilustratorki 
i malarki z „Grupy Londyńskiej" - Pauli Rego. Jej obrazy i kolaże 
przedstawiają dręczące, fetyszystyczne, traumatyczne wizje z bajek. 
Tryptyk Poduszyciel oraz rysunki inspirowane sztuką McDonagha 
pokazywane były pod koniec 2004 roku w Tate Britain, jednej z naj
ważniejszych brytyjskich galerii sztuki. 

Kiedy Poduszyciel zaczął odnosić ogromne sukcesy na Broadway'u, 
większość amerykańskich krytyków zwracała uwagę na ważne te
maty w sztuce (cenzura rządowa, wolność twórczości artystycznej, 
kara śmierci za przemoc wobec nieletnich) i jednocześnie wspom
niała o uprzednich obawach, że może nie dojść do wystawienia 
sztuki w Stanach. Elysa Gardner pisała w „USA Today": „W USA, 
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gdzie wolność słowa jest w coraz większym stopniu zagrożona 
przez arbitrów moralności i dobrego smaku, pytania o prawa i od
powiedzialność jednostki podnoszone w Poduszycielu brzmią tym 
silniej:' Kurt Beattie, reżyser Poduszyciela w amerykańskim teatrze 
ATC, zwracał uwagę na fakt, że McDonagh „chce abyśmy pamiętali 
o tym, jacy jesteśmy bezbronni. Jeśli rodzice nas nie skrzywią, spo
łeczeństwo czuje się w obowiązku to zrobić:' Steve Boone dodawał: 
„Dla McDonagha nieprzyzwoite, zatrważające historie, opowiadane 
z pozytywnym nastawieniem, wyostrzają umysł i czynią nas bar
dziej współczującymi. Represja tylko przetwarza (jak w recyklingu) 
tę przemoc i bezprawie, które uczyniły te historie tutaj wręcz nie
zbędnymi:' W jednym z pierwszych swoich wywiadów McDonagh 
wyznał: „Zawsze bardziej mnie interesowało opowiadanie czegoś 
w rodzaju bajki, niż bezpośrednie wyrażenie sprzeciwu ... " 

Jeśli w recenzjach pojawiały się negatywne nuty dotyczące samej 
sztuki, zwykle odnosiły się do „samozadowolenia" Katuriana, a ra
czej do okazywanej „wyższości" i „chełpliwości" samego McDona
gha, który ponoć sugeruje, że najważniejszą rzeczą jest „przetrwanie 
jego twórczości literackiej, bez względu na to, kto i jak wiele osób 
musi zginąć za to straszną śmiercią:' Od początku, niektóre wypo
wiedzi autora o swoich tekstach (np. „są świetne i jeśli wam się nie 
podobają, jesteście w błędzie:') uznane były za bezczelność, a jego 
bezkompromisowość i odporność na słowa krytyki nie przysparza
ły mu wielbicieli. Już w pierwszych wywiadach McDonagh porów
nywał siebie do młodego Orsona Wellesa, co, po kilku skandalach 
związanych z jego aroganckim zachowaniem, powodowało dodat
kowe uszczypliwości mediów. Trudno jednak znaleźć kontrargu
menty wobec tak błyskotliwej, błyskawicznej kariery, rozpętanej 
na podstawie sześciu sztuk napisanych przez ówczesnego dwudzie
stopięciolatka. Jeśli dodamy tegorocznego Oscara za pierwszy wy
reżyserowany przez niego film Six Shooter (w poprzednich swoich 
filmach był tylko scenarzystą), można uznać, że jest wiele podstaw 
dla takiego porównania. W ostatnim czasie McDonagh konsek
wentnie odmawia udzielania wywiadów i podtrzymuje, że nie za
mierza już nic więcej pisać dla teatru, gdyż od dawna zajmuje go 
głównie film. Zważywszy, że istotnie nie napisał niczego „nowego" 
od połowy lat dziewięćdziesiątych, możemy zapewne liczyć tylko na 
przeróbki sztuki Banshees of Inisheer lub ewentualnie dwóch pierw
szych „śmieci''. Najpewniej jednak będzie już o nim głośno głównie 
w świecie filmu, a nie w teatralnych kuluarach. Twórczość McDo
nagha, wnosząca do teatru świeży powiew jego niekonwencjonal
nego stylu, stała się prawdziwym wyzwaniem rzuconym nie tylko 
brytyjskiej publiczności, ogarniętej falą uderzeniową sztuk „bruta-
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listów" w ostatniej dekadzie. W odróżnieniu od innych, o oryginal
ności McDonagha decyduje wyjątkowy element czarnego humoru 
i balansowania na granicy absurdu. Jak twierdzi autor -

jak można reagować poprzez pisanie lub inny rodzaj sztuki na to co 
się wydarza, jeśli nie w kategoriach absurdu? ( ... )No cóż, jesteśmy 
okrutni, nieprawdaż? Czasami wszyscy popadamy w skrajności 
w taki lub inny sposób - i to jest właśnie dramat z jakim marny 
do czynienia od czasu Greków. Mam nadzieję jednak, że całościo
wo obraz nie jest tylko taki, w przeciwnym wypadku moje pisanie 
zawiodło. Muszą być momenty, kiedy zauważasz coś porządnego, 
afirmatywnego nawet w najbardziej pokręconym charakterze. Na 
tym polega prawdziwa sztuka. Wiesz, zawsze były dla mnie podej
rzane postaci odmalowane jako śliczne, dobre istoty ludzkie. Wte
dy zwykle chcę sprawdzać, gdzie chowa się ciemność. 

Cytowane wypowiedzi Martina McDonagha pochodzą z artykułów: 

- Fintan O'Toole, Nowhere Man, "The Irish Time'; 26 kwietnia 1997, 

- Sean O'Hagan, The Wild West, "The Guardian", 24 marca 2001. 

W tekście zostały wykorzystane fragmenty recenzji Charlesa Spencera po londyńskiej 

prapremierze Poduszyciela oraz teksty amerykańskich krytyków: Nancy Warssam, 

Steve'a Boone, Johna Simona po premierach Poduszyciela w The Booth Theatre i ACT 

Theatre w Stanach Zjednoczonych. 
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Heinrich Hoffmann 

Historia bardzo smutna o chłopcu, 

który nie chciał jeść zupy 

Michaś był tłusty, zdrów najzupełniej, 

Z buzia, okra,gła, jak ksi~życ w pełni, 
J~drna, jak orzech, śliczna. rumiana,. 
Jadł i pił wszystko, co na stół dano. 

Raz, gdy mu zup~ stawia sł uża,ca, 
On sta,d ni zowa,d talerz odtra,ca, 
Mama go łaje, a Michaś w sprzeczki: 
- Nie che~ i nie che~ ani łyżeczki! 

Nazajutrz Michaś tak schudł nieboż~. 
Że go nikt w domu poznać nie może . 
Daje, do stołu, on znowu w sprzeczki: 
- Nie che~ jeść zupy ani łyżeczki! 

Na trzeci dzionek, bieda, nie żarty, 
I schudł, i osłabł Michaś uparty. 
Lecz znów przy stole krzyki i sprzeczki: 
Nie chce jeść zupy ani łyżeczki. 

Nie słychać starszych, rzecz bardzo brzydka' 
W czwartym dniu Michaś wychudł jak nitka, 
W pia,tym coś w piersiach i w gardle dusi: 
Kto nie je zupy, ten umrzeć musi. 

Tak też z Michasiem! 
Był zdrów i tłusty, 
Pi~ć dni grymasił, 
Umarł na szósty. 
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Heinrich Hoffmann (1809-1894) był leka
rzem. W latach 1851-1888 kierował miej
skim zakładem psychiatrycznym we Frank
furcie. Jego pierwsza książka z wierszami 
dla dzieci Der Struwwelpeter powstała przez 
przypadek. Hoffmann poszukiwał prezentu 
gwiazdkowego dla syna. Niczego odpowied
niego nie znalazł, więc kupił zeszyt i sam 
napisał kilka wierszyków. Pewien wydawca 
trafił na ten zbiorek i postanowił go opubli
kować. Na Boże Narodzenie 1845 roku poja
wiło się pierwsze wydanie książeczki, która 
okazała się wielkim sukcesem, a Hoffman
nowi przyniosła sławę. Wiersze Hoffmanna 
odwoływały się do instynktu zabawy, a jed
nocześnie umoralniały poprzez ukazywanie 
dzieciom bezpośredniego związku między 
przyczyną i skutkiem oraz winą i karą. 

Współczesnych raziło okrucieństwo zawarte 
w niektórych historyjkach. Mimo to stały się 
one klasycznymi pozycjami literatury dzie
cięcej w Niemczech, Anglii i Holandii. 

źródło: 

Wesoła gromadka. Wybór poemacików i fotografii 
oraz ręczne zdobienie Bohdan Butenko. 
Warszawa 1987 Młodzieżowa Agencja Wydawnicza. 
nota o Hoffmannie za: 
http://www.h.hoffmann.prv.pl 
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Martin McDonagh 

Dramaturg, scenarzysta, reżyser. Uro
dził się 26 marca 1970 roku w Londynie 
w rodzinie irlandzkich emigrantów. Już 
jako nastolatek zaczął pisać opowiada
nia, scenariusze filmowe, nowele i słu
chowiska radiowe. 
Realizację pierwszej sztuki McDonagha 
przygotował irlandzki zespół The Druid 
Theatre Company, we współpracy z Roy
al Court Theatre z Londynu. Prapremie
ra Królowej piękności z Leenane (w reży
serii dyrektorki teatru Garry Hynes) 
odbyła się 1 lutego 1996 roku na otwar
cie Town Hall Theatre w Galway. Już 
w marcu 1996 spektakl przeniesiono 
na scenę RCT - Theatre Downstairs. Po 
sukcesach w Londynie, spektakl odbył 
z wielkim powodzeniem tournee po Ir
landii, by wrócić na sezon na West-End. 
Królowa. .. razem z dwiema kolejnymi 
sztukami: Czaszka z Connemara (1996, 
prem. 1997) i Samotny zachód (1996, 
prem. 1997), które również miały pre
miery w RCT, złożyły się na tzw. trylo
gię leenańską. Następnie powstała tzw. 
trylogia arańska (akcja sztuk dzieje się 
na irlandzkich Wyspach Arańskich): 

Kaleka z Inishmaan (1996, prem. 1996), 
Porucznik z Inishmore (1996, prem. 
2001), Banshees of Inisheer (1996). 
Ostatnią sztuką McDonagha jest Podu
szyciel, pisany od 1994 roku, a ukończo
ny tuż przed prapremierą w 2003 roku. 
Niedawno McDonagh przyznał się, 

że wszystkie dramaty napisał w ciągu 
dziewięciu miesięcy 1994 roku i potem 
je tylko dopracowywał. Przyjęto jednak, 
by czas ostatnich poprawek uznać za 
datę powstania niektórych sztuk. 
Dramaturg współpracował z Royal Na
tional Theatre w Londynie. Najpierw 

zaproszono go do współpracy z labora
torium teatralnym RNT's Studio, a nas
tępnie otrzymał roczne stypendium 
w RNT jako dramatopisarz-rezydent. 
McDonagh jest autorem scenariuszy 
filmowych (Dead day at Coney, Suicide 
on Sixth Street, The Retard Is Out in the 
Co/d, Hangmen, Seven Psychopaths). 
W marcu 2006 roku otrzymał Oscara, 
nagrodę Amerykańskiej Akademii Fil
mowej, w kategorii najlepszy film krót
kometrażowy za swój autorski film Six 
Shooter. 
Jest laureatem wielu nagród. Po premie
rze Królowej ... w 1996 roku otrzymał 
nagrodę gazety „The Evening Standard" 
dla najlepszego dramatopisarza-debiu
tanta, nagrodę London Critic's Circle 
dla najbardziej obiecującego dramatopi
sarza roku, nagrodę Writers' Guild Best 
Fringe Play oraz nagrodę im. George'a 
Devine'a dla najbardziej obiecujące

go dramatopisarza; w Nowym Jorku 
otrzymał nagrodę Drama Desk dla naj
lepszej sztuki (1998), zaś sam spektakl 
Królowej.. . otrzymał cztery nagrody 
Tony. Za sztukę Porucznik z Inishmore 
odebrał brytyjską nagrodę Oliviera dla 
najlepszej komedii (2003) i nowojor
ską nagrodę OBIE dla najlepszej sztuki 
(2006). W 2004 roku otrzymał za Po
duszyciela nagrodę Oliviera w kategorii 
najlepsza nowa sztuka. Realizacja Podu
szyciela na Broadway'u otrzymała New 
York Drama Critics Circle Award dla 
najlepszej sztuki zagranicznej. 
Sztuki McDonagha przetłumaczono na 
dwadzieścia osiem języków i wystawio
no w prawie czterdziestu krajach świata. 
Sztuki McDonagha miały 23 premiery 
w polskich teatrach. 
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Agnieszka Glińska 

Absolwentka wydziałów: Aktorskiego 
(1990) i Reżyserii (1994) warszawskiej 
PWST. Reżyserowała w warszawskich 
teatrach: Ateneum (Korowód Schnitzle
ra, 1997; Opowieści Lasku Wiedeńskiego 
Horvatha, 1998; Święty MikołajMcPher
sona, 1999), Powszechnym (Jordan 
Buffini i Reynolds, 1996; Trzy siostry 
Czechowa, 1998; Kaleka z Inishmaan 
McDonagha, 1999 - wspólnie z Wła
dysławem Kowalskim), Współczesnym 
(Barbarzyńcy Gorkiego, 2000; Imię Fos
sego, 2001; Bambini di Praga Hrabala, 
2001; Nieznajoma z Sekwany Horvatha, 
2004), Dramatycznym (Pamięć wody 
Stephenson, 2002; Opowieści o zwyczaj
nym szaleństwie Zelenki, 2005), Mon
townia (Testosteron Saramonowicza, 
2002); a także w Starym Teatrze w Kra
kowie (Niebo-Piekło Merimeego, 1995; 
Kram Karoliny Ghelderodego, 1996), 
Teatrze Powszechnym w Łodzi (Damy 
i huzary Fredry, 2000) i Teatrze Polskim 
we Wrocławiu (Czwarta siostra Głowac
kiego, 1999). 
W latach 2000-2004 była etatowym re
żyserem Teatru Współczesnego w War
szawie. 

Stale współpracuje z Teatrem TV (Dzi
ka kaczka Ibsena, 1995; Lato w Nohant 
Iwaszkiewicza, 1999, Niektóre gatunki 
dziewic Nowakowskiego, 2000; Szczęś
cie Frania Perzyńskiego, 2001; Czwarta 
siostra Głowackiego, 2002; Pieniądze 

i przyjaciele Williamsona, 2005). 
W Teatrze Narodowym wyreżyserowała 
prapremiery 2 maja Saramonowicza 
(2004) i Norymbergi Tomczyka (2006). 
Wykłada w warszawskiej Akademii 
Teatralnej. W AT reżyseruje przedsta
wienia dyplomowe studentów Wydzia
łu Aktorskiego, m.in. Mewa (2000), 
Wiśniowy sad (2003) i Trzy siostry 
Czechowa (2006), W piątek wieczorem 
Russella (2003). 
Jest laureatką m.in. Nagrody Minister
stwa Kultury i Sztuki im. Korzeniew
skiego (1993), Nagrody im. Schillera 
(1998), Paszportu „Polityki" (2000), 
Feliksa Warszawskiego (2002). 
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Magdalena Maciejewska 
Scenograf, kostiumolog. Absolwentka 
Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej oraz Katedry Scenografii 
na Wydziale Architektury Wnętrz war
szawskiej ASP (1986). Współpracowała 
m.in. z Agnieszką Glińską (Korowód 
Schnitzlera, 1997; Opowieści Lasku 
Wiedeńskiego Horvatha, 1998; Jordan 
Buffini i Reynolds, 1996; Trzy siostry 
Czechowa, 1998; Kaleka z Inishmaan 
McDonagha, 1999; Barbarzyńcy Gorkie
go, 1999; Imię Fossego 2000; Bambini di 
Praga Hrabala, 2001; Pamięć wody Ste
phenson, 2002; Opowieści o zwyczajnym 
szaleństwie Zelenki, 2005), Grzegorzem 
Jarzyną (Magnetyzm serca wg Fredry, 
1999; Uroczystość Vinterberga i Rukova, 
2001), Michałem Kwiecińskim (Kra
wiec Mrożka, 1997), Pawłem Miśkiewi
czem (Przebudzenie wiosny Wedekinda, 
1999), Agnieszką Lipiec-Wróblewską 

(The Weir - Tama McPhersona 1999), 
Krystyną Jandą (Opowiadania zebrane 
Marguliesa, 2001), Arturem Urbańskim 
(Howie i Rookie Lee O'Rowe'a, 2001), 
Władysławem Pasikowskim (Kto się boi 
Virginii Woolf? Albee'go, 2002), Redba
dem Klijnstrą (Made in China O'Rowe'a, 

2002; Gry Edny Mazya, 2003), Andrze
jem Sewerynem (Tartuffe, czyli Obłudnik 
Moliere'a, 2002; Antygona Sofoklesa, 
2005), Krystianem Lupą (Stosunki Kla
ry Loher, 2003), Łukaszem Barczykiem 
(Hamlet Shakespeare'a, 2003), Prze
mysławem Wojcieszkiem (Cokolwiek się 
zdarzy, kocham Cię Wojcieszka, 2005), 
Aleksandrą Konieczną (Helena S. wg 
Moniki Powalisz, 2006). 
W Teatrze Narodowym przygotowała 
scenografię do 111 Mana (reż. Klijnstra, 
2004) i Imienin wg Modzelewskiego 
(reż. Konieczna, 2006) oraz kostiumy 
do 2 maja Saramonowicza (reż. Glińska, 
2004). 
Jest laureatką m.in. nagrody w IV Ogól
nopolskim Konkursie na Wystawienie 
Polskiej Sztuki Współczesnej za sce
nografię do spektaklu Krawiec Mrożka 
(1998), nagrody Opolskich Konfronta
cjach Teatralnych "Klasyka Polska" za 
scenografię do spektaklu Magnetyzm 
serc Fredry (2000), nagrody im. Rosz
kowskiej (2001). 
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Jan Duszyński 
Kompozytor. Absolwent Wydzia
łu Kompozycji, Dyrygentury i Teorii 
Muzyki Akademii Muzycznej w War
szawie (2003) w klasie prof. Stanisła
wa Moryto. Przez dwa lata studiował 
kompozycję w Juilliard School of Mu
sic w Nowym Jorku pod kierunkiem 
Christophera Rouse'a. Skomponował 

m.in. Odległe miejsce na tenor solo 
i kwartet smyczkowy (2001), Na dachu 
na kwintet smyczkowy, perkusję i sam
pler (2002), Koncert na fortepian solo 
i orkiestrę (2003), Częstotliwość na trzy 
altówki (2004), My beautiful dream na 
sopran solo i zespół kameralny (2004), 
R missing na wiolonczelę solo (2005), 
Climbing me na orkiestrę (2005), Stop 
na orkiestrę kameralną (2006). 
W 2005 roku odbyła się premiera jego 
baletu Be Me z choreografią Amelii Uza
tegui Bonilli w Peter J. Sharp Theatre 
w Nowym Jorku. Z grupą .Usta" nagrał 
płytę Pierwszy pocałunek do tekstów Ja
rosława Lipszyca. 
Komponuje muzykę do filmów fabular
nych (Big River, reż. Atsushi Funabashi, 
2005), dokumentalnych (Jestem, reż. 

Maciej Adamek, 2004), telewizyjnych 
(serial Wielkie ucieczki, 2005-2006), 
i etiud filmowych studentów łódzkiej 
PWSFTviT. 
Komponuje muzykę teatralną. Współ
pracował m.in z Agnieszką Glińską 

(Wiśniowy sad Czechowa, 2003), Red
badem Klijnstrą (Benvolio i Rozalina 
wg Shakespeare' a, 2005). 
W Teatrze Narodowym skomponował 
muzykę do 111 Mana w reż. Redbada 
Klijnstry (2004). 
W 2002 za Odległe miejsce zdobył II na
grodę w Konkursie Kompozytorskim 
im. Adama Didura w Sanoku. W 2003 
został stypendystą Fundacji Kościusz
kowskiej, a także otrzymał stypendium 
Witolda Lutosławskiego. 

50 1tttrtt11ri1r11tlrtrl1tiltlrllrr11I111ri111·1rr1 

Marcin Hycnar 
Absolwent warszawskiej Akademii Te
atralnej (2006). Współpracował z Te
atrem im. Solskiego w Tarnowie, sce
nami warszawskimi: Teatrem Polskim, 
Laboratorium Dramatu. 
Od 2006 roku w zespole Teatru Na
rodowego. Zagrał tu w przedstawie
niach Agnieszki Glińskiej (Jacek Gołąb 
w 2 maja Saramonowicza, 2004) i Je
rzego Jarockiego (Fuks w Kosmosie wg 
Gombrowicza, 2005). 

Joanna 
Kwiatkowska

-Zduń 

Absolwentka krakowskiej PWST 
(1998). W zespole Teatru Narodowe
go od 1998 roku. Zagrała tu w przed
stawieniach Macieja Prusa (Kordelia 
w Królu Lirze Shakespeare'a, 1998, 
Waria w Wiśniowym sadzie Czechowa, 
2000), Kazimierza Dejmka (Weronika 
w Dialogus de Passione, 1998), Janusza 
Wiśniewskiego (Atessa w wybrałem dziś 
zaduszne święto wg Słowackiego, 1999), 
Kazimierza Kutza (Sekretarka w Karto
tece Różewicza, 1999; Letta w Śmierci 
komiwojażera Millera, 2004), Tadeusza 
Bradeckiego (Pani Doktor w Piaskowni
ca w piaskownicy Bradeckiego i Walcza
ka, 2003, Siostra Mary w Happy Endzie 
Brechta i Weilla, 2005). 

nu n n• 11111111u1 r n u u n \111uuiu111 n u 51 



Piotr Machalica 
Absolwent warszawskiej PWST (1981). 
Od 1981 roku w zespole Teatru Po
wszechnego w Warszawie. Współpra
cował z teatrami warszawskim: Ram
pa, Ateneum, Studio Buffo, Komedia, 
Nowy, Roma, Syrena, poznańskimi: Sce
na na Piętrze, Nowy oraz londyńskim 
Teatrem Polskiego Ośrodka Społeczno
-Kulturalnego. Od lipca 2006 roku jest 
dyrektorem artystycznym Teatru im. 
Mickiewicza w Częstochowie. 
Przed rozpoczęciem studiów w PWST 
był zatrudniony w Teatrze Narodowym 
na stanowisku frotera-rzemieślnika 

(1971). W latach 1972-73 pracował 
w bibliotece Teatru Narodowego, a w 
latach 1974-1975 był asystentem Re
narda Dudley'a, fotografa współpracu
jącego z Teatrem Narodowym. 

Robert T. 
Majewski 

Absolwent łódzkiej PWSFTviT (2001). 
W zespole Teatru Narodowego w la
tach 2001-2005. Zagrał tu w przed
stawieniach Jerzego Grzegorzewskiego 
(Skaut w Śnie nocy letniej Shakespeare' a, 
2001; Żołnierz i zalotnik w On. Drugi 
Powrót Odysa Grzegorzewskich, 2005), 
Zbigniewa Zamachowskiego (Ajakos 
w Żabach Arystofanesa, 2002), Jana 
Englerta (Lokaj w Kurce Wodnej Wit
kiewicza, 2002), Tadeusza Bradeckiego 
(role w Ostatnim Łubieńskiego, 2003; 
Wiemy w Happy Endzie Brechta 
i Weilla, 2005), Agnieszki Glińskiej 

(Ściuba w 2 maja Saramonowicza, 
2004), Willa Pomerantza (Dźwiękowiec 
w Kopciuchu Głowackiego, 2004). 
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Wojciech 
Solarz 

Absolwent warszawskiej Akademii Te
atralnej (2002). W sezonie 2003/2004 
aktor Teatru Ateneum w Warszawie. 
Współpracował w warszawskimi teatra
mi: Montownia, Ochoty. 
Od 2004 roku w zespole Teatru Naro
dowego. Zagrał tu w przedstawieniach 
Tadeusza Bradeckiego (On w Piaskowni
cy Walczaka, 2003 i 2005; On w Pierw
szym razie Walczaka, 2006), Andrzeja 
Seweryna (role w Ryszardzie II Shake
speare'a, 2004), Redbada Klijnstry (Syn 
w 111 Mana, 2004), Jerzego Jarockiego 
(Luluś w Kosmosie Gombrowicza, 2005). 

Krzysztof 
Stelmaszyk 

Absolwent warszawskiej PWST (1984). 
Aktorwarszawskich teatrów: W spółczes
nego (1984-1987, 1993-2003) i Dra
matycznego (1987-1989). 
Od sezonu 2003 roku w zespole Teatru 
Narodowego. Zagrał tu w przedstawie
niach Agnieszki Glińskiej (Karol Woj
nicki w 2 maja Saramonowicza, 2004) 
i Piotra Cieplaka (Komendant Policji 
w Nartach Ojca Świętego Pilcha, 2004). 
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Spis ilustracji 

strony 2-3, 18, 28, 43 
Rysunki. 
Rys. Maria Bukowska, Justyno Kosińska 
Studio .Temperówka" 

strony 6-7, 16-17, 26-27, 30-31, 55-56 
Zdjęcia lalek porcelanowych, XIX w. 
Fot. Agnieszka Nowik 
Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu, ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego. 

strona 15 
Strói dziewczynki, 1920. 
Fashion Design 1800-1940. Amsterdam 2001 The Pepin Press, s. 314. 

strony 22-23, 40-41, 44-45, 55-56 
Zdięcio zobowek z Solonu firmowego ,,forget-me-Not" w Worszowie, ul. Chmielna 15. 
Fot. Joanno Nawrocka, Paweł Płoski 

strona 46 
Portret Mortino McDonagha. 
fot. Wolter McBride 
Retno I f PM 

strony 48-53 
Portrety twórców przedstowienia i aktorów. 
Fot. Andrzei Georg1ew 
Archiwum Artystyczne Teotru Norodowego 
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Redakcjo programu składa serdeczne podziękowania: 

Pani Bogusławie Sochońskiej i Wydawnictwu Medio Rodzina z Poznania za zgodę no przedruk 
baśni Hansa Christiana Andersena .Dziewczyna, która podeptała chleb". 

Administrotarawi wortalu www.kryminalistyka.fr.pl za zgodę na przedruk artykułu Patrycii 
Kamińskiej .Metody przesłuchania świadków zeznajqcych nieszczerze•. 

Redakcii gazety .DZIENNIK Polska Europa Świot" za zgodę na przedruk artykułu 
"Krzywdy nie daruję". 

Poni Dorocie Wróblewskiej i Domowi Mody Jarget-me-Not" z Warszawy zo zgodę 
na wykonanie zdjęć zabawek we wnętrzoch salonu firmowego. 

FORGET-mte-NOT 
DOM MODY 
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dyrektor naczelny Krzysztof Torończyk 
dyrektor artystyczny Jan Englert 

kierownik odministrocyjny pełnomocnik dyrektora naczelnego ds. Teatru Małego Euzebiusz Koślo 
dyrektor techniuny Mirosław Łysik 

brygadier sceny Zbigniew Olędzki 
oświetleniowcy Adom Kalko, Dariusz Wieuorek 
akustyk Mo riusz Piotr Gos 
rekwizytorzy Krzysztof Boroński, Leszek Paluch 
kierownik zespołu pracowni dekoracji I główny mechanik Stefo n Wójok 
kierownik zespołu pracowni kostiumów Anita Trzaskowska 
kierownik pracowni mechaniczno-ślusarskiej Edmund Kwiatkowski 
kierownik pracowni stolarskiej Grzegorz Jońuyk 
kierownik pracowni krawieckiej damskiej Moria Kosecka 
kierownik pracowni krawieckiej męskiej Ramon Zbikowski 
kierownik pracowni modelotorsko-molarskiej Marek laudański 
kierownik zespołu tapicerskiego Waldemar Głowo la 

zastępco dyrektora artystycznego - kierownik literacki Tomasz Kubikowski 

kierownik muzyczny Mirosław Jastrzębski 
kierownik działu literackiego Małgorzato Piekutowo 
kierownik działu promocji Ewo Wodzyńska 
kierownik impresariatu Adriano lewondowsko 
kierownik działu oqianizocji procy artystycznej Barbaro Rusznico 

redakcja programu Paweł Płoski 
projekt grafiuny Morio Bukowsko, Justyna Kosińska I Studio Temperówko 
www.temperowko.pł 

kasy 
Plac Teatralny 3 (tel. + 22 69 20 61 O) I Teatr Mały (Pasaż Wiecha, tel. + 22 82 75 022) 
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) no godzinę przed przedstawieniem . 
www.eBilet.pl 
kosy Eventim I www.eventim.pl 

rezerwacja 
pon. - pt. 9.00-18.00, tel. + 22 69 20 604, 69 20 664, fox + 22 69 20 742 
e-moil: bow@narodowy.pł 

Teatr Narodowy 
Pl. Teatralny 3 
00-077 Warszawa 

www.narodowy.pl 

cena programu 1 O zł (w tym VAT) 

li 
ZE ZBIORÓW 

nstytutu Teatralnego 
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