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Twórcy spektaklu dziękują Panu Markowi Kraszewskiemu, 
Dyrektorowi Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, 
a także Pani Emmie Marszałek, Pani Izie Nataszy zapskiej 
i Panu Andrzejowi Hagmajerowi z Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego 
W arszawy, dzięki którym war zaw ka publi zność może oglądać „Uwaga złe psy!" . 
Podziękowania należą się też Pani Grażynie Miśkiewicz i Pani Agacie Kabat. 



JERZY SZANIAWSKI DO ANITY: 

ja bardzo niedawno, bo może wczoraj, może dziś dokonałem 

odkrycia, co to znaczy, że TJ, że Ciebie ciqgnie do mnie, 

a mnie niemal od pierwszego Twego listu do Ciebie. 

Przecież TJ dziecko jesteś, TJ masz mnóstwo cech moich bohaterów! 

Moich ptaków! Dziewczyn z lasu, Chłopców latajqcych. 

Wszyscy oni mogq się zżyć ze wszystkimi, nie dajq się 

ujarzmić, wyprawiajq czasem jakief wyczyny nieoczekiwane, 

ku przerażeniu ludzi, marzq, bujajq w obłokach, 

szukajq ułudy ... To przecież mój styl 

to ja Cię stworzyłem, i TJ mnie 

dlatego musisz kochać, 

bo tylko ja jeden 

Cię zrozumiem, 

odczuję 



Historia Anity Szaniawskiej 

chodziła za mną kilka lat. 

I\Tajpierwusłyszałem, 

że Jerzy Szaniawski miał żonę, 

która była potworem. 

Potem ktoś mówił, że go głodziła, 

ktoś, że karmiła rozpuszczonym gipsem, 

ktoś, że biła cegłą. 

Jakby Stephen King napisał swoją powieść 

„Misery", znając opowieść o Szaniawskich ... 

Pojechałem nad Zegrze, gdzie mieszkali. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, odsłaniali 
„swoje prawdy", często sprzeczne. Ale przecież coś musiało być w tej kobiecie. Jeden z dawnych 
pracowników Szaniawskiego powiedział : „Straszyłem ją, mówiłem, że jak nie będzie dobra dla 
pana, to poderżnę jej gardło . " 

Czułem, że to niemożliwe, aby Szaniawski, niezwykle inteligentny i kulturalny 
człowiek o charakterze milczka godził się, będąc już przecież starym, na odebranie sobie tej 
swobody, którą miał w całym swoim życiu. Aż natknąłem się na list do niej . Dramaturg 
zapewniał o swojej miłości, bo przypomina mu postaci z jego tekstów: dziewczyny z lasu, 
chłopców latających ... A więc pozwolił, aby do jego życia wprowadziła się postać, którą 
wymyślił. I to zmyślenie Anity stało się dla mnie głównym motywem do napisania sztuki 
„Uwaga złe psy!". Nie szukałem odpowiedzi na pytanie, czy była wariatką, tylko kim była dla 
Szaniawskiego. Chciałem też, żeby miała świadomość swojej choroby, aby odzyskała tę 

chorobę , przez co mogłaby zobaczyć więcej, zobaczyć przeraźliwiej, chciałem dotknąć jej 
wstydu, bólu, jej rozerwania. 

A potem Michał Siegoczyński zaczął próby z Małgorzatą Rożniatowską . Walczyli ze 
sobą i o nią. Michał nie pozwalał mi pojawiać się na próbach. Dopiero w przeddzień premiery. 
Małgosia siedziała za stołem, ja na krześle po drugiej jego stronie . Patrzyliśmy sobie w oczy, 
czułem jej oddech. I pomimo że stresowałem się potwornie taką sytuacją, Małgosia 

Rożniatowska wciągnęła mnie w chory świat Szaniawskiej, albo w świat chorej Szaniawskiej , 
dotknęła mnie do żywego. Zobaczyłem i usłyszałem Anitę . Michał Siegoczyński i Małgorzata 
Rożniatowska stworzyli przejmujący portret, studium psychologiczne, wreszcie: oczyszczający 
spektakl. Pomogli zrozumieć, a nie rozgrzeszyć . 

A potem zaprosiliśmy rodzinę Anity. Po spektaklu poszliśmy na kolację. „Wandzia. (bo 
rodzina nazywała Anitę Wandzią, a Szaniawski VanAnitą) . Jakbyśmy widzieli ciotkę Wandzię, 
a ta scena, jak ona zbiera kwiaty na łące ... No, cała Wandzia". Popatrzyliśmy na siebie zdumieni, 
takiej sceny, ani takiego tekstu nie ma w spektaklu. Więc przekaz silny, i wiarygodny. Ile 
prawdy? Ile zmyślenia? Coś było w tej kobiecie, która w ogrodzie przed dworkiem 
Szaniawskiego rozbiła namiot i w nim zamieszkała. Trzeciego dnia pisarz zaprosił ją na herbatę, 
bo „przecież pani tu zimno". A ona ... wprowadziła się do niego. I została jego żoną . Tak samo 
dziwnie, jak się pojawiła, rozpłynęła się. I nikt, nawet bliska rodzina, nie wie, gdzie została 
pochowana. 



prasa o spektaklu 
"Polityka" Jacek Sieradzki: Miła pani zasiada naprzeciw nas, spokojna, prosto od fryzjera. Jest 
żoną Jerzego Szaniawskiego, którą plotka oskarżyła o obłęd i znęcanie się nad mężem. 
Usłyszymy obronę. Racjonalną i przekonującą - jeszcze nawet wtedy, gdy głos opowiadającej 
zacznie wibrować, przechodzić w quasi-śpiew. \Vłaściwie nie zauważymy, w którym 
momencie tok opowieści definitywnie wyrwie się spod panowania rozumu. 

I do końca nie będziemy wiedzieć, czy to wszystko mówi oszalała sadystka, czy tylko ktoś, kto 
z miłości stracił miarę. Misterny monodram Remigiusza Grzeli "Uwaga Złe psy!" zbudowany 
został na scenie z delikatnych drgnięć głosu, stopniowanego tężenia wzroku, narastającego 
szaleństwa. Wielkie brawa dla aktorki znanej dotąd raczej z drugiego planu. 

"Przekrój" Łukasz Drewniak: Aktorka mówi do mikrofonu, logicznie tłumaczy charakter 
swojego związku z pisarzem, odkłamuje czarną legendę. Oskarżono ją o znęcanie się nad 
mężem, doprowadzenie go do grobu ... A przecież jest dobrą, kochającą kobietą! Nagle 
zaczynamy podejrzewać, że coś jest nie tak. Bohaterka zbyt natrętnie wraca do pewnych 
sytuacji, milknie, wzrok staje się błędny. Kłamstwo przetyka opowieść jak dziurki ser. Relacja 
staje się pełna goryczy i bólu. Siegoczyński prowadzi ten wykład precyzyjnie, niczego nie 
dopowiada. To my mamy wyciągać wnioski. Genialna powściągliwość! 

„Przegląd" Bronisław Tumiłowicz: Małgorzata Rożniatowska wynosi ów monodram na 
szczyty sztuki dramatycznej maksymalnie oszczędnymi środkami, siedząc nieruchomo za 

stołem, niby w radiowym studiu lub pokoju przesłuchań. 



„Didaskalia" Marcin Zawada: Przez niecałą godzinę Małgorzata Rożniatowska rozwija przed 
widzami wachlarz środków aktorskich i nie pozwala oderwać się widzom od swej historii ani 
na chwilę( ... ) Michał Siegoczyński nie pozostawia widza jedynie we wzruszeniu. Nad niknącą 
w wyciemnieniu postacią zapali mrugające festynowe czerwone lampki. Jak klisza 
fotograficzna widzowie prześwietlani są przez jaskrawe światło bijące również ze stołu( ... ) 
Rożniatowska-Szaniawska nie wstydzi się ani brzydoty, ani łez. Bez lusterka, niedbale 
pokrywa usta ostrą szminką. To przejmujący moment, który na długo pozostaje w pamięci. 

„Dziennik" Kinga Preis: Naiwne uczucie przeradza się w patologię. W fascynujący sposób 
pokazała to Małgorzata Rożniatowska. Ona nie uprawia aktorstwa na pokaz. Nie miota się 
w skrajnych emocjach, nie pokazuje nam całej amplitudy uczuć, wachlarza środków, którymi 
aktorzy tak chętnie żonglują, by udowodnić sobie samym i widzom, że to co robią, mieni się 
kolorami. Dlatego opowieść Rożniatowskiej dochodzi do widza ze zdwojoną siłą. Aktorka jest 
stonowana, ale nie chłodna. To, co wyrażają jej oczy, te trzymane na więzi emocje, przemawia 
do mnie. Ze sceny bije spokój. W tym spokoju można zrozumieć bohatera. 

•• 

„Gazeta Wyborcza" Joanna Derkaczew: Historia jak z horrorów Stephena Kinga: dom na 
odludziu, w nim bezbronny pisarz unieruchomiony przez chorobę i złamania. Jako potwór 
występuje jego krzepka sadystyczna opiekunka. Ale to nie górskie pustkowie ze słynnego 
"Misery", tylko mazowiecki Zegrzynek. Tam w odciętym od świata dworku Anita Szatkowska 
przez kilka lat więziła i maltretowała swojego zniedołężniałego męża - Jerzego Szaniawskiego 
( ... ) Gdy dziennikarz Remigiusz Grzela gromadził dokumenty na jej temat, sytuacja wyglądała 
prosto. Wyrok był wydany - wariatka zakatowała geniusza. Powtarzały się określenia: 
schizofreniczka, dręczycielka, szalona "Pani na Zegrzynku". Grzela, specjalista od wywiadów 
z nietuzinkowymi kobietami, postanowił dać jej szansę na obronę . W jego wystawionym 
przez Teatr Wytwórnia dramacie Anita (Małgorzata Rożniatowska) przedstawia swoją wersję 

wypadków ( ... ) Z wnikliwością badacza obserwowała rodzące się w niej szaleństwo. W miarę 
jak toczy się opowieść, twarz aktorki tężeje, zamienia się to w zwierzęcą maskę, to w ogłupiałe 
oblicze katatonika. Z gładkich zdań wyskakują nagle wulgaryzmy, przyspieszony oddech 
przydusza ją w pół słowa. Babcina bajka przekształca się w rozpaczliwy charkot( ... ) 
Na takich pokazach kobiecej histerii wychował się Freud w paryskiej klinice Salpetriere. 
Ale co robią tu współcześni widzowie? Anita pyta wprost-"przyszliście zobaczyć szurniętą?". 

Marta Fox, pisarka: Rożniatowska raz jest piękna pięknością dojrzałej kobiety, która wiele 
wycierpiała, raz demoniczna demonicznością starzejącej się kobiety, która nie potrafi i nie 
chce wyrzucić dziewczynki z siebie. Raz jest zdobywczynią świata. Raz wystraszonym 
wróblem z duszą na ramieniu, w którego ktoś z tłumu chce rzucić ka.mieniem. Ale tryumfuje 
w swoim obłędzie, jakby tym razem nas, widzów zamknęła w klatce i w dodatku niczego nie 
żałuje, sami się o to prosiliśmy, ciekawscy, ciekawskie złe psy, wyciągające po nią swoje ztery 
łapy. A może tylko dwie . 



Małgorzata Różniatowska 

Rola Anity Szaniawskiej w spektaklu „Uwaga złe psy!" była wielokrotnie nagradzana na 
najważniejszych festiwalach teatralnych, a także uznana jako najlepsza w sezonie teatralnym 
2005-2006 przez "Rzeczpospolitą" i "Przekrój". Tygodnik "Polityka" w subiektywnym 
rankingu aktorów nazwał tę rolę "Zwycięstwem", a tygodnik "Przegląd" jedną 

z najważniejszych w sezonie 2005-2006. 

Zagrała w kilkudziesięciu polskich filmach . Między innymi: "Cześć Tereska" Roberta 
Glińskiego - matka; "Krótki film o miłości " Krzysztofa Kieślowskiego - naczelniczka poczty; 
"300 mil do nieba" Macieja Dejczera - sędzina ; "Dług" Krzysztofa Krauze - pielęgniarka; 

"Faustyna" Jerzego Lukaszewicza - sio tra kucharka; "Daleko od szosy" Zbigniewa 

Chmielewskiego - bratowa Leszka , „Pora umierać" Doroty Kędzierzawskiej . 

Od lat występuje w serialu "Złotopolscy" jako lżunia Kleczkowska, reżyseria - Radosław 

Piwowarski. 



Michał Siegoczyński 

Jest jednym z najzdolniejszych i najbardziej cenionych 
reżyserów swojego pokolenia. 
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W programie (ostatnia strona okładki) wykorzystano 
fotografię autorstwa Roberta Jaworskiego_ 
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