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występują 

Gang 

Bill Cracker .. „ .................. „ .. „ .. „ .. „ .. Grzegorz Małecki 
Sam „Mamuśka" Wurlitzer .„„„„„.„ Arkadiusz Janiczek 
Dr Nakamura („Gubernator")„„.„„„ Emilian Kamiński 
Jimmy Dexter („Wielebny").„„„„„.„Jan Monczka I V 

Paweł Tołwiński 

Bob Marker („Profesor")„.„ „„„„ .„.„ Andrzej Blumenfeld 
Johnny Flint („Buźka")„.„.„.„ . „ „ „„. Leszek Zduń 
Szara Dama („ Ćma") „„„„.„. „.„„„„ Monika Dryl I 

Kinga llgner v' 
Miriam „„. „.„.„.„.„.„.„„ „.„.„.„.„.„ Bożena Stachura 

Armia Zbawienia 

Major Stone .„.„.„„„.„„„.„. „„„.„.„ Wiesława Niemyska 
Kapitan Hannibal Jackson „„.„. „.„.„ Marcin Przybylsk~ ;

1 
Modest Ruciński V 

Porucznik Lilian Holiday „.„„„ .„„„„ Katarzyna Kurylońska (gościnnie) I V 
Aneta Todorczuk-Perchuć 

Siostra Mary ....... ... ... „ .. „.„.„ .. ......... Joanna Kwiatkowska-Zduń 
Siostra Jane „„„.„.„„„.„. „„. „.„ „„.„ Ewa Konstancja Bułhak 

Brat Ben Owens „„. „„.„„.„„„„. „.„.Jerzy Łapiński 

oraz 

Glina .„.„. „„„„„ „„ „„.„.„.„ .„„„„„. Marek Barbasiewic:y I 
Jacek Różański V 

Wierni „„„„. „„„„„. „„„„.„.„„ „„„ „ Jacek Jarosz (gościnnie) 
Dorota Rubin (gościnnie) I 
Katarzyna Taracińska-Badura \J 
Robert T. Majewski 
Jan Monczka I , 
Paweł Tołwiński V 
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zespół pod kierunkiem Mirosława Jastrzębskiego: 

saksofon altowy „.„„„ „„.„„„„ „„„„Mariusz Mielcarek I 
Bronisław Zawal iński 

saksofon tenorowy „ .„ „ .„„„„„„.„ „. Michał Kulenty I 
Michał Sobiera 

trąbka I .„„ .„ ... „„.„.„ „„.„. „„„ „„„„Robert Majewski I 
Robert Murakowski 

trąbka 11„„ „ „„. „ . „ „ „ „„„„ „ „ „ „„„„.Łukasz Korybalski I 
. Maciej Piwkowski 

puzon „ „„ „„„.„. „„.„ „.„. „„ .„.„„„ „ Dariusz Plichta I 
Piotr Wróbel 

perkusja „„ „.„„„ „.„„ „.„„.„ „.„„„„. Rafał Klimczuk I 
Wojciech Kowa lewski 

banjo I gitara I gitara hawajska .„„„.Marek Walawender I 
Jacek Wąsowski 

bandoneon. „. „ „„„ „.„.„ .. „„. „„. „ „„. Dariusz Świnoga I 
Grzegorz Toporowski 

pianino :__(( . ······~i'~~~;::,~~:::iń,ka I 

rzygotowanie wokalne Aldona Krasucka 
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asystent reżysera 

asystentki scenografa 

realizatorzy dźwięku 

realizatorzy światła 

inspicjent 

sufler 
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W tradycji wystawiania Happy Endu. na afiszu pojawiało się nazwisko autorki sztuki . amerykańskiej 

pisarki Dorothy Lane. Należy od razu wyjaśnić: takiej pisarki nie było. To mistyfikacja. która 

skomplikowała kwestię autorstwa. 

Współautorką sztuki była Elizabeth Hauptmann. bliska przyjaciółka Brechta (wraz z nią napisał 

w 1928 roku słynną Operę za trzy grosze) Ich współpraca zawisła na włosku. gdy dramaturg poślubił 

aktorkę Helenę Weigel. Brecht usilnie szukał sposobu. by ponownie uwieść Elizabeth. W liście 

skierowanym do Hauptmann zaproponował . by za dziesięć tysięcy marek „złożyła w małą sztukę " 

wątki dotyczące Chicago i Armii Zbawienia. w kolejnych słowach zaś podsunął jej zarys fabuły. Owa 

fabułka była pastiszem opowiadania Hauptmann. 

Brecht przedstawiał się jako współautor nowej sztuki. wyjaśniając. że pomysł oparto na dziele 

amerykańskiej pisar,ki Doroty Lane. Wówczas Hauptmann udała się do wydawcy Feliksa Blocha 

Werbena . pokazała mu swój tekst Happy Endu i podpisała standardową umowę. w której 

stwierdzano. że sztuka została napisana pod pseudonimem Doroty Lane. Elizabeth poinformowała 

o tym Brechta. przypominając mu o zobowiązaniu do napisania tekstów piosenek. O całej sprawie 

nikt nie był szerzej informowany (nawet Kurt Weill) i na forum publicznym udział Brechta w autor

stwie sztuki przedstawiany był jako równie znaczący. jak w przypadku Opery za trzy grosze . 

Premiera Happy Endu odbyła się 3 I sierpnia 1929 w Theater am Schiffbauerdamm w Berlinie. 

Przedstawienie było kompletną porażką . Wydatnie przyczyniła się do tego Helena Weigel. 1która 

w końcówce trzeciego aktu przerwała przedstawienie. wyszła na proscenium i nie zważając na nic 

odczytała broszurę partii komunistycznej. Ten fakt przesłonił zalety nowego utworu (piosenki spółki 

Brecht & Weill z czasem zyskały ogromną popularność) i sztuka zeszła z afisza po tygodniu . 

[na podstawie: John Fuegi. Brecht & Company. Sex. Politics. and the Making of the Modern Drama. 

New York I 994 Grove Press] 
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Elias Canetti 

Pierwszą rzeczą. która zwróciła moją uwagę u Brechta. 
było jego przebranie. Zaprowadzono mnie w południe do 

Schlichtera. restauracji. w której spotykał się intelektualny Berlin. 

Przychodziło tam szczególnie wielu aktorów. pokazywano 

mi tego i owego. rozpoznawało się ich natychmiast. dzięki 

magazynom ilustrowanym stali się cząstką życia publicznego. 

Trzeba jednak przyznać. że ich wygląd. sposoby powitań. 

zamawiania potraw. pochłaniania ich i płacenia nie dostarczały 

„~byt wielu wrażeń. Był to barwny obraz. ale nie tak jak scena. 

~edyną postacią. na którą zwróciłem szczególną uwagę. a to 

dzięki jej proletariackiemu przebraniu. był Brecht. bardzo 

chudy. z wygłodzoną twarzą. robiącą wrażenie nieco krzywej 

z powodu czapki. Jego słowa brzmiały głucho i urywanie. pod 

spojrzeniem człowiek czuł się jak przedmiot o niewiadomej 

wartości. który on. właściciel lombardu. szacował swoimi 

czarnymi. świdrującymi oczami. Mówił mało. o wyniku jego 

oceny nie można się było niczego dowiedzieć. Wydawało się 

niewiarygodne. że ma dopiero trzydzieści lat: nie wyglądał. jakby 

się wcześnie zestarzał. lecz jakby zawsze był stary. 

W owych tygodniach nie opuszczało mnie widmo starego 
właściciela lombardu. Prześladowało mnie już choćby dlatego. że 

było tak bezsensowne. Podsycał je fakt. że Brecht niczego tak nie 

cenił jak użyteczności i na wszelkie sposoby dawał poznać. jak 

bardzo pogardza „wyższymi ideałami". Miał na myśli praktyczną. 

realną użyteczność. było w tym coś anglosaskiego w amery

kańskiej formie. Rozwinął się wówczas kult amerykanizmu. 

szczególnie u artystów lewicowych. Berlin upodobniał się do 

Nowego Jorku. jeśli chodzi o reklamy świetlne i auta. Dla niczego 
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nie miał Brecht tyle czułości co dla swojego samochodu. Książki 

Uptona Sinclaira. ukazujące wady Ameryki. miały dwojakie 

działanie. Podzielano oczywiście poglądy chłoszczące te wady. 

ale amerykański „substrat życia". z którego wyrosły. wchłaniano 

jednocześnie jako pokarm i uzależniano swoje życzenia od jego 

rozprzestrzeniania się i rozwoju. Właśnie wtedy Chaplin był 

w Hollywood i nawet w tej atmosferze można było z czystym 
sumieniem oklaskiwać jego sukces. 

Jedną ze sprzeczności w postaci Brechta był fakt. że miała w sobie 

coś ascetycznego. Jego wygłodzenie mogło się wydawać również 

postem ~ Brecht jakby celowo powstrzymywał się od rzeczy. 

będących przedmiotem jego pożądania Nie używał życia. nie 

zadawalał się chwilą. nie rozkoszował się nią. To. co zgromadził 

(a gromadził ze wszystkich stron wszystko. cokolwiek mogło mu 

się na coś przydać). musiał natychmiast zużytkować. traktował 

jako surowiec. z którego produkował bez ustanku. Stale coś 

wytwarzał, właśnie o to mu najbardziej chodziło. 

Wypowiedzi. którymi drażniłem Brechta. a zwłaszcza żądanie. 

by pisać tylko z przekonania. nigdy dl'a zarobku. w ówczesnym 

Berlinie musiały wydawać się wprost śmieszne. Brecht doskonale 

wiedział. czego chce. i tak był przejęty swymi zamiarami. że wcale 

mu nie zależało. żeby dostać za to pieniądze. Wręcz przeciwnie. 

otrzymanie pieniędzy dopiero po okresie kłopotów materialnych 

uważał za znak sukcesu. Brecht umiał cenić pieniądze. ważne 

było tylko. kto je otrzymał. nie od kogo pochodziły Był pewien. 

że nic nie zdoła go odwieść od jego zamiarów. Kto mu w tym 

pomagał. był po jego stronie (albo działał przeciwko sobie). 

Berlin roił się od mecenasów. należeli oni do tamtejszej scenerii. 

Brecht posługiwał się nimi. nie uzależniając się od nikogo 

Przemowy, którymi mu się naprzykrzałem. stwarzaty nie 

większą przeciwwagę jego poglądów niż piórko na szali. Prawie 

nigdy nie widywalem go samego. Zawsze towarzyszyta nam 

lbby, której dowcip uważa! za cynizm. co mu odpowiadało. 

„Zauważył. że traktowała mnie z respektem. nigdy 

• nie staw~ jego stronie; gdy pytała mnie w jego 

„obecności o jakąś informację. lubił 

mnie nastraszyć lub wydrwić. Zdarzało się. że popełnił błąd 

w jakiejś drobnej sprawie. wówczas ona nie dawała mu się zwieść 

i przyjmowała moją informację. włączając ją do rozmowy jako 

ostateczną. bez mrugnięcia oka. ale i bez drwiny, która musiałaby 

skierować się przeciw niemu. Po tym. że nie drwiła z niego 
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w żywe oczy, musiał poznać, iż przestawanie z nim nie było 

jej obojętne. Na swój sposób ulegała przenikającej wszystko 

atmosferze awangardy, panującej wokół osoby Brechta. 

Nie miał wielkiego poważania dla ludzi. ale tolerował ich. szanował 

tych. którzy mu wytrwale służyli . na innych zwracał uwagę. o ile 

potwierdzali ten sam. nieco monotonny pogląd na świat. Pogląd 

ten coraz bardziej określał charakter jego dramatów. podczas gdy 

w wierszach poczynał sobie tak żywo , jak żaden z jego 

współczesnych. a później - lecz to nie należy tu do rzeczy 

- za sprawą Chińczyków doszedł do swego rodzaju mądrości. 

Zabrzmi to zaskakująco. gdy powiem. ile mu zawdzięczam. przy 

całej wrogości. z jaką się do niego odnosiłem. W tym samym 

czasie. w którym niemal codziennie dochodziło z nim do krótkich 

spięć. czytałem Postyllę domową . Wiersze te porywały mnie. 

przyswajałem je sobie jednym ciągiem. nie myśląc o autorze . 

Znajdowałem tam rzeczy przejmujące do głębi. jak Legenda 
o martwym żołnierzu czy Przeciw uwiedzeniu. ale i inne: 

Wspomnienie o Marii A .. O biednym B.B .. Wiele z nich. większość. 

trafiało mi do serca. W proch i pył rozpadło się wszystko . co 

sam napisałem. Zbyt mocnym wyrażeniem byłoby, że się tego 

wstydziłem . po prostu przestawało istnieć. nic z niego nie 
zostawało. nawet wstyd. 

Od trzech lat czerpałem pewność siebie z wierszy. które pisałem. 

Nie pokazywałem ich nikomu poza Vezą. jej jednak pokazywałem 

prawie wszystko. Poważnie traktowałem jej zachętę . ufałem 

zdaniu. Niektóre z nich tak mnie wypełniały. że wydawałem 

się sobie ogromny jak przestrzeń kosmiczna. Pisałem. co się 

dało , nie tylko wiersze. ale one liczyły się dla mnie naprawdę 

- obok planowanej książki o masach. To jednak był dopiero 

zamiar. mogło to potrwać lata. na razie prawie nic jeszcze nie 

było. kilka notatek i wstępnych opracowań , kilka rzeczy, których 

w związku z tym się nauczyłem. ale to. co uczone. nie było 

jeszcze własne. bo własne miało dopiero powstać . Za własne 

uważałem liczne zakończone kawałki. krótkie i długie wiersze. 

a teraz wszystko rozpadło się pod jednym ciosem. Nie miałem 

żadnego sentymentu do tych rupieci . bez żalu wymiotłem je na 

śmietnik. obróciłem w proch i pył. nie chwaląc jednak człowieka. 
który pisał prawdziwe wiersze; wszystko mnie w nim odpychało. 

poczynając od potrzeby przebierania się aż do drewnianej 

wymowy. ale podziwiałem. kochałem jego wiersze. 

Moja niechęć do niego była tak wielka. że widując go, nie 
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wspominałem ni słowem o wierszach. Widok Brechta , a szcze

gólnie jego wypowiedzi. za każdym razem wprawiały mnie 

we wściekłość . Nie dawałem tego poznać po sobie. podobnie 

jak nie okazywałem zachwytu nad Postyllą domową. Ledwo 

wypowiedział jedno cyniczne zdanie. odpowiadałem na nie 

surowo. moralizując . Pewnego razu powiedziałem - w ów

czesnym Berlinie musiało to brzmieć śmiesznie - że poeta 

musi być w odosobnieniu. by coś robić . Potrzeba mu czasu 

w świecie i czasu poza nim. maksymalnie wobec siebie 

skontrastowanych . Brecht odparł. że zawsze ma na biurku 

telefon i może pisać tylko wtedy. gdy ten często dzwoni. Na 

ścianie przed nim wisi wielka mapa świata. patrzy na nią. by 

nigdy nie być poza jego oddziaływaniem . Nie ustępowałem 

i. zmiażdżony przekonaniem o miałkości własnych wierszy. 

upierałem się przy moich radach wobec człowieka. piszącego 

najlepsze poezje. Moralność była jedną rzeczą. a sprawa 

drugą. w obecności tego. dla którego istniała tylko sprawa. 

dla mnie liczyła się tylko moralność . Rozwodziłem się o re 

klamach. którymi Berlin był zaśmiecony. Jemu one nie 

przeszkadzały. wręcz przeciwnie. twierdził . że reklama ma 

swoje dobre strony. Napisał wiersz o samochodach firmy Steyr 

i otrzymał za to auto. Brzmiało to dla mnie tak, jakby pochodziło 

z ust diabła . Tym wyznaniem . które wygłosił Jak przechwałkę . 

pognębił mnie zupełnie. tak że zamilkłem . Gdy tylko go 

opuściliśmy. lbby powiedziała jakby nigdy nic: 

- On lubi prowadzić . 

Mnie. jak zwykle przewrażliwionemu. wydał się mordercą. miałem 

w pamięci Legendę o martwym żotnierzu. a on ubiegał się w kon

kursie o auto Steyra! - On teraz też przypodchlebia się swojemu 

samochodowi - powiedziała lbby - mówi o nim jak o kochance. 

Dlaczego nie miał przypodchlebiać się przedtem. by go otrzymać? 

lbby podobała mu się. akceptował jej dowcipny. pozbawiony 

sentymentalizmu sposób bycia. tak sprzeczny z jej wyglądem 

krzepkiej chłopki. Nie przeszkadzała mu żadnymi wymaganiami. 

z nikim nie konkurowała. pojawiła się w Berlinie jako Pomona 
i każdej chwili mogła znowu zniknąć . Mój przypadek był inny, 

przybyłem z Wiednia, nastrojony na wysoki ton. jako zagorzały 

zwolennik czystości i surowości w stylu Karla Krausa , któremu 

za plakat po I 5 lipca zeszłego roku byłem oddany bardziej 

niż kiedykolwiek. Jego pompatyczności nie zachowywałem 

dla siebie. lecz musiałem wyjść z nią na zewnątrz . Dopiero 
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od dwóch. trzech lat ustały domowe rozmowy o pieniądzach 

i czas ich oddziaływania jeszcze nie minął: za każdym razem. 

gdy spotykałem Brechta. wyrażałem swoją pogardę dla pieniędzy. 

Musiałem wysoko trzymać swój sztandar i nie zdradzać barw: 

nie należy pisać do gazet. nie pisze się za pieniądze. za każde 

napisane słowo odpowiada się całą swoją osobą. Brechta 

irytowało to z wielu powodów: niczego nie opublikowatem. 

nigdy nic o mnie nie słyszat. dla niego. który przypisywał wielkie 

znaczenie realiom. moje słowa były puste. Ponieważ nikt mi 

nic nie zaoferował. niczego nie odrzuciłem. Żadna gazeta nie 

zaproponowała mi. bym dla niej pisał. a więc żadnej się nie 

oparłem. - Ja piszę tylko za pieniądze - rzekł sucho wrogim 

tonem. - Napisalem wiersz o autach Steyra i dostałem za to 

samochód. - Znowu to usłyszałem. często się to zdarzało. 

Brecht byt dumny z tego auta. które zajeździł na śmierć. Po 

wypadku potrafił zdobyć nowy wóz przy pomocy tricku reklamo

wego. 

Ale moja sytuacja była jeszcze bardziej skomplikowana. niż 

można by sądzić z dotychczasowych wiadomości. gdyż 

czlowiek. który był catą moją wiarą i przekonaniem. którego 

czciłem najwięcej ze wszystkich na świecie. bez którego gniewu 

i zapału nie mógłbym żyć. do którego nigdy nie odważyłbym się 

zbliżyć (tylko jeden jedyny raz. po piętnastym lipca. skierowałem 

do niego modlitwę. nie prośbę. lecz dziękczynną modlitwę. 

i nawet nie przypuszczałem. iz mógłby jej wysłuchać) - a więc 

Karl Kraus przebywa! w tym czasie w Berlinie i przyjaźnił się 

z Brechtem. którego często widywał. poznałem go przez 

Brechta. kilka tygodni przed premierą Opery za trzy grosze. 

Nie widywałem go samego. lecz zawsze w towarzystwie 

Brechta i innych. zainteresowanych tym przedstawieniem. Nie 

odezwałem się do niego ani słowem. bałem się dać mu poznać. 

ile dla mnie znaczy. Od wiosny 1924 roku. od mojego przyjazdu 

do Wiednia. byłem na wszystkich jego wykładach. Ale on 

o tym nie wiedział i nawet gdy Brecht. który z pewnością czuł. 

co się ze mną dzieje. żartobliwie mu o tym napomknął (co nie 

brzmiało zbyt prawdopodobnie). nie dał nic poznać po sobie. 

Nie zwrócił uwagi na ów egzaltowany list dziękczynny za 

plakat po piętnastym lipca. moje nazwisko nic mu nie mówiło. 

musiał otrzymać i wyrzucić niezliczoną ilość podobnych listów. 

Wolałem. żeby nic o mnie nie wiedział. Siedziałem cicho 

w kręgu innych osób obok lbby. Byłem przytłoczony myślą. 

1 

że siedzę przy stole boga. Czułem się niepewnie. jakbym 
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się tu wślizgnął. Był zupełnie inny niż ten. którego znalem 

z wykładów. Nie ciskał błyskawic. nikogo nie potępiał Ze 

wszystkich zgromadzonych - mogło być tam dziesięć lub 

dwadzieścia osób - on był najuprzejmiejszy Każdego traktował. 

jakby był nadzwyczainą istotą. i tak troskliwie. jakby zapewniał 

mu swoją szczególną ochronę. Czuło się. ze nikt nie uchodzi 

jego uwagi. w ten sposób nie tracił nic ze swojej wszechwiedzy, 

którą mu przypisywano. Jednak celowo usuwa! się w cień 

za pozostałych. równy między równymi. zgodny, zważający 

na wrażliwość rozmówców. Jak niewymuszenie umiał się 

uśmiechać: wydawało mi się wręcz. że udaje. Sądząc z wielu ról. 

w jakich go słyszałem. wiedziałem. Jak łatwo przychodzi mu 

udawanie. jednak rola. w której go teraz widziałem. była tą. 

której bym się nigdy nie spodziewał. a on w nieJ trwał, przez 

godzinę lub dłużej rola pozostawała taka sama. Oczekiwałem 

odeń okropnych rzeczy, a padaly grzeczności. Każdego przy stole 

traktowa! delikatnie. ale do Brechta. młodego geniusza. odnosił 

się z miłością. jakby był jego synem - jego synem wybranym. 

Rozmowa toczyła się wokół Opery za trzy grosze. która jeszcze 

się tak nie nazywała. naradzano się w tym kręgu nad jej tytułem. 

Padały liczne propozycje. Brecht wysłuchiwał ich spokojnie. jakby 

to wcale nie była jego sztuka: podczas tej rozmowy nie można 

było po nim poznać. że ostateczną decyzję zachowuje dla siebie. 

Czyniono tyle propozycji. że nie mogę sobie przypomnieć. kto 

jaką podał. Karl Kraus zaproponował jakiś tytuł. którego bronił 

bynajmniej nie despotycznie. poddał go pytająco pod dyskusję, 

Jakby weń wątpił. Tytuł ten natychmiast zostal wyparty przez 

inny, lepszy. który jednak również się nie utrzymał. Nie wiem. 

od kogo pochodziła ostateczna wersja. podał ją sam Brecht. ale 

może zaczerpnął ją od kogoś. kogo nie było. i chciał usłyszeć. 
co obecni o niej myślą. Zdumiewająca była jego wolność od 

ograniczeń i poczucia własności przy pracy 

Rozdział pochodzi z książki Eliasa Canettiego 

Pochodnia w uchu 
w przekładzie Marii Przybyłowskiej. 
Warszawa I 988 Czytelnik 

Die Fackel im Ohr 
Copyright © by Eli;is Canetti 1980 

by the heirs of Elias Canetti 1994 

... 

Published by kind permission of Carl Hanser Verlag Munchen \ 
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Bertolt Brecht 

Pisarz, dramaturg, teoretyk teatru, inscenizator. poeta. Jeden z najbar

dziej wpływowych dramaturgów i teoretyków teatru XX wieku. 

Urodził się I O lutego 1898 w Augsburgu w Bawarii . Tu dorastał 

i ukończył szkotę średnią. póżniej krótko studiował na uniwersytecie 

w Monachium. 

W latach 1924-1926 współpracował z Maxem Reinhardtem w berliń

skim Deutsches Theater. Ogromny sukces przyniosła mu premiera Opery 

za trzy grosze z muzyką Weilla, wystawiona po raz pierwszy w Theater 

am Schiffbauerdamm w roku I 928. Ze względu na swoje lewicowe 

przekonania polityczne i przeciwstawianie się nazistowskiemu reżimowi 

zmuszony został do opuszczenia Niemiec w 1933 roku. W latach 1933-

1948 był z rodziną na emigracji: w Danii, Szwecji, Finlandii, w końcu 

w Stanach Zjednoczonych. Nie powiodto mu się w Hollywood. ale 

odniósł spory sukces na Broadway'u. Stanął przed komisją senatora 

McCarthy'ego i z powodu komunistycznych sympatii został wydalony 

z USA. Do Europy powrócił w roku 194 7. W 1949 roku przeprowadził się 

do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. do wschodniej części Berlina. 

gdzie założył słynny teatr Berliner Ensemble. Brecht stworzył koncepcję 

„teatru epickiego" i metodę aktorską opartą na tzw. efekcie obcości. 

Autor sztuk m.in. Człowiek jak człowiek ( 1926). Opera za trzy grosze 

( 1928). Strach i nędza Ili Rzeszy ( 1938), Życie Galileusza ( 1938-1939), 

Matka Courage i jej dzieci ( 1939). Dobry człowiek z Seczuanu ( 1940), Pan 

Puntilla i jego sługa Matti (I 940). Kariera Arturo Ui (I 941 ). Kaukaskie 

kredowe koło ( 1947). Pisał również wiersze (Postylla domowa . 1928). 

powieści (Powieść za trzy grosze. 1934: Interesy pana Juliusza Cezara. 

1957). prace teatrologiczne (Wartość mosiądzu. wyd. polskie 1975), 

eseistyczne i polityczne. Zmarł 14 sierpnia 1956 roku . 

- 24-
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Kurt Weill 

Kompozytor. Urodził się 2 marca I 900 w Dessau . Był synem 

żydowskiego kantora. Studiował u Engelberta Humperdincka 

i Ferruccio Busoniego (seminarium kompozycji) w berlińskiej Akademie 

der Kunste ( 1918-1923). W latach dwudziestych współpracował m.in. 

z ekspresjonistycznym dramaturgiem Georgiem Kaiserem (opera 

Protagonista) . W 1926 roku poślubił aktorkę i pieśniarkę Latte Lenya. 

którą uważa się za najlepszą interpretatorkę jego songów. Byli 

rozwiedzeni w latach 1933-193 7, ale pobrali się ponownie i zostali 

razem do śmierci Weilla. Pod koniec lat dwudziestych współpracował 

z Brechtem. wraz z którym napisali Operę za trzy grosze ( 1928). 

Rozkwit i upadek miasta Mahagonny ( 1929) i Happy End ( 1929). 

W roku 1933 opuścił Niemcy i udał się do Paryża. gdzie znów pracował 

z Brechtem (balet Siedem grzechów głównych) . W 1935 wyemigrował 

do Stanów Zjednocznych , gdzie do końca życia współpracował 

z teatrami broadwayowskimi . Dla nich napisał m.in . Knickerbocker 

Holiday ( 1938) ze słynną September Song. Lady in the Dark (I 941. 

libretto Moss Hart i lra Gershwin) . One Touch of Venus ( 1943. libretto 

Ogden Nash i S. J. Perelman). Street Scene (1947. libretto Elmer Rice and 

Langston Hughes). Lost in the Stars ( 1949. libretto Maxwell Anderson) 

Przed śmiercią pracował nad muzyczną wersią Przygód Hucka Finna 

Marka Twaina. Prócz muzyki teatralnej Weill skomponował m.in. dwie 

symfonie. utwory chóralne. kameralne. operę Down in the Valley ( 1948) 

oraz liczne songi do słów Brechta . Zmarł na atak serca 3 kwietnia 1950 

roku w Nowym Jorku. 

i 
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Tadeusz Bradecki 

Aktor. reżyse r. dyrektor teatru. Absolwent wydziatu aktorskiego (1977) 

i reżyserii dramatu ( 1981) krakowskiej PWST Podczas studiów odbyt 

staże w Teatrze Laboratorium we Wrodawiu oraz s taż aktorski u Petera 

Brooka. Aktor Starego Teatru w Krakowie ( 1977- 1982). Zagrat m.in. u Je

rzego Grzegorzewskiego (Widmo w Weselu Wyspiańskiego. 1977). 

Andrzeja Wajdy Uózio Chomiński w Z biegiem lat. z biegiem dni„ 1978). 

Giovanniego Pampiglione (Lelio w Łgarzu Goldoniego. 1981 ). W latach 

1982 - 1990 i 1996-2003 etatowy reżyser tego zespotu. a w latach 1990-

1 996 jego dyrektor naczelny i artystyczny. Za jego kadencji Stary Teatr 

zostal cztonkiem Unii Teatrów Europy. gości! festiwal UTE w 1995 roku. 

jego przedstawienie dyplomowe na wydziale reżyserii Biedni ludzie wg 

Dostojewskiego ( 1983) zainaugurowało działalność malej sceny Starego 

Teatru w Piwnicy przy ul. Sławkowskiej. 

W Starym reżyserował m.in. Wiosnę narodów w cichym zakątku 

Nowaczyńskiego (I 98 7). Operetkę Gombrowicza (I 988 . 1995). Fantazego 

Słowackiego ( 1991 ). RękopisznalezionywSaragossiewg Potockiego (I 992). 

jak wam się podoba Shakespeare·a ( 1993). Markizę de Sade Mishimy 

(2000). Współpracował z wieloma scenami w kraju i zagranicą (Włochy. 

Kanada). Wystawiał także opery: Requiem Palestra ( 1990). Maksymiliana 

Kolbe Probsta (I 990) i Widma Moniuszki (I 998) w Operze Śląskiej 

w Bytomiu. Don Giovanniego Mozarta w Operze Krakowskiej ( 1997). 

Od 2003 roku reżyser Teatru Narodowego. Zrealizował tu Saragossę 

wg Potockiego ( 1998). Ostatniego Łubieńskiego (2003) . Piaskownicę 

w piaskownicy (w piaskownicy Bradeckiego , Piaskownica Walczaka) 

(2003). Autor dramatów: w piaskownicy ( 1980). Wzorzec dowodów 

metafizycznych ( 1985). Saragossa ( 1998: na motywach biografii Jana 

Potockiego i jego powieści Rękopis znaleziony w Saragossie) . 

Laureat m.in. Nagrody im. Schillera ( 1980). Nagrody im. Swinarskiego 

za reżyserię Woyzecka Buchnera w Starym Teatrze w Krakowie i Pana 

1
Jowialskiego Fredry w Teatrze im. ja racza w Łodzi ( 1986). Nagrody 
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im. Wyspiańskiego za osiągnięcia w dramaturgii i reżyserii (I 98 7). nagrody 

Ministra Kultury i Sztuki (I 98 7). dwukrotny laureat ztotego Yorricka 

za przedstawienia shakespeare'owskie - Romeo i Julię w Teatrze Polskim 

we Wrocławiu (I 994) i Miarkę za miarkę w Starym Teatrze w Krakowie 

( 1998). nagrody Polskiego Ośrodka ITI za popularyzację polskiej kultury 

teatralnej za granicą (200 I). 

Jagna Janicka 

Absolwentka wydziału konserwacji malarstwa i rzeźby toruf1skiego UMK 

oraz scenografii krakowskiej ASP (I 98 7). Pracuje w teatrach w ca tej Polsce. 

najczęściej z Tadeuszem Bradeckim (m.in. MaraUSade Weissa. 200 I ; 

Stracone zachody miłości Shakespeare·a. 2003 - w Teatrze im. Stowackiego 

w Krakowie; Widma Moniuszki w Operze Śląskiej w Bytomiu . 1998: Iwona. 

księżniczka Burgunda Gombrowicza. 2000 ; Król umiera. czyli ceremonie 

Ionesco. 2002 - w Teatrze Nowym w Poznaniu). Mariuszem Grzegorzkiem 

(Szklana menażeria Williamsa. 1997: Rutherford i syn Sowerby. 1999 -

w Teatrze im. Jaracza w lodzi: Simpatico Sheparda. 1999: Zdaniem Amy 

Hare·a . 200 I - w Teatrze Powszechnym w Warszawie). Andrzejem 

Domalikiem (Ożenek Gogola. 1995; Maria Callas. Lekcja śpiewu 

McNally'ego. 1997 - w Teatrze Powszechnym w Warszawie: Hamlet 

Shakespeare'a. I 992: Pokojówki Geneta . 1996 - w Teatrze Dramatycznym 

w Warszawie) Przygotowała kostiumy m.in. do filmów Krzysztofa 

Zanussiego (Opowieści weekendowe. Życie jako śmiertelna choroba 

przenoszona drogą pfciową . Suplement). Jurka Bogajewicza (Boże 

skrawki). Leszka Wosiewicza (Kroniki domowe) . Roberta Glińskiego 

(Malka swojej matki) jest autorką dekoracji wnętrz w Spisie 

cudzofożnic Jerzego Stuhra i Królowej aniofów Mariusza Grzegorzka. 

W Teatrze TV zrealizowała scenografię m.in. do }ana Karola Macieja 

Wścieklicy Witkiewicza w reż . Macieja Prusa. Don juana Moliere'a 

w reż. Wosiewicza. Laureatka nagrody Ludwika za najlepszą scenografię 

(Idiota wg Dostojewskiego w reż. Barbary Sass w Teatrze im. Słowa

ckiego. 2002). 
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Miroslaw jastrzębski 

Absolwent wydziału pedagogicznego ( 1969) i kompozycji ( 1973) 

Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu. Kierownik 

muzyczny teatrów: Współczesnego we Wrocławiu ( 1969-1976), 

im. Węgierki w Białymstoku ( 1976- 1977). im. Kochanowskiego 

w Opolu (1977-1979): teatrów warszawskich Popularnego (1980-

1981, 198 7- I 990). Komedia ( 1981 - I 984). Szwedzka 2/4 ( 1990-1992). 

Współpracował z niemal wszystkimi teatrami w Polsce. Autor muzyki 

m.in. do przedstawień Jerzego Golińskiego (Śluby panieńskie Fredry. 

Teatr im. Kochanowskiego w Opolu. 1977). Bogusława Kierca (Romeo 

i Julia Shakespeare·a. Wrocławski Teatr Współczesny. 1978), Kazimierza 

Dejmka (Zdążyć przed Panem Bogiem Krall. Teatr Popularny. 1980). 

Andrzeja Ziębińskiego (Śmierć w ogrodzie Boucka, Teatr Popularny, 1988), 

Jana Skotnickiego (Studium o „Kordianie" wg Słowackiego. Teatr Polski 

w Poznaniu. 1999). Ireny Jun (Śluby panieńskie Fredry, Lubuski Teatr 

im. Kruczkowskiego, 200 I). Od 1997 roku kierownik muzyczny Teatru 

Narodowego. 
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Jacek Bad u rek ., 

Karierę tancerza zaczynał w musicalu Metro Stokłosy i sióstr 

Miklaszewskich w reż. Janusza Józefowicza ( 1991 ). Współpracę 

z Józefowiczem i Januszem Stokłosą kontynuował w warszaw

skim Teatrze Studio Buffo. gdzie wystąpił m.in. w przedstawie

niach Oo grającej szafy grosik wrzuć ( 1993), Grosik 2 -

Piosenki z lat 60. ( 1995), Obok nas ( 1997). Stworzył choreografię do 

musicali Grease Jacobsa i Casey'a (200 I) oraz Koty Webbera i Eliota 

(2004. z Iwoną Runowską) w reż. Wojciecha Kępczyńskiego 

w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. W I 994 roku założył zespół 

tańca nowoczesnego Amos. z którym zrealizował przedstawienia: 

Wyjścia. Kolejność uczuć.}akaja (w technice tańca moderne). pokazywane 

w warszawskich teatrach Rozmaitości. Nowym, Na Woli oraz spektakl 

w technice tańca jazzowego Na krawędzi wieku (prezentowany 

w Teatrze Polskim w Warszawie). W Teatrze Narodowym jest współau

torem (wraz z Iwoną Runowską) ruchu scenicznego w przedstawieniu 

Błądzenie wg Gombrowicza. reż. Jerzy Jarocki. 2004. 
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Mirosław Poznar'iski 

Reżyser światła . operator filmowy, realizator telewizyjny. malarz. 

Absolwent kierunku operatorskiego wydziału Radia i Telewizji 

Uniwersyte tu Śląskiego w Katowicach ( 1982). 

Autor zdjęć i światła do ponad stu widowisk i spektakli Teatru TV oraz 

filmów fabularnych. dokumentalnych. oświatowych i animowanych. 

Reżyseruje świa tło w wielu teatrach w Polsce. Współpracował m.in. 

z Krzysztofem Warlikowskim (Zachodnie wybrzeże Koltesa w Teatrze 

Studio w Warszawie. 1998). Zbigniewem Brzozą (Mitość na 

Madagaskarze Turriniego. 2000: Amadeus Shaffera. 2002 

w Teatrze Studio: Noc Heluera Villqista w Teatrze Powszechnym 

w Warszawie. 2000). Grzegorzem jarzyną (Magnelyzm serca Fredry 

w Teatrze Rozmaitości. 1999). Erwinem Axerem (Wielkanoc Strindberga 

w Teatr ze Współczesnym w Warszawie. 200 I) . Bogdanem Taszą 

(Poskromienie złośnicy Shakespeare'a w Teatrze im. Osterwy w Lublinie. 

200 I) . Oska rasem Kor5unovasem (Sanatorium Pod Klepsydrą wg Schulza 

w Teatrze Studio. 200 I). Łukaszem Kosem (Kurka Wodna Witkiewicza 

w Teatrze Nowym w Łodzi. 2002). Grzegorzem Wiśniewskim (Mewa 

Czechowa. 2002: Matka Witkiewicza. 2003 - w Teatrze Wybrzeże 

w Gdańsku). Jerzym Grzegorzewskim (La Boheme wg Wyspiańskiego. 

1995: Don juan Moliere·a. 1996 - w Teatrze Studio). W 1999 zrealizował 

koncert w katedrze Św. Magdaleny w Paryżu z okazji rocznicy śmierci 
Fryderyka Chopina. 

W Teatrze Narodowym projektował światło do przedstawień 

Kazimierza Kutza (Na czworakach Różewicza . 200 I). Jana Englerta 

(Dozywocie Fredry. 200 I: Kurka Wodna Witkiewicza. 2002; Wtadza 

Deara. 2005). Jerzego Jarockiego (Btqdzente wg Gombrowicza. 2004). 

Grzegorzewskiego (Wesele Wyspiańskiego. 2000: Sen nocy letniej 

Shakespeare'a. 200 I: Nie-Boska komedia Krasińskiego. 2002: Hamlet 

Stanisława Wyspiańskiego. 2003: Duszyczka Różewicza. 2004. On. Drugi 

I Powrót Odysa Grzegorzewskich. 2005). 
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Marek Barbasiewicz 

Absolwent PWSFTviT w Łodzi ( 1968). Aktor Teatru Nowego 

w Łodzi ( 1968-1979) i teatrów warszawskich: Ateneum ( 1979-1981 ). 

Polskiego ( 1981- 1997). Od 1997 roku w zespole Teatru Narodowego. 

Zagrał tu m.in. w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Lu

bowidzki w obu wersjach Nocy lis/opadowej. 1997 i 2000: Poeta 

w Sędziach. 1999: Dziennikarz w Weselu Wyspiańskiego. 2000: Generał 

w Operetce Gombrowicza. 2000: Arystokrata/ Lekarz w N te-Boskiej komedii 

Krasińskiego. 2002: Profesor w Hamlecie Stanistawa Wyspiańskiego. 

2003). Tadeusza Bradeckiego (role w Saragossie wg Potockiego. 1998). 

Kazimierza Dejmka (Pilatus w Dialogus de Passione. 1998). Janusza 

Wiśniewskiego (Pan w wybratem dziś zaduszne święto wg Słowackiego. 

1999). Kazimierza Kutza (Nauczyciel w Kartotece Różewicza . 1999). 

Barbary Sieroslawski (Ochmistrz w Leonce i Lena Buchnera. 200 I) . 

Jerzego Jarockiego (role w Bfqdzeniu wg Gombrowicza. 2004). Andrzeja 

Seweryna (Biskup Carlisle w Ryszardzie li Shakespeare'a. 2004). 
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Andrzej Blumenfeld 

Absolwent warszawskiej PWST ( 1973). Aktor teatrów Bałtyckiego 

w Koszalinie (1973 -1 975). Wybrzeże w Gdańsku (1975 - 1980). 

warszawskich : Dramatycznego ( 1980- 1991 ). Studio ( 1991 - 1997). Od 

1997 roku w zespole Teatru Narodowego Zagrał tum .in . w przedstawie 

niach Jerzego Grzegorzewskiego (Gendre w obu wersjach Nocy 

listopadowej Wyspiańskiego. 1997 i 2000: V1gor w Halce Spinozie 

Grzegorzewskiego. I 998: Dziad w Weselu Wyspiańskiego. 

2000: Mefisto w Nie-Boskiej komedii Krasińskiego. 2002). Tadeusza 

Bradeckiego (role w Saragossie wg Potockiego. 1998: role w Ostatnim 

Łubieńskiego. 2003) . Macieja Prusa (Oswald w Królu Lirze Shakespeare·a. 

1998: Borys Simeonow-Piszczyk w Wiśniowym sadzie Czechowa. 2000). 

Kazimierza Dejmka Uudasz w Dialogus de Passione . 1998). Janusza 

Wiśniewskiego (Henryk Mager w wybrafem dz iś zaduszne święto 

wg Słowackiego . 1999). Kazimierza Kutza (Dr Racapan w Na 

czworakach Różewicza . 200 I). Jana Englerta (Chryzald w Szkole żon 

Moliere·a. 2000: Doktor Hugo w Dożywociu Fredry. 200 I: Efemer 

Typowicz w Kurce Wodnej Witkiewicza. 2002). Barbary Sieroslawski 

(Prezydent Rady Stanu w Leonce i Lena Buchnera. 200 I). Agnieszki 

Glińskiej (Kajetan Gołąb w 2 maja Saramonowicza. 2004). Andrzeja 

Seweryna (Hrabia Salisbury w Ryszardzie li Shakespeare 'a. 2004) . 
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Ewa Konstancja Bułhak 

Absolwentka warszawskiej PWST ( 1995). Aktorka Teatru Polskiego 

w Warszawie ( 1996- 1998) . Od •1998 roku w zespole Teatru Naro

dowego. Zagrała tu m.in . w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego 

Uewdocha w Sędziach. 1999: Panna Młoda w Weselu Wyspiańskiego. 

2000: Tytania w Śnie nocy letniej Shakespeare'a. 200 I: Żona Wyspiań

skiego w Hamlecie Stanisfawa Wyspiańskiego. 2003). Kazimierza Dejmka 

(Weronika w Requiem dla gospodyni Myśliwskiego. 2000). Adama 

Hanuszkiewicza Uenny w Tańcu śmierci Strindberga.1998). Barbary Siero

slawski (Księżniczka Lena w Leonce i Lena Buch nera. 200 I). Jana Englerta 

Uan I Afrozja Opupiejkina w Kurce Wodnej Witkiewicza . 2002). 

Monika Dryl 

Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej (2002). Od 2002 roku 

w zespole Teatru Narodowego. Zagrała tu m.in. w przedstawieniach 

Zbigniewa Zamachowskiego (Żaby Arystofanesa. 2002). Jana Englerta 

(Siostra Anna w Kurce Wodnej Witkiewicza. 2002). Agnieszki Glińskiej 

(Dominika Traczyńska w 2 maja Saramonowicza. 2004). Willa 

Pommerantza (Książę w Kopciuchu Głowackiego. 2004). 
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Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej ( 1998). Od 1998 

roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrała tu m. in . w przedsta 

wieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Ficia w Halce Spinozie Grzegorzew

skiego. 1998; Albertynka w Operetce Gombrowicza. 2000). Jana 

Englerta (Bellatrix w Kurce Wodnej Witkiewicza . 2002) i Barbary 

Sieroslawski (Rozetta w Leonce i Lena Buch nera. 200 I). Ondreja Spisaka 

(Puella. czyli Ginewra w Merlinie Słobodz1anka. 2003). Kazimierza Kutza 

(Letta w Śmierci komiwojażera Millera. 2004). 

Arkadiusz Janiczek 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej ( 1998). Od 1998 roku 

w zespole Teatru Narodowego. Zadebiutował jako student AT rolą 

Hermesa w Nocy listopadowej Wyspiańskiego (reż . Jerzy Grzegorzewski. 

1997). Zagrał tu m.in. w przedstawieniach Grzegorzewskiego (Urlopnik 

w Sędziach. 1999 i Jasiek w Weselu Wyspiańskiego. 2000; Lynch 

w Nowym Bloomusalem wg Joyce·a. 1999; Lizander w Śnie nocy 

letniej Shakespeare'a. 200 I). Macieja Prusa U a sza w Wiśniowym 

sadzie Czechowa. 2000). Zbigniewa Zamachowskiego (Ksantiasz 

I w Żabach Arystofanesa. 2002). Jana Englerta (Karbowski w Kurce 
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Kinga llgner 

ja cek jarosz 

Wodnej Witkiewicza. 2002). Ondreja Spisaka (Keu seneszal w Merlinie 

Słobodzianka. 2003). Agnieszki Glińskiej (Konrad Stefaniak w 2 maja Sara 

monowicza. 2004) . Andrzeja Seweryna (Książę Aumerle w Ryszardzie li 

Shakespeare 'a. 2004). 

Absolwent warszawskiej PWST ( 1965). Aktor warszawskich 

teatrów: Klasycznego ( 1965-1971 ). Studio ( 1971 -1998) W Teatrze 

Narodowym występuje gościnnie . Zagrał tu m.in. w przedstawieniach 

Jerzego Grzegorzewskiego (Filostrates w Śnie nocy letniej Shakespeare·a. 

200 I; Stefano w Morzu i zwierciadle Audena. 2002). Jerzego Jarockiego 

(role w Błądzeniu wg Gombrowicza. 2004) . 

Emilian Kamiński 

Absolwent warszawskiej PWST (1975). Aktor warszawskich teatrów: 

Na Woli (1975 - 1977). Narodowego (1977-1983). Ateneum (1983 -

2000). Współpracował z warszawskimi teatrami: Powszechnym. Starą 

Prochownią. Roma. Komedia. Studio Buffo. W Teatrze Narodowym 

zagrał m.in. w przedstawieniach Adama Hanuszkiewicza (Alfred w Mężu 

i żonie Fredry 1977. Smierdiakow w Braciach Karamazow wg Dostojew-
1 
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skiego, 1979: Ja w Samuelu Zborowskim Słowackiego. 1981: Śpiewnik 

domowy Moniuszki. 1982). Helmuta Kajzara (Kelner w Stara kobieta 

wysiaduje Różewicza. 1978). Jana Kulczyńskiego (Horacy w Szkole 

żon Moliere'a, 1979). Od 1997 roku ponownie w zespole Teatru 

Narodowego. Zagrał tu m.in . w przedstawieniach Kazimierza Dejmka 

(Lucyper w Dialogus de Passione. 1998: Turysta w Requiem dla gospodyni 

Myśliwskiego. 2000), Jerzego Grzegorzewskiego (Dygnitarz-Zdrajca 

w Ślubie Gombrowicza. I 998: Ksiądz w Weselu Wyspiańskiego, 

2000; Hufnagiel w Operetce Gombrowicza. 2000: Tenor Tracki w Śnie 

nocy letniej Shakespeare'a, 200 I), Kazimierza Kutza (Dziennikarz 

w Kartotece Różewicza. 1999). Jana Englerta (Grzela w Szkole zon 
Moliere'a. 2000: Rafał Lagena w Dożywociu Fredry. 200 I), Zbigniewa 

Zamachowskiego (Herakles w Żabach Arystofanesa. 2002). Kazimierza 

Kutza (Howard Wagner w Śmierci komiwojażera Millera. 2004) . 

Katarzyna Kurylońska 

Absolwentka krakowskiej PWST. Wydziału Aktorskiego we Wrocła

wiu. Grała gościnnie w teatrach: Dramatycznym w Legnicy: 

wrocławskich: Polskim. K2. Współczesnym oraz Teatrze Rozmaitości 

w Warszawie. W Teatrze Narodowym gra gościnnie . 
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Joanna Kwiatkowska -Zduń 

Absolwentka krakowskiej PWST ( 1998). Od 1998 roku w zespole 

Teatru Narodowego. Zagrała tu m.in . w przedstawien iach Kazimierza 

Dejmka (Weronika w Dialogus de Passione. 1998). Macieja Prusa 

(Kordelia w Królu Lirze Shakespeare·a . 1998: Waria w Wiśniowym 

sadzie Czechowa. 2000) , Janu sza Wiśniewskiego (Atessa w wybralem 
dziś zaduszne święto wg Słowackiego. 1999). Kazimierza Kutza 

(Sekretarka w Kartotece Różewicza. 2000: Letta w Śmierci komiwojażera 

Millera. 2004). Tadeusza Bradeckiego (Pan i Doktor w Piaskownicy 

w piaskownicy Walczaka i Bradeckiego. 2003) 

Jerzy Łapiński 

Absolwent łódzkiej PWSFTviT ( 1963). Aktor teatrów Ziemi 

Łódzkiej ( 1963-1965). im. Bogusławskiego w Kaliszu ( 1965 - 196 7). 

Dolnośląskiego w Jeleniej Górze ( 196 7- 1968). Wybrzeże w Gdańsku 

( 1968-1997). Od 1997 roku w zespo le Teatru Narodowego. Zagrał 

tu m.in. w przedstawieniach Tadeusza Bradeckiego Uan Potocki 

w Saragossie wg Potockiego. 1998). Kazimierza Dejmka (Dialogus 
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de Passione. 1998), Jerzego Grzegorzewskiego (Aktor w obu 

wersjach Nocy listopadowej, 1997 i 2000: i Jukli w Sędziach 

Wyspiańskiego. 1999: Biskup Pandulf w Ślubie Gombrowicza. 1998: 

Dyrektor opery w Halce Spinozie Grzegorzewskiego, 1998: Proboszcz 

w Operetce Gombrowicza. 2000: Spój w Śnie nocy letniej Shakespeare·a. 

200 I: Sebastian w Morzu i zwierciadle Audena. 2002). Jana Englerta 

(Orant w Szkole żon Moliere'a, 1999; Orgon w Dożywociu Fredry, 

200 I), Kazimierza Kutza (Pan z Przedziałkiem w Kartotece. 

1999: i Sitko w Na czworakach Różewicza 200 I). Zbigniewa 

Zamachowskiego (Ajschylos w Żabach Arystofanesa. 2002), Andrzeja 

Seweryna (Dozorca więzienia w Ryszardzie li Shakespeare'a. 2004). 

Robert T. Majewski 

Absolwent łódzk iej PWSFTviT (2001). Od 2001 roku w zespole Teatru 

Narodowego. Zagrał tu m.in. w przedstawieniach Jerzego Grzegorze

wskiego (Sen nocy letniej Shakespeare'a, 200 I , On. Drugi Powrót Odysa 

Grzegorzewskich. 2005), Zbigniewa Zamachowskiego (Ajakos w Żabach 

Arystofanesa. 2002). Tadeusza Bradeckiego (Ostatni Łubieńskiego,2003), 

Agnieszki Glińskiej (Ściuba w 2 maja Saramonowicza. 2004). Willa 

Pommerantza (Klapser w Kopciuchu Głowackiego. 2004). 
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Jan Monczka 

Grzegorz Małecki 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2000). Od 2000 roku 

w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tum.in . w przedstawieniach Barbary 

Sieroslawski (Leonce w Leonce i Lena Buchnera. 200 I . Jana Englerta (Leon 

w Dożywociu Fredry. 200 I). Jerzego Grzegorzewskiego (Lajkonik 

w Operetce Gombrowicza. 2000; Trinkulo w Morzu i zwierciadle 

Audena. 2002: Hosenkrantz I Guildenstern w Hamlecie Stanistawa 

Wyspiańskiego. 2003), Agnieszki Glińskiej (Balon w 2 maja Saramonowicza. 

2004), Jerzego ja rocki ego (role w Btądzenie wg Gombrowicza, 2004). Piotra 

Cieplaka (Młody Messerschmidt w Nartach Ojca Świętego Pilcha. 2004). 

Absolwent krakowskiej PWST ( 1982). Aktor Starego Teatru w Krako

wie od roku 1983. Od 2000 roku w zespole Teatru Narodowego. 

Zagrał tu m.in. w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Kuruta 

w obu wersjach Nocy listopadowej Wyspiańskiego, 1997 i 2000; Senior 

Maffei I Artifoni w Nowym Bloomusalem wg Joyce'a. 1999; Profesor 

w Operetce Gam browi cza, 2000: Zdech I a kw Śnie nocy letniej Shakespeare' a, 

200 I), Barbary Sieroslawski (Król Piotr w Leonce i Lena Buch nera. 200 I). 

Tadeusza Bradeckiego (role w Ostatnim Łubieńskiego, 2003). 
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Wiesława Niemyska 

Absolwentka warszawskiej PWSl ( 1965). Aktorka Teatru im. Jaracza 

w Olsztynie ( 1965 - 1966) i teatrów warszawskich: Klasycznego 

(1966-1971). Studio (1971-1997). Od 1997 roku w zespole 

Teatru Narodowego. Zagrała tu m.in. w przedstawieniach Jerzego Grze

gorzewskiego (Nike spod Cheronei w obu wersjach Nocy listopadowej 

Wyspiańskiego. 1997 i 2000: Dama w Ślubie Gombrowicza. 1998: Babcia 

Halucyna w Halce Spinozie Grzegorzewskiego. 1998: Feiga w Sędziach 

Wyspiańskiego. 1999: Czepcowa w Weselu Wyspiańskiego. 2000: Matka 

Albertynki w Operetce Gombrowicza. 2000: Dama krakowska I Wiedźma 

w Hamlecie Stanisfawa Wyspiańskiego. 2003), Kazimierza Kutza (Pelasia 

w Na czworakach Różewicza. 200 I), Tadeusza Bradeckiego (role 

w Saragossie wg Potockiego. 1998) 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej ( 1998). Aktor Teatru 

Wspólczesnego w Warszawie (1998-2003). Od 2003 roku w zespole 

Teatru Narodowego. Zagrał tu m.in. w przedstawieniach Jana Englerta 

(Horacy w Szkole żon Moliere·a. 2000). Ondreja Spisaka (Quintus. czyli 

I Mordret w Merlinie Słobodzianka. 2003). Jerzego Jarockiego (Witold I 
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Marcin Przybylski 

Jacek Różański 

w Btqdzeniu wg Gombrowicza. 2004). Andrzeja Seweryna (Sir William 

Bagot w Ryszardzie li Shakespeare'a. 2004). 

Absolwent łódzkiej PWSFTv1T ( 19 70). Pracował w teatrach: Polskim w Poz 

naniu ( 1970 - 1972). im. Bogusławskiego w Kaliszu ( 1973 - 1974). 

Nowym w Poznaniu ( 1974-1977). Muzycznym w Słupsku ( 1977- 1988), 

Zespole Janusza W1śniewsk1ego (I 988-1993), warszawskich Rozmaitości 

( 1995-1996). Studio ( 1997-1 999). Od 1999 roku w zespole Teatru 

Narodowego. Zagrał tu m.in. w przedstawieniach Jerzego Grzego

rzewskiego (Baron Fi rulet w Operetce Gombrowicza. 2000: Tezeusz w Śnie 
nocy letniej Shakespeare·a. 200 I, Alonzo w Morzu 1 zwierciadle 

Audena. 2002: Poloniusz w Hamlecie Stanisfawa Wyspiańskiego. 2003). 

Kazimierza Dejmka Uohn w Requiem dla gospodyni Myśliwskiego. 2000). 

Kazimierza Kutza (Stanley w Śmierci komiwojażera Millera. 2004). 

Dorota Rubin 

Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej (2002). W Teatrze 

Narodowym zagrała gościnnie Damę Dworu w Ryszardzie li Shakespeare'a 

w reż. Andrzeja Seweryna (2004). 
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Modest Ruciński 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2004). Od 2004 roku 

w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu Faworyta i Pomocnika Ogrodnika 

w Ryszardzie li Shakespeare ·a w reż. Andrzeja Seweryna (2004) . 

Bożena Stachura 

Absolwentka krakowskiej PWST (1999). Od 1999 roku w zespole 

Teatru Narodowego. Zagrała tu m.in. w przedstawieniach Jerzego 

Grzegorzewskiego (Kasia w Weselu Wyspiańskiego. 2000: Rewolu 

cjonistka w Nie-Boskiej komedii Krasińskiego. 2002: On. Drugi Powról 

Odysa Grzegorzewskich. 2005). Kazimierza Kutza (Dziewczyna 

w Na czworakach Różewicza. 200 I : Kobieta w Smierci komiwojażera 

Millera. 2004). Ryszarda Peryta (role w Akropolis Wyspiańskiego. 2001 ). 

Tadeusza Bradeckiego (role w Ostalnim Łubieńskiego. 2003: Dorota 

w Piaskownicy w piaskownicy Bradeckiego i Walczaka. 2003) . 
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Katarzyna Taracińska - Badura 

Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej ( 1998) . Od 1998 roku 

w zespole Teatru Narodowego. Zagrała tu m.in. w przedstawieniach 

Jerzego Grzegorzewskiego (Dzinia w Halce Spinozie Grzegorzewskiego. 

1998; Marysia w Weselu Wyspiańskiego. 2000). Janusza Wiśniewskiego 

(Ba rlicka- Listowska w wybrafem dziś zaduszne święto wg Słowackiego. 

1999). Kazimierza Kutza (Kelnerka w Kartotece Różewicza. 1999: Panna 

Forsythe w Smierci komiwojażera Millera. 2004). Macieja Prusa (Wari a 

w Wiśniowym sadzie Czechowa. 2000) . Tadeusza Bradeckiego (Osla tni 

Łubieńskiego. 2003) . 

Aneta Todorczuk - Perchuć 

Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej (2002) . Od 2003 roku 

w zespole Teatru Narodowego. Zagrała tu m.in. w przedstawieniach 

Zbigniewa Zamachowskiego (Żaby Arystoranesa. 2002). Jana Englerta 

(Anusia w Szkole żon Moliere·a. 2000). Jerzego Grzegorzewskiego 

(Haneczka w Weselu Wyspiańskiego. 2000). Agnieszki Glińskiej (Agata 

Gołąb w 2 maja Saramonowicza. 2004) . 
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Paweł Tołwiński 

Absolwent krakowskiej PWST ( 1995). Aktor Starego Teatru w Krakowie 

(I 995- 1997). Od I 998 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu m.in. 

w przedstawieniach Tadeusza Bradeckiego (Saragossa wg Potockiego. 

1998: Ostatni Łubieńskiego. 2003). Kazimierza Dejmka (Miles tertius 

w Dialogus de Passione. 1998: Darek w Requiem dla gospodyni 

Myśliwskiego . 2000). Jerzego Grzegorzewskiego (Upiór w Weselu 

Wyspiańskiego. 2000: Lokaj Stanisław w Operetce Gombrowicza. 2000: 

Ryjek w Śnie nocy letniej Shakespeare·a. 200 I : Wariat w Nie-Boskiej 

komedii Krasińskiego . 2002: Antonio w Morzu i zwierciadle 

Audena. 2002). Andrzeja Seweryna (Sir Henry Green w Ryszardzie li 

Shakespeare'a. 2004). 
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Leszek Zduń 

Absolwent krakowskiej PWST ( 1995). Aktor Starego Teatru w Krakowie 

( 1995 - 1997). Od 1997 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał 

tu m.in. w przedstawien iach Jerzego Grzegorzewskiego (Satyr w obu 

wersjach Nocy listopadowej Wyspiańs kiego. 1997 i 2000: Kuba 

w Weselu Wyspiańskiego. 2000: Adrian w Morzu i zwierciadle Audena . 

2002). Tadeusza Bradeckiego (Saragossa wg Potockiego. 1998: Ostatni 

Łubieńskiego . 2003). Kazimierza Dejm ka (Wąglik w Dialogus de Passione. 

I 998: Młodzieniec w Requiem dla gospodyni Myśliwskiego. 2000). 

Macieja Prusa Uepichodow w Wiśniowym sadzie Czechowa. 2000). 

Agnieszki Glińskiej (Tomasz Grabowski w 2 maja Saramonowicza. 2004). 

Andrzeja Seweryna (Harry Percy w Ryszardzie li Shakespeare·a. 2004) . 
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Hosanna 

Bogatych z łaski Twej na ziemi 

zrób jeszcze bogatszymi 

Daj temu. który ma. 

Niech jego władza nadal trwa. 

Wspomóż wybranych znaki Twymi . 

Refren 

Hosanna Rockefeller. Hosanna Henry Ford. 

Hosanna ropa. węgiel. Ewangelia. stal i „sport". 

Hosanna „sex appeal" . Hosanna „Sir" i „Lord" . 

Hosanna wiara oraz zysk. 

Hosanna wiara oraz zysk. 

Hosanna wiara oraz zysk. 

Hosanna prawo i mord1 

Obdarz szczęściarzy dary Twymi. 

by byli szczęśliwymi. 

Daj roześmianym śmiech. 

Silnych wspomagaj . i niech 

troski (liczne ich) będą nieważnymi . 

Refren 

Hosanna Rockefeller „. 

Aby zdobyć talerz zupy dla biednego człeka. 

aby zdobyć talerz zupy dla biednego człeka . 

Pomóż swej klasie. dobry Boże. 

Ona Ci też pomoże. 

Gniew biednych zniszcz. i niech 

Twój i Twej klasy gromki śmiech 

trwogę wielką przed gniewem mas przemoże. 

Refren 

Hosanna Rockefeller„. 

O, Panie naszl 

przekład Agnieszka Osiecka 

Bilbao 

Raz Bill miał bar w Bilbao. w Bilbao. w Bilbao. 

Lepszej mety nie znał cały ten nasz ląd. 

Tu miałe ś ryms i ochlaj za dolara. za dolara . za dolara. 

Ta k. że ruszyć się nie chciałeś nigdzie stąd. 

Ale nie wiem. może to nie dla każdego 

- gdyby któryś z was ta m niespodzianie wlazł 

ach 1 - właśnie wódę wylał ktoś na blat. 

Na parkiecie w tańcu skrzypi piach. 

rudy księżyc świeci nam przez dach -

A muzyka gra ci tylko to. co ty jej każesz graćl 

Ej. Joe. zagraj muzyczkę z tamtych latl 

Ja to z Bilbao znaml 

Tam księżyc świecił nam. 

Gdy się kochało tam. 

wiódł nas do szczęścia brami 

W Bilbao księżyc lśni. 

Za miłość płacą mi. 

W Bilbao księżyc lśni . 

W nas jeszcze coś się tli . 

To m ia ło sens - a dziś. czy księżyc bawi cięl 

Lecz - był taki piękny. 

. .l 
• • 
• 

" 
" 

• 
• 

był taki piękny. 

by ł taki piękny 

jak we śn iel 

11. 

Do knajpy teJ w Bilbao. w Bilbao. w Bilbao. 

weszło kiedyś czterech gości (to był maj). 

A każdy miał przy sobie grubą forsę. grubą forsę. grubą forsę . 

rozrabiali do białego dnia. 

Ale nie wiem. moze to nie dla każdego . 

gdyby któryś z was tam niespodzianie wlazł -

ach. właśnie wódę wylał ktoś na stół. 

na parkiecie w tańcu skrzypi piach . 

chcesz strugać bohatera - też rób taki 

A faceci tak strzelają. że browningi trafia szlag! 

Ech. Joe. daj tę muzyczkę z tamtych lat . 
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(Refren) 

Ja to z Bilbao znam .. 

Ili. 

Dziś knajpę tę z Bilbao. z Bilbao. z Bilbao 

na wysoki połysk wyszorował ktoś. 

I wszystko teraz błyszczy po remoncie. po remoncie. po remoncie. 

ale mnie od tego trzęsie złość. 

Ale teraz pewnie wam się to spodoba. 

gdyby któryś z was tam niespodzianie wlazł. 

Mnie osobiście to nie bawi nic. 

Parkiet wyczyszczony jest na blat. 

nawet dziury w dachu teraz brak. 

a muzyka gra dziś tak. że niech ją trafi szlag1 

Ej. Joe. puść tę muzyczkę z tamtych lat1 

(Refren) : 

Ja to z Bilbao znam. 

tam księżyc świecił nam. 

on już nie bywa tam. 

JUŻ nie ma szczęścia bram „ 

W Bilbao księżyc lśni .. 

- Plącze mi się tekst. 

Joe. jak to dalej jest7 .. 

Dziś miłość już się nie opłaca. ale wiem. że 

był taki piękny. 

był taki piękny. 

był taki piękny 

księżyc ten 1 

przekład Andrzej Jarecki 

Mały porucznik Pana Boga 

Baczność. uwaga! 

Baczność. uwaga! 

Baczność. uwaga! 

znów ginie człek tam gdzieś. 

Wzywa nas i o pomoc błaga. 

bo ten człowiek nie ma już co jeść. 

Wstrzymajcie bieg swych aut! 

Stójcie, już dość! 

Ludzie wokoło giną. 

Powiedzcie coś! 

Czy wam się zmącił wzrok7 

To przecież wasi bracia. 

to nie jest byle kto. 

Nie siedźcie już przy stole. 

Mamy dla was lepszą rolę. 

Nie traćcie jednak słów. 

by nam tłumaczyć znów. 

że świat jest raz na zawsze urządzony. 

i że na świecie tak już musi być. 

Niechaj każdy z nas jak bratu 

da innym swą pomocną dłoń. 

To nasz jedyny atut. 

To nasza jedyna jest broń 1 

Naprzód marsz! Do ataku broń. i nie pytaj. po co! 

Odwagi. ginący Judzie! Idziemy z pomocą 1 

przekład Andrzej Jarecki 

Na to mówimy wam. 

że trzeba walczyć 1 

To my mówimy wam. 

że trzeba iść! 

Niech jadą armaty i czołgi . 

samolot niech pruje obłoki. 

Niech płyną okręty z daleka -

aby zdobyć talerz zupy dla biednego człeka. 

aby zdobyć talerz zupy dla biednego człeka. 
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Naprzód marsz. idź na bój 

Naprzód marsz. idź na bój' 

Walce i pieśni głos daj swój! 

Tam. gdzie panuje mrok 

skieruj swój potężny krok. 

Bo nadchodzi świt. a z nim 

już idzie do nas Jezus. nasz Pan, 

Alleluja 1 

przekład Andrzej Jarecki 

Tango marynarzy 

I. 

Halo. tu płynie się do Birmy, panowie' 

Whisky mamy jeszcze wciąż przy sobie, że hej' 

I cygara pali się Henry Clay, 

no. i dziewczyn nie ma się już na głowie. 

Tak więc tu się w końcu wolnym jest. 

tak więc tu się w końcu wolnym jestl 

Bo tandetnych się tu cygar nie pali, o nie! 

Choć tej krypy Pan Bóg nie strzeże nam z nieba. 

Więc Pana Boga nie trzeba nam tutaj, o nie, 

i kindersztuby wcale już nie trzeba I 

No. chłopcy, good bye, 

nasze pudło się gnie . 

czy dopłynie . kto wie. 

Pana Boga jakoś wciąż nie widać. 

Gdyby przybył . to czy dobrze by się z nami tu czuł „ . 

I czy dziś mógłby się nam na coś przydać -

No. chłopcy, good byei 

Niech wie. 

kto mnie zna. 

tu wysoko się gra 

Milion! Dwa! 

Lubię grubą robotę . 

Kto mnie bierze za łajzę' 

Ja kicham na cnotę. 

i w nosie mam cały ten bajzel! 

(Refren): 

Morze. nasze morze. wciąż tę samą śpiewkę nuci nam . 

Gdy tu zachodzi słońce - już drugie wstaje tam! 

Morze. nasze morze. wciąż jasnoniebieski kolor ma . 

Morze. nasze morze w krąg. 

morze. nasze morze w krąg, 

morze. nasze morze w krąg. 

przez cały roki 

2. 

Gdybyś na przykład miał na kino ochotę. 

nawet za to płacisz pan banknotem. no nie7 

Lecz my w nosie mamy rozrywki te. 

to są rzeczy dobre dla drobnych płotek. 

my się chcemy bawić tak. że hej' 

My się chcemy bawić tak. że hej' 

Już tandetnych cygar się tu nie pali. o nie . 

i nie jada się pieczywa czarnego. 

Padły wszystkie zakazy. nakazy wśród burz. 

nie kocha się wcale już bliźniego swegoi 

No. chłopcy, good bye„ (itd , do końca refrenu) 

Bo jest w planie, że śmierć dorwie nas gdzieś. 

bo jest w planie. że śmierć dorwie nas gdzieś' 

3. 

Halo. już widać doki Birmy z daleka' 

Gdzie tam. to są chmury. czarne chmury. że hejl 

Nie pomoże whisky i cygara Henry Clay. 

nasza krypa tańczy. a wicher szczeka. 

wicher wyje tak jak wściekły pies. 

wicher wyje tak jak wściekły pies. 

Na bezczelne miny teraz nie pora. o nie. 

dla tej krypy miejsca nie będzie w niebie. 

Będziemy puszczać bąbelki zielone przez nos. 

a kiedy Bóg wezwie nas do siebie - I 
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No. chłopcy, good bye. 

każdy w pasie się gnie. 

w nogach się trzyma źle 

i odważnych jakoś wciąż nie widać. 

ifen. co gadał. teraz klepie nam zdrowaśki za trzech. 

a czy to może się nam na coś przydaćl 

No. chłopcy. good bye. 

ja was 

dobrze znam. 

każdy stracha tu ma. 

dziś już wiem. 

Najpierw gadasz i krzyczysz. 

potem czołgasz się po dnie 

i do trzech już nie zliczysz -

i to co umiesz. to zesrać się w spodnie 1 

(Refren) : 

Morze. nasze morze„ 

przekład Agnieszka Osiecka 

Bracie. ze snu wstań i idź 

Bracie. ze snu wstań i idź. 

Prosta twoja droga. 

Z tropu się nie pozwól zbić. 

z tropu się nie pozwól zbić. 

dojdziesz tak na łono Boga. 

Bracie. ze snu wstań i idź. 

bracie. ze snu wstań i idź. 

bracie. ze snu wstań i idź! 

przekład Andrzej Jarecki 

Pieśń o twardym łbie 

Kto chce wielkim być człowiekiem. 

ten mieć musi twardy łeb. 

Gdy chcesz wielkim być człowiekiem. 

skrupuły swe głęboko grzeb. 

Weź słabszego pod opiekę. 

on ci za to odda chleb. 

Wszak tyś wielkim jest człowiekiem. 

bo ty masz łeb. a on jest kiep. 

Na rany Boga! 

Na ścianie ręka. mózg i noga! 

Wal w pysk i kop, gdy trzeba lać 

i dobra jest! 

Ten frajer zaraz zrobi z tego wielki dramat. 

To nie jest twoja rzecz. nie jesteś jego mama. 

Na rany Boga! 

Na ścianie ręka. mózg i noga! 

Nie gardź krwią i mordem. 

posłuszeństwa ucz tę hordę. 

mocno trzymaj ich za mordę1 

przekład Andrzej Jarecki 

N ie lękaj się 

Nie lękaj się! 

Nie lękaj się! 

Pogrąż się w grzechu aż na dno! 

Boska dłoń tam znajdzie cię. 

i na złoty posadzi cię tron. 

Nie lękaj się! 

N ie lękaj się I 

Nie lękaj się! 

przekład Andrzej Jarecki 
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Kwitnie młodość blaskiem zlotym 

Kwitnie młodość blaskiem zlotym. 

btogostawi matki dtoń . 

Dziś już śladu nie ma po tym. 

wszystko skryta mroczna toń. 

Ale dzwony dzwonią stale. 

wszędzie ich rozbrzmiewa glos. 

Bo wciąż ważą cię twoje szale -

- wzwyż lub na dół pcha cię coś. 

przektad Andrzej Jarecki 

Sen szynkarza 

Tam za ladą. wśród butelek petnych 

tłusty szynkarz sennie kiwat się. 

Sen mu zmąci! wreszcie wzrok bezczelny. 

Bufet znikną! w gęstej białej mgle. 

I do dziś słyszy się pogłoski . 

o czym szynkarz przerażony śnił. 

że stal w niebie on przed tronem boskim 

i ze strachu wódę pił. 

Szyn ka rzu. ach. 

słuszny twój strach! 

Grzechów się wstydź! 

Do piekła idźl 

Był spocony. krzyknąć chciał „ratunku ". 

przerażony na kolana padł 

I kolumny widział swych rachunków 

i tę forsę . którą ludziom kradł. 

Nigdy w życiu nie miał tylu wrażeń. 

czul na karku zimny Boga miecz. 

Bóg nie przyjął go. bo był szynkarzem. 

Bóg go nie chciał - jasna rzecz. 

Szynkarzu. ach. 

słuszny twój strach! 

Grzechów się wstydź! 

Do piekła idź! 

Gdy za ladą wśród butelek pełnych 

tłusty szynkarz wreszcie zbudził się . 

nogi ciężkie miał on jak z bawełny 

i pomyślał „Zmienię życie swe". 

Być szynkarzem to jest szczęście złudne. 

gdy na świecie tyle sierot. wdów. 

Rozdam biednym te pieniądze brudne 

i nie będę miał złych snówl 

Szynkarzu. 

słuszny twój 

Niech dusza 

do nieba L 
przekład Agnieszka Osiecka 

Pieśń o Mandalay 

tak. 

akt. 

twa 

gna! 

Domek bajzelmamy w Mandalay 

godne miejsce ma w pamięci mej. 

Rany Chrystusa . cóż to za burdel był! 

Raz piętnastu gości w swej poczekalni skrył . 

Na zegarek zerka każdy gość. 

Czyżby dziwek tu nie było dość7 

Czy jest coś lepszego od tych dam? 

Ja wszystkie pieniądze za nie dam! 

To nie jest w porządku! 

To nam szarpie nerwy1 

Ktoś tam siedzi w środku 

bez najmniejszej przerwyi 

Chwycę browning. kropnę go przez ścianę! 

On nie wyjdzie chyba wcześniej jak nad ranem! 
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Szybciej. Johnny, hej I 

Szybciej. Johnny, hej! 

Sił ci doda pieśń o Mandalay! 

Lecz nie zna czasu ta miłość szczęśliwa . 

Pospiesz się , Johnny. bo życie upływa . 

Księżyc wszak 

nie zawsze świeci tu nad Mandalay. 

Księżyc wszak 

nie będzie świecił tu wciąż! 

Domek bajzelmamy w Mandalay -

- przedsiębiorstwo było to. że hej! 

Rany Chrystusa. jak zmienił się ten świat! 

Ni jednego gościa nie było tu od lat. 

I zegarka nie ma tu już nikt. 

Dziwki poszły też na inny wikt. 

Czy ktoś może się pogodzić z tymi 

Ja wszystkie pieniądze dałbym im. 

Świat jest nie w porządku. 

To mi szarpie nerwy1 

W takim małym domku 

siedziałbym bez przerwy. 

Lecz niestety. zaszły pewne zmiany. 

Gdzież jest browning mój i gdzie są tamte ścianyl 

Szybciej, Johnny. hejl 

Szybciej. Johnny. hej! 

Sił ci doda pieśń o Mandalayl 

Lecz nie zna czasu ta miłość szczęśliwa. 

Pospiesz się. Johnny. bo życie upływa! 

Księżyc wszak 

nie zawsze świeci tu nad Mandalay. 

Księżyc wszak 

nie będzie świecił już nam„. 

przekład Andrzej Jarecki 

Surabaya Johnny 

Czy ty wiesz. miałam lat szesnaście 

kiedy w Birmie przybiłeś na brzeg. 

Powiedziałeś . że mam ci wszystko oddać 

i - chodź ze mną - tyś wtedy rzekł „ 

Zapytałam o twoje zajęcie. 

Powiedziałeś . pamiętam jak dziś. 

że pracę już masz na kolei gdzieś, 

a nie na okręcie. o nie„ 

Mówiłeś wciąż . Johnny, 

a prawdy nic. Johnny. 

boś mnie oszukał. Johnny. 

od razu tam „. 

Nie mogę znieść. Johnny. 

gdy tu sterczysz tak. Johnny. 

wyjmijże fajkę z pyska, ty psiel 

(Refren): 

Surabaya Johnny, 

czemu znów jesteś złyl 

Surabaya Johnny. 

o Chryste. ja kocham jak nikt. 

Surabaya Johnny, 

czemu szczęścia nam brakl 

Złe serce masz. Johnny. 

a ja kocham cię tak.. 

A dawniej wciąż było święto. 

to trwało przez pierwsze pięć dni. 

ale już gdzieś tak po tygodniu 

całkiem się znudziłam Cil 

Szłam za tobą przez miasta i puszcze. 

przez porty i morza i świat. 

Gdy patrzę na siebie w lustrze. 

to wyglądam na czterdzieści lat. 

Nie chciałeś mnie kochać. Johnny. 

lecz forsę mieć. Johnny. 

Nie odmawiałam nigdy. 

jak chcesz. to masz! 

Tyś tylko brał. Johnny. 
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dawałam wciąż. Johnny -

wyjmijże fajkę z pyska. ty psie! 

(Refren) : 

Surabaya Johnny.„ 

Nie wiedziałam jak z tobą było. 

dlaczegoś ty sławę miał. 

ale na tym brzegu. długim brzegu 

tak cię każdy dobrze znał .. 

Wiem. że kiedyś w poranek. przy sztormie 

nagle wstaniesz i pójdziesz jak lord. 

a mnie gdzieś w taniej norze zostawisz. 

okręt twój jest już gotów i port„. 

Serca ci brak. Johnny. 

ty jesteś łotr. Johnny. 

zostawiasz mnie tak. Johnny -

jakże to jest... 

Ja kocham cię wciąż. Johnny1 

Jak pierwszego dnia. Johnny. 

wyjmijże fajkę z pyska. ty psie! 

(Refren) : 

Surabaya Johnny„. 

przekład Agnieszka Osiecka 

Ballada o piekielnej Lili 

Gdy się będę piekła w piekle. 

to kto pożałuje mnie? 

Kogo to obchodzi wściekle. 

dobrze piekę się czy źle. 

Gdy się spiecze jak na plaży 

każda ciała mego część. 

kto zapłacze. że się smaży 

jakaś tam pijana gęś? 

Jest jak jest i 

(Refren) 

Jutro dla mnie nie istnieje. 

z jutra ja się na głos śmieję . 

Dziś mam humor. dziś mam czas . 

a od jutra - skreślam wasi 

Ten kto zna życie 

niech wie. niech. 

że to co dziś robisz. jutro masz za grzech. 

Każdy zmienia skórę 

co jakiś czas. 

więc od jutra - skreślam wasi 

Może jutro przyjdzie szatan 

i do piekła weźmie mnie. 

Spora by to była strata. 

ale jutro. dzisiaj nie . 

Ktoś porzucił mnie w pół drogi. 

nie powiedział nawet „cześć". 

Jutro wraca. lecz mój drogi. 

jutro mnie pocałuj gdzieś 

Jest jak jestl 

(Refren) : 

Jutro dla mnie„ 

Każdy dziś czy jutro zdechnie. 

ale czego ma być żall 

Lepiej niech się pan uśmiechnie. 

ja też pójdę w siną dal. 

Gdy na sądzie ostatecznym 

do wszystkiego przyznam się. 

To mnie będą w piekle piekli 

albo właśnie wcale niel 

Jest jak jest! 

(Refren) 

Jutro dla mnie„ 

przekład Agnieszka Osiecka 
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Plac Teatralny 3 (tel. + 22 69 20 61 O) 

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 7 5 022) 

wt. - sob. I 1.00-14.30 i 15 .00- 19.00 lub do rozpoczęcia przedstawienia 

nd. przed przedstawieniem od 16.00 

kasy ZASP. www.eBilet.pl 

rezerwacja 

pon. - pt. 9 00-1 8.00 . tel. + 22 69 20 604. 69 20 664 

fax +22 69 20 744 

e-mail : bow@ narodowy.pl 

Teatr Narodowy 

Pl. Teatralny 3 

00 -077 Warszawa 

www.narodowy.pl 
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