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Gdybym czterdzieści pięć lat temu uvvierzyl 
w prLekaz Di.irennmalta Lawarty \V jego Fi::ykach 
i wygłasLany z taką pasją przez Jana Świderskiego 
ze sceny teatru Dramatycznego, to na pevmo nie 
pisałbym tych słów; spokojnie udzielałbym kredy
tów w którymś L banków albo 7 rozpaC7ą spłacał 
.1akieś kredyty. Nie za bardzo obchod1iłoby mnie 
to, czy John Nash stusznie dostał swojego N obła za 
"warunki róvmowagi" a nie za "twierdzenie o za
nurzeniach", a już na pewno razem z większością 
moich rodaków głosiłbym chwałQ kolejnych poli
tyków przedłużających trwający od dziesięcioleci 
zakaz matury z matematyki. 

Stało się inacLej i dziś mam wielką przy
jemność zaprosić Państwa do obejrzenia spektaklu 
DoH·ód w Teatrze Polonia. Aczkolwiek sztuka ta 
dzieje sii; w świecie matematyków (tak prLyna.1m
nieJ twierdzi autor SLtuki, ameryka11ski pisarz Da
vid Au bum, który za ten utwór uzyskał prestiżowe 
nagrody literackie) to proszr;: się nie obawiać, ma
tematyki w sztuce nic ma. Nawet kilka nieskom
plikowanych dowcipów o liczbach pierwszych nie 
wymaga znajomości tego pojęcia (użytecznego, 

bo dzięki własnościom tychże liczb możemy dość 
bezpiecznie korzystać z ka11 płatniczych i doko
nywać Lakupów w Internecie). Podobnie Jak owe 
"nieszczęsne" nieme i w tytule utworu muzycz-

nego wykonywanego przez zespól muzyczny kolegów Hala nic nie wnosi do zasadniczego 
przekazu utworu. No. może poLa refleksją, i.c dla wiciu z Państwa pojr;:cia te należą do wiedzy 
tajemnej, a księi.nicLka Maria i Natasza L Wo/11.1' i Pokoju poznały je na pensji dla dobrze uro
dzonych dziewic. 

Robert, bohater Dol!'odu. JCSt chorym psychiCLnie matematykiem. Z krótkiej wypowie
dzi jego byłego doktoranta wynika, że Robert pracował dokładnie nad tymi samymi działami 
matemaryki co laureat nagrody Nobla z ekonomii w 1994 r. John Nash. Życie Nasha, wybitne
go matematyka. ciężko chorego na schizofrenię zostało spopularyzowane w sposób daleki od 
prawdy i przy dużym braku taktu w nagrodzonym wielokrotnie Oscarami filmie Pięknv Um1·sl 
(powstałym JUŻ po premierze Dowodu). O osiągnięciach naukowych Roberta nic więcej się nie 
dowiadujemy. Podobnie Jak o tym, dowód którego z wielkich, a Jeszcze nieudowodnionych, 
twierdzeń-hipotez matematyki zapisany został w tajemniczym zeszycie prze7 Roberta lub jego 
córki( Katar1.ynr;:, a może oboje z nich. Matematyka jest Auburnowi polrzcbna, by swoich bohate
rów oddalić od świata "przeciętnego'' widza. Potrzebna po to, aby widz łatwiej uwierzył w poda
ną mu \Versję konfliktu: OJ Ciec-dziecko oraz paralelę geniuszu i szaleństwa. Arthurowi Millerowi 
wystarczył do tego stary chevrolet komiwojażera. 

W Duirnd::il! matematyka uwodzi Catherine i zaczyna ją niszczyć tak, jak zniszczy ła jcJ 
ojca Roberta. Przeprowadzenie dowodu twierdzenia (czegokolwiek ono dotyczy) nie jest źródłem 
\vielkicgo szczęścia ani radości. Nic prowadzi do standing ovalion dla twórcy dowodu przed salą 
galową: plecy bohaterów Dowodu. takjak przyJrnUJącego nagrodę Nobla w sali sztokholmskiego 
ratusza Johna Nasha w Piękmm Umvś!I!, są zgięte. 

Tymczasem poznawanie matematyki, próba zroLurnienia Jej ta.1emnic to naJwięks7C wy
zwanie ludzkości. To odkrywanie niebywałego piękna otaczającego nas Wszechświata i sil(ganie 
po broń przed okrucieństwem tegoż Wszechświata. Dla wielu z nas to Jedyna droga do Lrozu
mienia sensu istnienia, bo.jak to powied7iał laureat tegorocznej nagrody Templetona, ks. Michał 
Heller: gd1· Bóg 11prm1-ia s1rnją matematrkę, po\\·s1ają W1·::ech<wiaty. 

Los szaleństwa Roberta i Catherine z Du

irnc/11 przez przeszło 350 lat był udziałem wielu, 
bardzo wielu ludzi starających się podać np. dowód 
Wielkiego Twierdzenia Fermata. W I CJ95 r. Andrew 
Wilcs osiągną ten cel. Świat dowiedział się o tym 
poprzez rozprLestrzcniaJącą się Jak pożar w buszu 
falę intormac.1i w,pkże wtedy jeszcze prymitywnym, 
Internecie. Nic nie zmieniło się tego dnia w systemie 
działania sieci. Nikt nie zmienił kodów dostQpu do 
zapalników broni jądrowej, sejfów bankowych czy 
banków dan ych ubezpieczeniowych, ani przepisów 
kuchennych czy kanonów mody. Ale nasza cywiliza
cja w tym dniu zmieniła się zupełnie. Nigdy JUŻ nie 
będzie taką jak przed podaniem tego dowodu. \lic 
wiem, jak za kilkadziesiąt lat czy za kilkaset ten do
wód zmieni życie moich praprawnuków. Ale wiem, 
że będzie ono inne dzi<;ki ternu dowodowi w stopniu 
znacznie wiQkszym niż w wyniku dzisiejszych wTLa
sków głosicieli tych czy innych prawd objawionych 
w salach parlamentów czy na u!iCLnych wiecach. 
l zmieni ich :Tycie na lepsze. Gdy w drugiej połowie 
XIX wieku Tvlichael Faraday odkrył prawa elektro
dynamiki, lord skarbnik królowej Wiktorii (którego 
nazwiska nikt JUŻ dzisiaj nie parniQta) zapytał go, po 
co to to wszystko, czemu to służy. Faraday odpowie
dział: Nil! 11'ie111. ale \\·iem Lord::ie. :::I! k1ó1T.Y::: T1rnich 
nosl<(_fJCÓ\\· hęd::ie ::a 10 ;mhierul pudu/ki. 

Nie wierny, czego dotyczył Dowód w zeszycie Roberta i Catherine. Ale to, że powstał, 
potwierdza fakt, że człowiek jest jedyną w znanej nam części Wszechświata istotą zdolną 
nie rylko do stawiania podstawowych pytań, ale i formułowania na nic odpowiedzi, których 
słuszności moi.na wykazać. Że niczego nie wolno prz:ypnować za prawdę bc1. dowodu i że 
zdobycie dowodu warte .1est każdego wysiłku, a nawet i własnej kli;ski. Na płycie nagrobnej 
Davida Hilberta, jednego z twórców XX-wiecznej matematyki wyryty Jest napis: 

\Vir mussen wissen. 
Wir werden wissen 1 • 
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CzekaJa.c na nasze spotkan ie przysłuchiwałem s1e. rozmo wie. Jako, zorga
nizował pan sobie 1 aktorom z prof lukaszem Turskim. matemat ykiem 
Mówił z równo, paSJO.. co Robert . bohater Dowodu, gen ialny matematyk 
Konsultacj e były potrzebne 7 

Tak, kilka dni ternu spotkal iśmy się z pro fesora mi Piotrem Mu ncarzem 
i Lec he m Krysi ń skim . DLisiaj 1.aś prze7.y liśmy nieL11 ykk lrLy i p1»ł go
dz iny rozmo11·y z c z ł ow i ek i em SLC 1. t,:ś l i11 ym. in t eresuj ącym s i ę świa tem. 

kultu rą. Prn lcsor Turski cytowa ł Knrdiuna To łstoja. Jeste m oszo łomi o 

ny tym spotkaniem. prostot ą formułm1 · ania myś l i. sposobem mów ienia 
- bez oporów. niedopow icd1.e1\ . udawania. Myś l i;. i e wszyscy na tym 
skorzyst ali śmy . Zapyta ł pa n. czy konsult acje byly nam potrze bne. Świ a t. 
11 którym dzieje sii; akcja sztu k i jest św i atem matematyków Robert . ale 
i jego córka, Cathc:rine (Maria Seweryn). a takie Hal (lukasz Si ml at) . 
jego stud ent są badaczam i. Z taki m św i atem my, ludzie teat ru . nic marny 
na co dzień do czynie nia. Prolesor Turski pomógł nam zobaczyć emocje. 
jakie towarzys1.ą tej pracy. Kil kakro tni e 11yprowadz ił nas z bł ędu. po
móg ł nam odrzuci ć pewne sztampy, wreszcie polw i crd 1. ił nasze in stynk
tnwne przemyś le nia. nasLe intuicje. 

Robert. bohater Dowodu. nre Jest takrm naukowcem. Jakiego sob ie wyobra

zamy mowm.c „geniusz" Odsłanra swoje marzenm. w1dz1 w1eceJ. n1z sama. 
prace. Nawet chce od 111ej uciec . chce spotka( s,e. z l udżmr s1edza.cym1 
w ks ,e.garn1ach 
Robert mów i: L 11hię J!r::.rgląd{/(" \i\ st11dl.'11/om. Odgad\'1 1w". co 1 1wfą 

::.umiar kupie". co pr::.l.'c::.. 1 ·1ać . Jaki Jh!lln ·s/ pr::.yjd::.ie im do glm n'. /.:iech 
usiądą i ::.ubiorą sil( c/11 p mn Mnie poc i ąga w tym fragmenc ie jegn 1:.1-
SC ) nacj<c rnlndoś c i ą. 

Mrerzy s1e. pan z trudna. rola. zwtaszcza po kreaCJ1 Anthony'ego Hopkinsa 
w f 1lm1e pod tym samym tytutem 
Ki nu jest nieporów nywa lne 7. teatrem. Ant hony 1 lopkins to jeden z naJ-
1,·i.;kszyc h aktoró11 na św i ec ie . Mam swo je wyo bra L.eni e Roberta i swoje 
11 yobra/cn ic postac i. które są wokół niego. C iąg ł e zada Jemy sohie wiek 
pyta r\ . 

Jakie to pytania? 
O stwo rzone przez autom oko l i CLnośc i. w jakich łi.111k cj on ują nas1.c po
staci. Po prostu. Na przyk ład Hal mówi . i'.c nic spa ł ca ł y tydzieri . Zna
czy to pewnie, i e spa l dwie. g(na trzy godLiny dz iennic . To wiele rno11 r 
o -;t an ie. 1v .jaki m po11 inniśm y go zobaczyć. Z takich 11 sb1.ó11ck u utom 
1111>/.cmy wyciągn ąć barcłLO ciekawe konsekwenCJe. 

Jest pan rezyserem wiernym w stosunku do autora7 
N ie ma abstrak cyjnego powcia wiernośc i autorowi. Z pracy nad tym 
konkr'etnym tekstem mam pciczucie . przekonanie. że taka wierność 
ma llll CJSCC . 

Có r ke. Roberta. Catherine gra Moria Seweryn Kiedy pomyslał pon o pracy 
z córka.7 
Myś l ałcrn o tyrn od daw na. OkaLJa nadarzyb sit;. kiedy Krystyna .landa 
zn a l az ł a odpowie dni dla nas teks t. 

Czy to postoc Catherine naJbordzieJ pana urzekta w sztuce Davida Auburna7 

Tak. bo poka1.a na JCSt ni ejedn oznacznie . .1 akby miała 11· sobie tajemni cQ. 
a równocześnie ta tajemnica stawia .ią w sytuacj i. w której dla innyc h wy
daje s ię niewiarygodna . Widz powinien zadać sobie pytanie. czy i kiedy 
Cmhcrinc mówi p rawdę. Najcic ka1vsza jest dla mni e JC.J r ·e ła cja z ojcem. 
ta_1e 111n ica ich \I spólnego życia. ki edy odgrodzil i s i ę od ś1, · i a ta . on 1.amy
kaj ąc \\' swo im. Cat herine posw i i;;ca 1 ąc s i ę mu c a ł kowic ie. Tu 1.nako rnity 
materi a ł do pracy. WCLeśni .:J \\' tclcwi zyJn ym Tur111 ffi c. c::..1 ·/i ohl11d11i/.:11 
prau>wa km z M arys i ą j ako reży se r. Jednak dopi ero tcraL mogę po raz 

pi erwszy pracować z córką również jako akto r, jej partner na scenie. To 
szczególny moment w naszym życ iu. Ni gdy nie zapominam, że jest moją 
córką, ale tak naprawdę to osiem, dziewięć godzin dziennie wspólnej in
tensywnej pracy dwojga Judzi z tego zawodu, w czasie których zdarza 
si ę, że padają słowa „tato" i „córeczko". Nie pow i edziałbym prawdy, 
gdybym ni e przyzn ał. że poznaj emy się jeszcze lepiej. 

Marysia zaskakuje pana Jako aktorka? 
O, często . 

Czego dotyczo,7 

Pewnych rozwiązań, które proponuje w roli. 

Rozumiecie s1 e. w pół słowa7 

Mam wrażenie , że tak. Ale muszę też pow iedz i eć, że z trojgiem aktorów 
mam kontakt wzorowy i kiedy mówią mi o roli Roberta, uważnie ich stu
cham. Ich zdanie jest dla mnie bardzo cenne. Pracujemy i rozmawi amy. 
Nie jestem dyktatorem. Nigdy z nikim tak nie pracowałem . Oczyw i śc ie, 

że potrafi ę, al e po co'l Wolę dialog od posłuszeństwa przestraszonych ar
tystów. Z powodów artystycznych praca partnerska daje lepsze rezultaty. 
Nie rozumiem, dlaczego mie li byśmy si ę katować , nienawi dz ić. tworzyć 

sztuczne napięcia , konAikty, dokonywać na sobie gwałtów. Mam zaufa
nie do aktorów, z którymi prac uj ę . 

Uczy sie. pan od młody ch ? 

Na pewno korzystam z ich wrażliwości. Tak samo w swojej pracy w Kon
serwatorium w Paryżu uczę s i ę od młodych. Lubię ich słuchać. Bardzo 
ich potrzebuję, bo daj ą mi wizję świata. o którym nie mam poj ęcia . 

Czego uczy si e. pan od córk i? 

Uczciwej wraż li wośc i młodej aktorki. Uczciwej wraż liwośc i młodej ko
biety. Lubię, kiedy mówi o mojej roli. Lubię, kiedy proponuje mi coś, co 
dotyczy mojej roli. Ufam jej . 

Widzi pan w niej siebie 7 

Nigdy nie patrzę na nią w ten sposób. Cieszę s ię, że Marysia lubi pracę. 
Obserwowanie tego sprawia mi przyjemność. Prof. Turski mówił dzisiaj 
o szczęściu matematyków, o tym, że wykonują swój zawód z radością . 

Marysia pracuje z radością. To cecha ludzi szczęśliwych . 

Jakie jest w pana odczuciu przesłanie tej sztuki? 

Bez wiary i zaufania nie ma miło ści. To wydaje mi sii;: najważniejsze . Jest 
to też przedstawienie o sile, pięknie i potrzebie poświęcenia. Miłość nie 
wystarcza. Trzeba zaufać i wierzyć. 

Czy potrzeba pośw1e,cenia nie jest okrutna7 
Okruci eństwo j est wpisane w nasz los. Tak jak cierpienie. Nie ma od 
nich ucieczki. 

P ośwre,ce111e o dsłania pustke.. jaka jest wokół bohaterów tej sztuki 
To prawda, że Bóg jest im niepotrze bny. 

Siostra [atherrne, Claire (Joanna Trzepiec i ńska), wydaje sie. ostatnia. oso

ba. z która, chciałaby mie ć kont akt . 
Stąd waga Hala. W fabule pojawia s ię po to, żeby wykonać swoje obo
wiązk i wobec profesora . Charakter tej funkcji się zmienia. To jest bar
dzo ciekawe. Tak samo jak stosunek mistrza do ucznia. Mistrz zdaje so
bie sprawę z jego wartości. To też jest bolesne. Mam takich sn1dentów 
w szkole teatralnej w Paryżu . Wiem, że są nie najwybitniej szymi aktora
mi i nie jestem przekonany, czy staną się lepszym i. Ale nie mogę mniej 
z nimi pracować . 

Dobrze czuje s1e. pan jako aktor w tym małym zespole? 
Tak, bo mam poczucie, że siebie słuchamy. Ale muszę powiedz i eć, że 

pierwszy raz pracuję nad rolą bez reżysera lub z reżyserem , który jest we 
mn ie. Zdumiewa mn ie to. Raz tylko zagrałem reżyserując siebie, w tym
że Tartuffie, cy/i obłudniku, ale to była rola oficera gwardii , który przy-



chodzi na końcu i przynosi rozwiązan i e sztuki. To hyło dla mnie straszne 
doś,.v1adczen i e, starałem skupić siy na ca łym zespole .. Moim zdaniem 
dwil pierwsze duble były bardzo niedobre. TutaJ Jest inna sytuac.ia, mamy 
czas, pracujemy dobrze, odnoszę wrałenic , /.c się szanuierny. To mi się 
podoba. 

Opow1adol pon kiedyś o pracy przy spektaklu Gtup1 Jakub w rezysern 

Jana Sw1dersk1ego Mówił pon, ze kiedy Sw1dersk1 byt no widowni, grał 
pon tok, juk o to prosił , a kiedy szedł do garderoby albo w kul1se,, grai pon 
po swojemu 
To był dowód moJeJ głupoty i puważne.J nieuczciwości artystyczncJ 
JuL nie robię takich numerów, ponic11 ai. uzmi.ię , że dzisiaj bez reżysera 
nie ma teatru. Kiedyś rc7.yser mówił: 1_1· "-c!wcb.1:::: leil'!:j. 1_1 · ll'C-!wd:::is:: 
::: praivej. To się zmieniło / końcem XIX wicku_ D1 iś rci.yscr decyduje 
o ogó lnym kształc ie przedstawienia . Jest tym. który ulywa środkt)w po
zaaktorskich, będących poważnymi elementami decyzji anystycznych na 
temat spektaklu. Nic tylko aktor robi przedstaw ien ie. Chociaż Du11 udjc:.t 
spektaklem aktorsk im _ 

Zawsze ma pon zaufanie do rezysero7 
Krążą legendy, jak 10 Gustaw Holoubek zagra ł Wielką Improwizację 

przeci\\ikO De.imkowi. To bzdury. Nic twierdzę, że to jest niemożliwe, ale 
że to JCSt dzisiaj bardzo trudne. Zdarzyło mi się ki lkakrotnie we Francj i 
pracować L kimś, o kim wi edziałem. że me jest wybitnym artystą. Jako 
osoba będąca w zawodzie od dawna wiedziałem . jaki kształt będzie miało 

przedstawienie Ostatnio na przykład grałem w przedstawieniu Pe111hesi!ee 
Kleista_ Reżyserował młody, ciekawy człowiek . Wied1iakm, że pewnych 
pytań sobie nie postawił, że pewne rozwiązania nic były wystarczająco 
uzasadnione_ Moim zadan iem było uczciwie włączyć się w jego wizję. 
Taka postawa \\• ogóle jest charakterystyczna dla aktorów /. Komedii 
Francuskiej. Gramy dwanaśc i e, tr1.ynaście premier rocznie. Czyli w c i ągu 

trzech lat pracujemy z czterdziestoma reżysernmi . Zasadą naszej pracy jest 
ufać reżyserom, nawet jcsl i nic jcstesmy do ko1ica pr LCkonan i o s ł us;:nu,;ci 

pewnych idei. Czy ufam rclyscrom'1 Staram s i ę ich zrozum ieć. A k1cd) 
ma sii; do czynirnia z napra\\dę wielkimi rcżysernmi.jak Peter Brook czy 
Georgio Strehler, 11 ierzy s ię im na ślepo. Wtedy jest najłal\' iej_ Robisz, co 
ci każe reżyser, bo to on wie ł cp ieJ . Mam ogromne zaufan ie do Jac4ues'a 
Lasalle·a. Bardzo chciałbym . Lchyśmy zmiwu popracowali razem. Zro
hikm z nim trzy przedstawienia : Trndncgn c::lm1-ieka, Mi:::antropa i Don 
J11ww. Lasallc jest reżyserem , którem u ufam. 

Czy „Dowód" iest pono powrotem no polsko, scene,7 
Nic grnlern \V polskim teatrze po polsku od dll'udziestu ośmiu lat. Chocia;i 
od lat Jestem związany z krajem zawodowo_ Tak, traktuję D t!ll'ud jak po
wróL Tym bard1.ieJ c i eszę si ę . że to się dzieje w Teatr1e Polonia . 

Jaki jest powrót do s1eb1e - aktora polsk1 ego7 
Powtar1.a sii; to, co kiedyś przeżyłem, Jak 1acząłem grać Ryszarda Il i 
w TeatrLe Telewizji u Feliksa Fałka. to była moja picrws1.a praca w Polsce 
po przerwie. Musiałem dłużej od innych ko legó1\ pracować nad tebtem. 

Boi s1e, pan reakcji polskiej publ1cznośc 1 7 

Przeczuwam, jak pub I iczność będzie odbiera la kolegów. ale nic wiem, jak 
będzie odbierała moje aktorstwo_ 

W Polsce nie lubimy ludzi. którzy odn 1eś l1 sukces zagranica. 

To coś nowego' ie wicdz1akm o tym . 

Rozumie pon polski teotr7 

Mało go znam. Teraz zobaczyłem prawie wszystkie spektakle w Teatrze 
Polonia . To jest bardzo ciekawy teatr. Kiedy czytam Kazimierza Kutza. 
który mówi. że polski teatr karłowacieJ e mam jedną w i z_1ę teatru w Pol-

sce, a kiedy czytam Macieja Nowaka, zdaniem którego polski teatr ma 
s i ę świetnie, widzę drugą wizję. Kiedy rozmawiam z Andrei Serbanem, 
kiedy oglądam spektakle Warlikowskiego w Operze Paryskiej, kiedy moi 
przyjaciele z AustTii opowiadają mi o teatrze w Polsce, mam jeszcze inne 
wizje. Staram się być na bieżąco . Czytam regularnie wortal teatralny 
„e-teatr.pl", który daje wyobrażenie wielości inicjatyw artystycznych. To 
mnie cieszy. Wspaniale, kiedy teatr z Sejn jedzie do Nowego Jorku i gra 
w teatrze La MaMa. Zawsze bardzo szanowałem pracę Włodka Staniew
skiego i Gardzienic, a to nie jest teatr, o którym się mówi codziennie. Śle
dzę dzi ałalność Wierszalina, Biura Podróży, Ósemek, Teatru Pieśni Kozła, 
Stowarzyszenia Teatralnego Chorea, k'1óre prowadzi Tomek Rodowicz 
w Łodzi . To mnie pasjonuje. 

Siedem lot temu mówił pon o stworzeniu w Polsce własnego t eatru i to 
naJche,tn1ej poza dużymi ośrodkami 

Były takie marzenia, nie bez podstaw. N ie spełn iły s ię. 

Nadal pan myśli o stworzeniu własnego mie1sca7 

Nie chci ałbym rozw ijać tego tematu. Na pewno nie jest zamknięty. 

Kiedy jest pon w Polsce czuje sie, pon. jakby sta,d nie wyjecho\7 

Absolutnie. Oczywiście, chwilami czuję się obco, ale nie dlatego, że tu 

nie mieszkam. Czuję s i ę tu nonnalnie. 

Jako jest różnica mie,dzy proca, w teatrze w Polsce i we Froncji7 

To szeroki temat. Teatr Polonia stworzył mi wspaniałe warunki do pracy. 
Przebywanie tu to radość. 

Siedem lot temu mówił pon o swoich morzeniach chce, zapewnić wykształ

cenie dzieciom, marze, by nie zawieść najbliższych i żeby życie mnie za
skakiwało. Juk1e ma pon morzenia dzisiaj? 

l, 11 11 12 13 

Odpowiem proza icznie: myślę w tej chwili o premierze Dowodu. Marzę, 
żeby nie zawieść publiczności, moich aktorów, mojej córki, pani dyrek
tor. No i siebie samego. Teraz nie mam nic innego w głowie . 

W innym wywiadzie powiedz i ał pon· Nie jest wykluczone, że kiedyś be,de, 
jak stary Peer Gynt, który po kilkudz1esie,ciu latach wraca do swojej w10-
sk1 i s t wierdza, że w gruncie rzeczy jego szcze,ście byto zawsze tu. Nie 
chce, sie, zarzekać Czuje sie, pun juk Peer Gynt7 

Jestem szczęśliwy. Mój Peer Gynt ma różne zobowiązania we Francji, za
wodowe i osobiste. Peer Gynt Ibsena podróżował po całym świecie. Miał 
sukcesy. Nigdy nie czuł s i ę u siebie. stałe szukał. Szukam, ale wewnątrz 
dwóch światów - francuskiego i polskiego. 
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Amerykański dramaturg . Urodził się w Chicago i tam, 
na Univesrity of Chicago ukończył F il o log ię Angielską. 

Tuż po szkole rozpoczął współpracę z Amblin Enter
tainment i przeprowadzi! s ię do Nowego Jorku, gdzie 
kontynuował studia w The Juilliard School (kierunek 
dramatopisarstwa) pod okiem takich sław dramaturgii 
Marsha Norman i Christopher Durang. Jego pierwsza 
sztuka Skyscraper została wystawiona na off-Broadwayu 
w 1997 roku. Doceniono także jego jednoaktówkę What 
Do You Believe About The Future, którą przedrukowa
no w Harper's Magazine i wielokrotnie zekranizowano. 

Auburn zyskał sławę dz ięki sztuce Proof, którą napisał 

w 2000 roku. Tekst w 2001 roku nagrodzono prestiżo

wym Pulitzerem oraz Tony Award (teatralny odpowied
nik Oscara) w kategorii Najlepszy Tekst Dramatyczny. 
Dowód (Proo0 został zekranizowany w 2005 roku. Auburn 
jest także autorem scenariusza do fi lmu Dom nad jezio
rem. Sam wyreżyse rował także , na podstawie własnego 

scenariusza, film The Girl In the Park. 



MARIA SEWERYN 
......... .... ................ . .... 

Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Jako sie
demnastolatka zadebiutowała w Kolejności uczuć w reż . 
R Piwowarskiego. Za ro lę w filmie Matka swojej matki 
w reż . R G l i ńskiego, otrzymała Nagrodę dla Nadziei Pol
skiego Kina na Festiwalu Filmowym w Gdyni (1996 r.) W Te
atrze Telewizji wystąpiła m.in. w Dziadach w reż . J Englerta, 
Zazdrości w reż . K. Jandy, Grze Miłości i Przypadku w reż . 

G. Holoubka oraz w Martwej Królewnie w reż. P. Łazarkie
wicza. Gra na deskach teatrów Warszawy i Szczecina, m.in. 
w spektaklach w reż . Pawła Łysaka (Shopping and Fucking, 
Ogień w głowie), Piotra Łazark iewicza (Norway Today, Pan
na Julia, Metoda), Macieja Kowalewskiego (Miss HIV, Bom
ba), Krystyny Jandy (Opowiadania zebrane, Lament na placu 
Konstytucji, Kobiety w s0uacji krytyczne1). Krzysztofa War
likowskiego (Hamle0 czy Andrieja Konczałowsk iego (Król 
Lear). Za ro lę Nadii w Polaroidach została nagrodzona na 
Festiwalu Dramaturgii Współczesnej w Zabrzu. Otrzyma/a 
równ ież Wyróżnienie (za rolę Lisy w Opowiadaniach zebra
nych) na Festiwalu w Ka liszu. W 2006 r. odebrała nagrodę 
od Ministra Kultury za kreację Iriny w spektaklu Miss HIV. Jej 
najnowszym fi lmem są Wichry Kołymy w reż . Marleen Gorris, 
gdzie wystąpi/a u boku Emily Watson. 







Hanna Szczerkowska 
tłumaczenie 

Z wykształcenia aktorka. Studiowała również filologię klasyczną. Jako tłumacz zaczynała od przekładów literatury popularnej, tłumaczyła także 
prace historyczne m.in. dla Państwowego Instytutu Wydawniczego. Od ki lku lat zajmuje się także przekładem dramatu. Tłumaczy z języków 
angielskiego i hiszpańskiego. Ma w swoim dorobku przekłady takich sztuk jak Dowcip Margaret Edson, wystawiony w warszawskim teatrze 
Studio z Teresą Budzisz-Krzyżanowską w roli głównej, Vincent i Urszula Nicholasa Wrighta w teatrze Ateneum, sceniczną wersję Monologów 
waginy Eve Ensler oraz Bash w warszawskim TR w reż. Grzegorza Jarzyny z udziałem Danuty Stenki, Strefa zero w reż . M. Łazark iewicz 

w Teatrze Nowym Praga, Pieniądze i przyjaciele Davida Williamsona w reż. A. Glińskiej (Teatr Telewizji), Metoda w reż. P Łazarkiewicza 

w Teatrze Komedia w Warszawie czy Jabłko w reż. T. Dutkiewicza. Współpracuje z wydawnictwem ZNAK. 

Michał Sieczkowski 
asystent rezysera 

Aktor i reżyser. Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. Stypendysta Ministra Kultury i Open Society Institute na wydziale reżyserii DAMU 
(praska akademia teatralna). Zagrał kilka ról filmowych w Czechach i w Polsce, m. in. Lebensbom w reż. M. C ieślara, O ztracene lasce w reż . 
V. Polesnego, Życie jako śmiertelna choroba .. . w reż. K. Zanussiego. Był asystentem scenograf Małgorzaty Szczęśniak przy spektaklu Dybuk 
w reż . K. Warlikowskiego oraz K. Lupy w warszawskich teatrach Rozmaitości i Dramatycznym. Jako reżyser zadebiutował spektaklem Sallinger 
8.-M. Koltesa w 2005 r. Od 2004 r. szef grupy artystycznej Przestrzeń Wymiany Działań ARTERIA. Jest współautorem projektów i akcji miej
skich, m.in.: Warszawiaków, WietNam Gra, Retransmisji. Jego najnowszy spektakl nosi tytuł Przyjacielowi, który nie uratował mi życia wg książki 
H. Guiberta. Przedstawienie zostało zrealizowane w klubie M25 jako część polsko-francuskiej akcji Projekt Guibert (2008). 



Maci ej M. Putowski 
scenografia 

Scenograf i dekorator projektujący dla filmu, telewizji i scen teatralnych Współpracował z wybitnymi reżyseram i fi lmowymi Andrzejem Wajdą 

(Przekładaniec, Polowanie na muchy, Brzezina, Wesele, Ziemia obiecana). Wojciechem Jerzym Hasem (Lalka, Sanatorium pod klepsydrą) , 

Krzysztofem Zanussim (Życie rodzinne, Za ścianą, Die Rolle, Barwy ochronne , Spirala, Wage in der Nacht, Constans, Kontrakt) Januszem 
Majewskim (Zaklęte rewiry, Lokis), Witoldem Leszczyńskim (Konopie/ka, Siekierezada), Marianne Ludke (Fluchtige Bekanntschaften, Liebe 
ist kein Argument) czy Markiem Nowickim (Fik Mik, Sceny nocne). Był równ ież dekoratorem wnętrz przy ekranizacji dramatu S. Wyspiańskiego 
Sędziowie. Tragedya w reż. Konrada Swinarskiego . Projektował scenografi ę dla Teatrów Telewizji reżyserowanych przez Krystynę Jandę , m.1n. 
do: Fizjologii małżeństwa, Klubu kawalerów, Zazdrości, Porozmawiajmy o życiu i śmierci, Ślubów panieńskich czy Małych zbrodni małżeńskich. 
Jest laureatem nagrody na Lubuskim Lecie Filmowym w Łagowie za wnętrza do Wesela A. Wajdy oraz nagrody na Festiwalu Dwa Teatry za sce
nografię do Związku otwartego K. Jandy. Z Krystyną Jandą współpracował także przy Opowiadaniach zebranych (Teatr Komedia w Warszawie), 
Namiętności (Teatr Nowy w Poznaniu), Skoku z wysokości (Teatr Polonia w Warszawie). Wykłada w łódzkiej szkole fi lmowej oraz zajmuje s i ę 

odtwarzaniem wnętrz historycznych w muzealnych obiektach zabytkowaych a także , przygotowywaniem muzealnych wystaw. 
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Magdalena Maciejewska 
kost iumy 

Scenografka i autorka kostiumów. Absolwentka Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Często współpracuje z TR War
szawa, w którym zreal izowała scenografię m.in. do: Magnetyzmu serca w reż . S. Torsh (nagroda za scenografię na Festiwalu Klasyka Polska 
w Opolu), Księcia Myszkina w reż. M. Warianowa, Uroczystości w reż . H7, Made in China w reż . R. Klijnstry, Stosunków Klary w reż. K. Lupy 
(kostiumy), Cokolwiek się zdarzy, kocham cię w reż . P. Wojcieszka czy Giovanniego w reż. G. Jarzyny. Pracuje także często z Agnieszką 
Glińską (m.in. Jordan, Poduszyciel, Trzy siostry, Opowieści lasku wiedeńskiego, Kaleka z lnishmaan, Bambini di Praga, Imię, Pamięć wody, 2 
maja, Opowieść o zwyczajnym szaleństwie), Agnieszką Lipiec-Wróblewską (Bilard Petersburski , Tama) czy Michałem Ratyńskim (Czas i pokój, 
Dla kobiet, czyli Wyprzedaż końcowa, Feliks czyli Szczęście naszkicowane ołówkiem i Love Parade). Jest autorką scenografii i kostiumów do 
filmu Przemiany w reż. Ł. Barczyka oraz kostiumów do filmów: Łagodna M.Trelińskiego, Egzekutor F. Zylbera, Cisza M. Rosy, Tulipany J. Bor
cucha, Wesele W Smarzowskiego. Za ostatni była nominowana do Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł w kategorii: najlepsze kostiumy. W Teatrze 
Polonia współpracowała wcześn iej przy Stefci Ćwiek w szponach życia i Ucho, gardło, nóż w reż. K. Jandy. 
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Tomasz Wert 
ś w iatło 

Operator filmowy. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w lodzi (Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyj
nej). Autor zdjęć do ok. 20 filmów fabularnych, m. in . S. Kryńskiego (Dziecko szczęścia , Księga wielkich życzeń , Listy miłosne), F Fa lka (Daleko 
od siebie) , T. Wiszniewskiego (Kanalia), S. Chazbijewicza (Podróż na wschód) oraz kilkunastu filmów dokumentalnych. Był operatorem kamery 
m. in. przy filmach Ewy i Czesława Petelskich Kamienne tablice i Andrzeja Żuławskiego Na srebrnym globie. Autor zdjęć do ponad 60 spektakli 
Teatru Telewizji, m. in .: K. Kutza (Emigranci, Antygona w Nowym, Wujaszek Wania ), A. Lipiec-Wróblewskiej (Strażniczka muzyki, Portret wenecki, 
Numery, The Weir (Tama)), T. Wiszniewskiego (Szalbierz, Inne czasy) , A. Augustynowicz (Naczelny, Agnes), M. Dejczera (Szkarłatna litera), A 
Łapickiego (Paryżanka), J. Stuhra (Wybór, Ożenek) , F Zylbera (Top Dogs), K. Nazara (Ksiądz Marek, Sen srebrny Salomei), A. Barańskiego 
(Muzyka druga, Kobieta zawiedziona, Jeden dzień) , A. Domalika ( Płatonow), K. Zaleskiego (Co nie jest snem) . 
Od pewnego czasu, zapraszany przez reżyserów, z którymi współpracował w filmie i telewizji rozpoczął prace także w teatrze. Reżyserował 
światło do wielu przedstawień teatralnych , m. in .: Pieszo w reż . K. Kutza (Stary Teatr w Krakowie), Śmierć komiwojażera (Teatr Narodowy}, 
Beczka prochu, Czułostki w reż. G. Kani (Teatr Wybrzeże w Gdańsku), Car Mikołaj w reż. R. Brzyka (Stary Teatr w Krakowie), Dziady w reż. M. 
Sobocińskiego (Teatr im. ?lowackiego w Krakowie}, The Weir (Tama) w reż . A. Lipiec-Wróblewskiej (Teatr Studio w Warszawie) , Dawne czasy 
i Rzeźnia w reż . A. Lipiec-Wróblewskiej (Teatr Narodowy w Warszawie ), Śmierć komiwojażera w reż. K. Kutza (Teatr Narodowy w Warszawie). 
Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Twórców Obrazu Filmu Fabularnego. Otrzymał nagrodę za realizację światla w spektaklach 
Płatonow i Gdy rozum śpi oraz nagrodę za zdjęcia do spektaklu Madame de Sade na I Festiwalu Polskiej Twórczości Telewizyjnej. W 1994 r. 
zdobył nagrodę za zdjęcia do filmu Podróż na wschód XIX FFF w Gdyni. Został także wyróżniony na XXVI Opolskich Konfrontacjach Teatralnych 
za reżyserię światła w Dziadach w Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu. 

An toni Ł azar k ie wi cz 

muzyka 

~ompozytor muzyki filmowej i teatralnej. Studiował kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie. Pisaniem muzyki ilustracyjnej zajął 
się w wieku 15 lat. Do dziś stworzył oprawę muzyczną do ponad pięćdziesięciu produkcji teatralnych, filmowych i telewizyjnych w Polsce 
1 za granicą W roku 2007 jego muzyka do niemieckiego filmu Winterreise w reż . H. Steinbichlera otrzymała nominację do Niemieckiej 
Nagrody Filmowej. Do jego najważniejszych realizacji filmowych należą: Na koniec świata w reż . M. Łazarkiewicz , Julia wraca do domu, 
w reż. A. Holland, Hierankl w reż. H. Steinbichlera, The forgotten, dokument w reż. A. Łukasia k, Kopia mistrza w reż. A. Holland, Autistic 
disco w reż . H. Steinbichlera i B. Halben. 



NUTA ONTPOWERSJI W TWOIM ŻVCIU 



Spektakl dofi nan sow any pr zez 

MINISTERSTWO 
KULTURY 
I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

Part ner Strategiczny 

BEZPIECZENSTWO 
FINANSOWE 

Patroni Medi alni 

Radio#'r 

Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

onetpl ams 
Ozie.kujem y Marc elinie Putowskiej, profeso ro m Pio tr owi Monrnrzow1 i Lukaszow1 Turs kiem u oraz doktoro wi Le chowi Krysi ń sk iemu , którzy, mamy 

nadzieje,, uporali sie z naszQ naiwnośc10.. również je,zyk owo.. i uczynili bard ziej wrażl iwy m i na to co wych od zi poza me t ode, RSH, 
korzysta z kwantowej kr yp tografii 1 ma n1skQ zło żoność obl1czeniowQ 

Profesor Krystynie Szum1sk1ej 1 Piotrowi Kamińskiemu za nieocenione wsparcie na poczQtku tej dr ogi 

Dz1e,kuj emy f ir mie KRUK za wsparcie w real izacji spek t ak lu 

Ozie.kujem y f ir mie PRALPOL za pomoc i przyjaźń dla Teatru Polonia, od poczQtku nas zego istnie nia 

Dzie,kujemy Roberto wi Jaworskiemu za uż yc ze nie zdje,Ć do programu. 

Dz1e,k ujemy Pracowni Kompo zycji Projektowej 1 Rysunku Akadem11 Sztuk P1e,kny ch w Warszawie, prowadzonej prz ez prof . Mar iana Now1ńsk1ego 
i dr Artura Krajewskiego za pr zy gotowanie afiszy artystycznych do spek taklu. 

Projekt graficzny plakatu 1 programu Jarek Mazurek 

Opracowanie programu Marta Bartkowska 

W spektaklu wykorzystano aranż utworu Once Aimee Mann w wykonaniu Sz ym on a Pej ski ego. 

Prezes Fundacj i 
Krystyna Janda 

Dyrektor Tea t ru 
Roman Osadnik 

Organizacjo Teatr u 
Sylwia Rydlewska 

PR 1 kontakty z med1am1 
Marto Bartkowska 
lmpresarmt 

Katarzyno Btoch1ew1c z 

Kasa biletowa 

Piotr Bajrnr, Krzysztof Lipiec 

K1erown1k techniczny 

Małgorzata Domariska 

Oświetlenie 1 akus ty ka 

""'ajbliższa Pf"emle..-a 

Michał Uałucld 

Piotr Pawlik, Michał Cacko, Adam Czaplicki. Agnieszko Szczepanowska, Pa1o1eł Szymczyk, Dawid Witek 

Mult1med 10 

Tadeusz Perkowski, Adam Taras iuk 

Obsługa sc eny 

Piotr Bajrnr, Jan Cudak, Maciej Oleksiak, Rafał P1otrowsk1, Rafał Rossa 

Fryzjerzy I char akteryzat orzy 

Grażyna Jakubczak, Hubert Grabowski 

Garderobiane 

Władysława Trejn1s, Wiesława Kamińska 

Prowadzenie spe ktakl i 

Marta Bartkowska, Ewa Baryłk1ew1cz, Elzb1eta Czerwińska, Magdalena Kłosińska, Ewa Ratkowska, 
Rafał Rossa, Sylwm Rydlewska, Uarda Sikorska 

Oryginolly produced br Manhattan Theotre Club 
with funds provided by the Theotre Visións Fund of 
the Blanche and Irving Lourie Foundotion May 2, 
2000. 
Prawo autorskie do sztuki Dowód reprezentuje w 

Polsce Agenc!o ADIT. 



teatrpolonia 
FUNDACJA KRYSTYNY JANDY NA RZECZ KULTURY 

wejście do teatru: ul. Piękna 28. tel. 022 621 61 41 

kasa biletowa: ul. Marszałkowska 56, tel. 022 622 21 32 


