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Sitndor Mara l na ba lkonie swojego 1n1eszkarna , Bu dapeszt 194 2 r. 

Sandor Mara i 

Jeden z naj s ł v nnieJszvch pisa rzy węg iers ki c h , urodz i ł się 11 kw ietni a 1900 roku 
w Koszycach ( węgierski e Kassa). Jego ojciec był adwokatem. Marni ju ż w li 
ceum podejmował pierwsze próby literackie. Po upadku Węgierskiej Republ i
ki Rad, Jako redaktor gazety Vórds Lobogó (Czcnuo1111 sztnndnr), mus i a ł opu ści ć 
rod zinnv kraj, abv uniknąć re presji . Studiował dziennikarstwo w Niemczech. 
Ja ko pielVl'SZ\' tłumaczy ł. na węgie rs ki prozę Franza Kafki. Pi sa [ ró wnież tekstv 
teo retyczne na tem a t Jego twórczośc i . W 1923 ro ku wvJechał do Parvża, pięć lat 
późnie j w róc ił na Węgrv i za miesz ka ł w Budapeszcie. By ł już wted v ce nionym 

pisa rzem, Jego ut-vvorv ukazvwaty się także w kra1ac h n i em iec koJęzvczm•c h 
Podczas wojny nie u krywa ł swojego sprzec iwu wobec naz istowskiego to tal ita
ryzmu. Pomagał w ukrywa niu żvdows kic h d zieci . Zerw al z dzienn ikarstwem, 
usunął s i ę z życ ia publicznego. Zamieszka ł na ws i, gdzie p i sa ł g łównie d o szu
f1ady. W 1948 ro ku, jako zdekla rowanv przec iwnik dykta turv komun.ist\·cznej, 
został objęty za kazem pubJikacji, co zm u s i ł o go do ponownego opuszczenia 
kraju. Zam i eszka ł w N eapolu, s kąd po kil ku la tac h prze ni ós l s i ę do Nowego 
Jorku. Współ pracowa ł z rozglośnią Radia Wo lna Europa. La ta 1968-1980 spę
dził we Włoszech . Z Ita lii przeniósł się z powro tem do Stanów Zjednoczonvch . 
Wieloletnia p rzymusowa emigracja pogłęb ił a wrodzoną s k ł o nność auto ra Pr:y
gody do depresji. Tęskno ta za ojczy zną oraz traged ie osobi ste - śm ierć ukocha
nej żony i, niedługo po tem , adop towanego syna, doprowad z iłv Maraiego do 
skra jnego za ł ama ni a. 22 lutego 1989 roku w San Diego pope ł ni ł samobójstwo. 

Sandor Mara.i jest autorem m.in . 
tłumaczonych na w iele jęzvków 
powieści: Pierwszn miłość, Wyspa , 
Wyznnnin pntrycjuszn, Dziedzictwo 
Es tenf, Wysl fp gości 11 11y w Bolw 110, 
Sindbnd wmcn do don11.1, Znr, Zic
min' Ziemia' , Zazd roś 111 C1f, Zb1111-
townni, Pokói 1111 lince ora-z zbioru 
rozbudowanyc h sentencj i Księga 
z iół. Praprem iera pierwszej sztu
ki tea tralnej Mara iego - Przygody 
- odby ła się 16 paźd ziernika 1940 
roku na scenie kameralnej Tea tru 

farodowego w Buda peszcie . 
Spektakl s ta l się wyda rzeni em 
artys tycznym. Abv umożli w i ć 

obejrzenie Przygody wszys tkim 
chętnym us taw iającvm s ię w 
kolejce przed teatrem, spektakl 
pokazywano dwa razy dz iennie. 
O zainteresowaniu b udapesz tań

skiej publicznośc i przedstaw ie
niem naj lepiej św iad czy fak t, iż 
do momentu zdjęc i a go z afisza 
decyzj ą w ł ad z kom unis tycznych, 
zos ta ł on poka zany aż 351 razy 
Zachęcony sukcesem sz tu ki au
tor napisał kolejne d ra ma ty -
Obywnteli Knssy, Cznr, Pewnego 
pnnn z Wenecji. Od 1943 rok u do 
końca życia Mara i pisa ł Dzien
nik będący wyrazem eru dycji, 
błyskotliwośc i i ta lentu pisarza. 
Autor Przygody na zy wany jest 
węgierskim Tomaszem Mannem. 

Okladka tygodni ka teaLraln go „ Fatamorgana" 
z okazji wysraw 1ento dra latu Przygoda, 
zd1ec1e z pre miery. 
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[ ... ] Po d lu g ich wa ha ni ach zdecvdowali ś rny s ię przvj ąć jedvnie dwa p opędv 
pods tawowe: crom i pop('d 11is:c:ycicl ski. Ce lem pierwszego z ni ch jes t two rze
nie i zac howvwanie cora z więbzvch ca ł ości, a więc tworze nie i zac how1'w,1-
ni e więz i, celem drugiego zaś - ~~rzeciwnie - likwidowanie z wiązków ( tvm 
sa mvrn, niszczenie rzeczy. J eś li chod zi o popęd niszczvcicl sk i, to można są
d z i ć, że 1ego ostatecznvm ce le m 1es t sprowadzenie isto t żvwvch z powrotem 
do s tanu nieorganicznego. Dla tego też nazvwamv go poprdc111 ~1 11irrci. [. ] . 
Dopóki popęd ten dLi,1ła w naszym wnę trzu 1ako popęd ś mierc i , ni e daje znać 
o sobie; manifestu1e s i ę dopiero wtedv, kied v jako popęd niszczyc ielski zo
sta nie zw róco nv na zewnątrz. [ .. ] Wraz z pojaw ieniem s i ę . ..: 1111 cn·,~,, znaczne 
porcje popędu agresji ulegają fiksacji we wnt,'trz u c>gtJ, gdzie dzia ł ają autode
strukcyjnie. Jest to jedno z hi g ienicznvch n i e bezpieczeńs tw, jakim i czJowiek 
oba rcza s i ę w swe1 d rodze ku kulturowemu rozwojowi . Powstrzymvwani e 
agresj i jes t w ogóle niezdrowe, d ziała chorobotwórczo (c ierpi ni e). [ ... ] Część 
s klonności samoniszczyciels ki eJ pozos ta1e zawsze wewnątrz cz low ieka , a w 
ko1icu udaje jej sit; go zabić[ ... ]. To też można przvpuścić, że w ogó l przvczv
ną śmierci jednostki są jej wewnę trzne konfliktv [ .. ]. 

/ Zygmunt Freud, Poz11 ;:1i:;ad17 prz!t)c111110!.ci, przekład Jerzy Prokop iuk, \N a r
sza wa ·199-+ / 

O tym, że ten, kto czegoś się 
dowiedział, będzie obojętny 

Za wiedzą s toi obo 1 ęmość Gdv 
dowiesz się czegoś istom •go o żv 

ciu, będziesz spokojnv i obojęhw 
Ta obojętność nie uża l a s i ę. Nie 
oskarża, nie odpytu1e, ni e domaga 
się zemsty ni zadośćuczyn.ie rtia, ni 
wyjaśnienia. Wszys tko, co lud zkie, 
jes t beznadziejne. Jedyn ie boskie 
jes t pełnią, Jedynie dusza nie iest 
pozbawiona nad zie i. Czegóż inne
go może chc i eć człow i ek niźli obo
jęh1ości, gdy ze swym i ludzkimi 
pragnieniami zwraca się ku temu, 
co boskie? Człowiek w ta1emniczo
ny jest ciclw. Wie, że pomoc jest 
niemożliwa. Co najwyże 1 może 

nie szkodzić - innym i so bie. Cze
go może s i ę s pod z iewać ten, kto 
żyje ku ś mi erc i , a jednocześnie żyje 
wśród ludzi, a więc żyje w sp rzecz
ności? Jeżeli jednak potrafi nak iero
wać swoje serce na spokóJ i po korę 
- zazna ni eomal pocieszenia i s ło
necznej pogody 

Ogólnie o chorobie 

Chorobę nal eży przyjmować z taką 
samą pokorą, z j a ką przestępca 

przyjmuje zasłużony i sp ra w ie
dliwy wyrok. Albowiem choroba 
zawsze wynika z konflik tu nasze
go charakteru, natu ry, gniewu i 
namiętności, s łabośc i i grzesznych 
skłonności. Jeżeli na ulicv potrą 

cił cię tramwaj, również i ty 1esteś 
przyczvną tego wypadku: dl ac zego 
nie byłeś bard ziej czujny, rozważ
ny i przezorny, ni ż ni eprzypznv 
świat? Nie mów i ę, że zachowując 

zdwojoną czujność, rozwagę i prze
zorność, możesz uni knąć choro by. 

-



Choroba jest jednvm z naturalnyc h rekwizy tów i instrumentów życia, które 
wszystko stwarza i wszvs tko ni szczy. Jednakże tryb egzekucji zazwyczaj wy
bierasz sobie sam. Natura jes t dobrot liwym katem: jeżeli zechcesz, przydzieli 
ci mądry, pe len godności rod zaj ś mierc i ciche zgaśnięcie, powo lne wy palenie 
s ię. Lecz jeśli nie zachowujesz s i ę s tosownie do twojego charak teru - zakła 

dając, że masz dobry, ludzki charakter - przypiecze cię na wolnym ogniu. 
Pamiętaj o tvm, gdv zaatakuje c i ę choroba . 

O miłości 

W harcach kobiety i mężczyzny nie dopatruj się niczego innego prócz bez
nad ziejnej wałki , do której zag rzewaj<) bezlitosny egoizm i pozba wio na ha
mulców próżność . Obv cza ruiące chwi le, spokojniejsze sy tuacje życ iowe, 

okazjonalne złagod nieni e nigd y ni e pozwoliły ci zapomnieć, że kied y stoisz 
naprzeciw kobietv, jesteś wojownikiem, którego skóry, ba, życ ia domaga się 
strona przeciwna Walcz po rycersk u, ale walcz. Jeśli czasem spo tkasz się z 
wiei kod u sznością, od płać wiei kod u sznością; jeże I i otrzymasz czul ość, od piać 

Waka cje , 1935 r., od prawej Maral z ż o ną 

czułością, bez czułos tkowości. Ale nigdv, na 1edną chwilę nie zapomnij, że 
u spodu każdego czułego spotkania tli s ię na g i egoizm i próżność . Ten, któ
ry leży w łóż ku w objęciac h kobietv , leżv na ża rzqcych się węglach . Może 

przypalić sobie s kórę ; musi wszakże chronić swoją lud zką rangę i szacunek 
dla siebie. Bacz pilnie i walcz. Wokół ciebie s toją przec iwnicv, z piórami we 
włosach, z farbą na twarzach, jak dzicy wojownicy. 

O szczęściu 

Szczęścia , naturalnie, nie ma 1-v tym - poddającym s ię des tylacji, łatwym do 
opakowania, dającym s ię zaopatrzyć w etykietkę - sensie, 1ak to so-
bie wyobra ża większość ludzi . Jakby wys tarczv ło wejść 

do apteki, gdzie za trzy sześćdziesiąt wydają 
pewien lek, po którym nic 1u ż nie boli . jakby 
dla jakiejś kobiety ży ł gd z ieś jakiś mężczyzna 

albo pkaś kobieta dla jakiegoś mężczyzny i 
gdy kiedyś się spo tkają, już nigdy nie będzie 
w ich życiu nie porozumie1't, samolubstwa, 
gniewu, jedynie wiecznie pogodne, nieustan
ne zadowolenie, dobry nastrój i zdrowie . jakby 
szczęście w ogóle bylo czymś innym niż tęsknota 
za nieosiągalnymi Większość ludzi spędza życie 
na metodyczny m, żmudnym, pi ln ym, niezmordo
wanym przygotowy waniu s i ę do szczęścia Ci lu
dzie zaplanowują sobie, że będą szczęś li wi, w ty m 
celu podróżują i trud zą się , z pracowitością mrówki 
i drapieżną chciwością tygrysa kolekcjonują rekwi
zyty szczęści a. A gdy okazuje się, że żvcie minęło, 

dowiadują się, że nie wvstarczy gromadzić wsze lkie 
rekwizyt\' szczęścia. Bo czyniąc to trzeba też być szczę
śliwym. A o tym właśnie zapomnieli. 

O tym, że gdzieś czekają, ale to nieważne 

Gdzieś czekają, przed poludniem lub po południu , czas plvnie, a ty jeszcze 
nie uporales się ze swoją pracą. Chciałbyś s i ę pospieszyć? Dziala'.'z zbvt po
spiesznie; pracv, która jest jedy nym sensem twojego życia, poświęcasz dość 

letnią uwagę, ponieważ gdzieś czekają? A niec h sobie czekają Ni kt i nic nie 
jest ważne prócz tw ojej pracy. Czas też nie jest ważny - nie pozwól, by czas 
przeszkadza! ci w pracy. Nieważna jest pora dnia, tak jak nieważne jest, kto 
czeka i w jakim celu gdzieś tam czekają?[ ... ] Nieważna 1es t także twoja ko
chanka czy ów potężny i wplywowy człowiek, którego przvJ3źr't stracisz, je śli 

każesz mu czekać. Nic i nikt nie jest ważne, ponieważ i tak umrzesz, a do tego 
czasu musisz uko r\.c zyć swoją pracę. Tylko to miej na uwad ze; nie wskazówkę 

zegara ni kalendarz. 
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O tea trze i widzach 

Epiktet zalecil, ab\'śm\', jesli te• możliwe, w ogó le nie chodzili do teatru. Lecz 
5koro iu 7. tam p171 ' s 1 li~mv, 1c1, how ujrnv si~' . kromnie i cicho. W teatrze bo
w iem sied z,) d1icc i. Dzieci, a nawet niemowl.,. ta. Podnosi się kurty na, błvska 
r >flekl11r na czerwony m pluszu, a na widowni w tej właśnie chwili siedzi tysiąc 
niemowl<)l L rozdziawionvrni u,t,1mi, które cze kają na cud. Owe niemowlę ta 

przed ki lk u minut,1mi, w l\ciu ~'rywatnym bvlv powa żnvmi lekarzami, roz
sądnym i c1dw0kc1tclmi, sum ienny mi i ośw ieconym i nauczycielami, ludźmi do
rosl\'mi, odpow icd1ialnvmi, ro z1-1 ,1żnvmi . Ale w chwil i, gdy zajęli mie1sce na 
widowni le t1 tralncj, gdv na czerwonv m pluszu kurtvnv błysnął żar reflektora, 
cah· ów tccilra lny tłum mozenll' ju ż uważać za lokatorów - o drobnvch roz
d1iawio111 eh buziach - gigan t1·crnego d ziecięcego pokoju. Tysiąc niemowląt 

czeka na s rnoczek l kiedy dostaną smoczek - s lod ki czv gorzk i, wszystko Jedno 
- sied 7~) cicho, nier,rzv tc•nuw ze szczc,>ści a. A le jeśli w ciągu pięciu minut nie 
dos ta ną s mocz ka., z<1czy nają się w i e rc ić , pokasłują, ziewają, kwękają, nierzadko 
szcze bioc,)C protestuj,j. Co to jes t smoczek7 Napięcie. Dlatego więc nie bądź 
w te,1 trzc zb\'t dumm', jcsli cos ci s i ę spodoba, powiedz tak: „Bylem dobrym 
dzieckiem i dos t,dcm .~ moczek" 

I Fragmcntv opublikowanej pn r.iz pierwszy w 19-13 roku Ksirgi ziół Sandora 
tvlc\ra ieg n; c:·t /a: S. Mcirai, K::iisa ziol, przekł F. Netz, Warsza wa 2003/ 

Rękopis Mara · 1eq0 

I 

1984 

3 "1 gnid11i11 

Po obiedzie L nieoczekiwa
nie, bez żad nvch wcześni ej szych 

oznak, poc zuta si ę ź le, miała ob1awv 
om.dlenia. W ostatnim dziesięcio leciu ta
kie na g le pogorsze nie się samopoczucia zda -
rzało się je1 coraz częściej. To nit' atak serca, niem.a 
bóli, następu je utrata przvtomności i nie mal żadnego 
pulsu Podaję svmpathol, udaje mi się jakoś przenieśc ją do sy pialni, po ło

żyć do łóż ka , zasypia. Pod wieczór czu je s ię lepie j Oboje dojrze li śmy ju ż do 
odejścia [ ... ] Śmierć we dwójkę, w tvm sa mvm czasie bvlab:· dla nas naj
większvm darem. [ .. ] Nie mam w sobie żadnego protestu przeciw odejściu, 
niepokoi mnie tvlko sposob umierania. Trzebcl się zdać na los. Przeżvliśmv 
pełne Ż\ ' C i e 

1985 

28 J,, ,crct11 111 

Od trzech t1'godni dniem i nocą opieka nad chorą . W pokoju cho rego, jak w 
w i ęzieniu, czas nie is tnieje. Dz ier'l i noc, godzi111' i min u tv z l ewają s ię ze so bą. 
Choroba Jest pr .-:estrzenią, jak czas. 

[ .. ] Mam nadzieję, że wv trzvmam, dopóki mnie potrzebuje. Jest bard zo pięk 

na, piękn o przemijania jest czasami bard z iej przekonvwające niż mlodość, 

piękno pełnej, triumfalnej kobiecości. 

17 /i~loparin 

W szpita lu. Jest niespokojna i bardzo s ł aba. Na czas sprzątan i a i karmienia 
wvjęto ja L ł óżka, źle' rnosi tę Sl'tuac j ę, jęczy i skarż.y s i ę, trzy mam ją Zcl rękę, 
w jednej chw ili zasypia, potem znów się ska rżv Nie odczuwa bólów ciele
s nvch i nie wie dokładn ie, gdzie jest i co s i ę z nią d z ieje, ale 1cst niespokojna i 
niezadowo lona. [ .. . J 

21 /1slopnrf11 

[ ... ] Czasami jękni e, zapvta na od pow iada, że nic 1 ą nie boli. Dwukrotnie 
mówi „mamo, mamo" Staram się t"rze konać ją , że ter<1z 1a 1es tem „mamą" 
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Nie odpowiada, ale może zrozumiała. Gdy przemawiam do niej, odpowiada 
,,tak" lub „nie", lecz nic ponadto. Wszystko to 1est tak przerażające i koszmar
ne, czasem wvdaje mi się, że już tego nie wytrzymam.[ ... ] Powiedzenie, że 
„żvcie naśladuje czasem litera turę", bywa prawdą. 

24 grurinin 

I ] Czterdzieści czterv lata temu wieczór wigilijny w domku w Leanyfa
lu. Bez elektrvczności, bez ogrzewania, bez niczego. Przez calą noc ostrzał 
artvJervjski, wvbuclw bomb, na przeciwległym brzegu Dunaju sowiecka 
armia walczvła już na obrzeżach D1pestu Naziści opuścili właśnie wieś. 
Rosianie zaś zaczęli wchodzić. Wówczas myślalem, że nie istnieje sytu
acja bardziej przerażająca. Po czterdziestu czterech latach ten wieczór 
wigiliJnV jest przerażającv w inny sposób. Wówczas jakoś wiedziałem, 
moie gruczolv wiedziały, że można żyć inaczej i że warto przeżyć. Dziś 
już w to nie wierzę. To, co zdarz vlo się w tym czasie: kontynenty, zmiany, 
„literatura", która potrafi być ciosem i blvskiem, ale tak naprawdę jest 
głównie wvpinaniem się, próżnością, chciwą i nachalną autodemonstra
Cją Czasami jakaś linijka, słowo zaświeci od środka 1ak atom. 

1986 

4 st 11c:11io 

L umarła. 

13 11 111/ 11 

[ ... ]\N sklepie z bronią, w którym kupiłem pistolet. Pokazują, jak należy 
umie śc i c naboje w magazvnku, abv pistolet był zawsze gotowy do strza
łu.[ ... ] Na uJicv kilka kroków i zawrót glowy. Jeśli upadnę i trafię do szpi
tala, nie będę mógł zrobić użvtku z pistoletu. To poważny problem. 

1989 

15 st11c: w 11 

Czekam na wezwanie, nie ponaglam, ale i nie ociągam się. Już pora. 

Koperta z testamentem 
arn1ego 

/Fragmenty Dziennikn Sandora Maraiego, 
prowadzonego przez pisarza od 1943 roku, 
do smierci w 1989 roku; cyt. za: S. Marai, 
Dziennik (fmgment1;), przekł. T. Worowska, 
Warszawa 2008/ 

Jan Englert 

Aktor teatralny i filmowy, p dagog, 
reży er, dyrektor arty tyczny Teatru 

a rodowego w Warszawie. Jako trzy-
nastolatek zad biutowa! rolą łączni-
ka Zefirka w filmie Kana/ A. Waj y. 
kończy! Pa1'1 tw wą Wyż zą zko!ę 

Teat ralną w Warszawie. P tudiach 
trafil do to! cznego Teatru Polskiego, 
gdzie wystąpił w spektaklach wyre
żyserowanych m.in.: przez A. Bardi
niego, B. Korzeniew kiego i J. Krecz
mara. W lata h 1969-1 1 był aktorem 
Teatru Wspólczesneg w Warszawie. 
W 19 1 r ku wrócił na trzynaście 

lat do Teatru Polskiego, gdzie zagrał 
m.in.: Kon rada w W1r:woleni11 i Pana 
Młodego w Weselu"": r ż. K. Dejmka 
oraz Gustawa w Ś/11bac/1 p1111ie1lskich 
w reż. A. Łapickiego. Wyreżys rował 
Kordiana oraz dwa dramaty Witkace-

- Bezimic11ne dzieło i 0111Jc/r. d 1996 
roku gra i reży eruje w T~arrze a ro
dowym w Warszawie. Od roku 200 
jest dyrektorem arty tycznym sceny 
narodowej . Wyreżyserował tam m.in. 
Szkolę żon Moliera (za rai Arnolfa), 
Dożywocie (zagrał Łatkę) oraz Ś/uliy 
panie1lskie (zagrał Radosta) Fredry, 
Kurkę worl11q Witkcego oraz o tatn io 
- Księżniczkę 11a opak wywróconą Cal
derona. Do jego największych kreacji 
na sc ni eatru arodoweg należą: 
rola tytułowa w Królu Lirze w reż. M. 
Prusa, Henryk w Nie-Bo kie} komedii 
w reż . J. Grzegorzewskiego, zeu z w Fedrze w reż. M. Kleczewskiej oraz 
Eugeniusz w Tangu w reż. J. Jarockiego. a deskach TR-u można go ostatnio 
o lądać w spektaklu T.E.O.R.E.M.A.T wyreżyserowanym przez C. Jarzynę. 
Ma na swoim k ncie wiele ról filmowych . Zagrał w dwóch najnowszych fil
mach A. Wajdy - Katy11i11 i Tataraku . Pracę artystyczną łączy z d iałalno ' cią 

pedagogiczną. J t profesorem warszawskiej Akademii Teatralnej . W latach 
1981-1987 był dziekanem Wydziału Aktorskiego tej uczelni. Dwukrotnie, w 
latach 1987-1993 oraz 1996-2002 pel.nil funkcję r ktora . W le tach 1992-1993 
był czlonkiem Rad r ds. Kultury przy Prezydencie l~P. Odznaczony Krzyżem 
Kawa ler kim i Krzyżem Komandorskim Orderu Od rod.lenia Polski. 
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Beata Ścibakówna 

Absolwentka warszawskiej 
Państwow i Wyż Lej zko
ty eatralnej. Aktorka Teatru 

ar ~k'w go w War za\ ie 
od 1997 r., wcześniej aktorb 
wru·szawskiego Teatru Po
wszechnego, gd7i „_.agrala 
wide ról, m.in.; Alin w Bal
lndy11ie, Armand w Z11wwie 
święto. zkmo Bułhakowa, Zo-
ię w Wese/11, a rola Klarv w 

Ś/11/mc/1 pn11ie1iskic/1 w r i'. A. 
Łapickiego przynio la jej wy
r żnicnie n Konfrontacjach 
featralnych „Klasyka Polska" 
w polu w 1995 r. W Te
atrz Narodow m wsp Ipra
cowała z wybitnymi twórcami 
teatralnymi: J nym Grzego
rzewskim, Ma iejem Prnsem, 
Ka7Jmi rzem Kutzem, je
rz •m jar kim, Kazimierzem 
Dejmkiem, Janem Englertem, 
Jacque La sałlem . tatni 
można ją ogląda w roli Dory
ny w Molierow ·kim Tnrh~ffic, 

milii w Otl!l/11 zy Goplru1y w 
Bnl/nd1;111e. Ma na koncie wiele 
ról w Teatrze Telewizji m.in.: 
w reż. Gustawa Holoubka, 
Ed·.varda Dziewoń kiego, Ro
berta Glii skieg . Zagrała w 
wielu erialach telewizyjnych 
i filmach: Dn111n /\nml'iimm, Zlo
tnpolscy, Tygrysy 11 ropy. 5111110 

:ycic i ordynator rlicką w Nn 
dol1re i 110 z.le. B la w p !produ
centem spektaklu 011e w reż. 
Krzy. ztofa Zaleskiego, gdzie 
gr la wraz z Małgorzatą Ko
żuchowską, Edytą 01 zówką 
i Dorotą Landowską. Je l pro
ducentem spektaklu Hipnoza 
wyr żyserowanym przez Woj
ciecha Malajkata, w któtym gra 
z Rafałem Królikowskim. 

Edyta Olszówka 

Absolwentka Pań s twowe j Wvż_ 1ej :,1 t...o ll' I l'J lr,ilm-' i i J'i lmow( '! w Lc>d/i. 
Jeszcze 1ako s tud entka, z.1 ro lę w ~ pc klakł u ~l '•lt1·rc 111·:ed <11c111 C h.1w c1 ckicgo, 
otrzvmala nagrodę na, odbywaj,1cv m ~ i <; 1Y w<H~7.<1w~kich 0grod aL11 Frci~c,1 t i , 
Konkursie Tea trów Ogród kowvch . Z.mim t rafiła d o Tea tru Pow"N h nl' •'O 
w Warszawi e, którego a ktork.1 jest od 1996 ro ku, Wl' '- t •po~' ,il ci n.i <>< cn,Kli 
in nvch s tolecznl'ch tea trów - Ochotv i A tene um. W Pow ... /tXh n vm 1,1!..;ral,1 
m.in . w Ślub11ch.p1111 ic 1 i :;J..1ch w rcL.. F Ba jona, P<> de.;:, :11 or,1L 1'11/n„ ·= fo1,/i;11,1.i11 
w reż. A. Glińskie j (J ndgrod..i na f c's ti wa lu w Ka li !:>z u), C_i1•11rtc1 .;w<fr:<' w reż. 
W Kowal skiego C7~ Q ,1/1/J..ll w reż. M. 5, , ~ ;:i j cws ki ej (n,1grod i1 l\.l in i-. tr.1 Kul 
tury i Dzied zic twd , arod owego). Mo7 nc1 i·l ta k że ogl c) d ać na desl-.ach T,•,1tru 
Komedia w wy rcżvs "' rowany m p rzez T. D u tkic w iu a sp •k. t,1kl u fl •.lwPi1111 re
zcnmcjn. Ma na swoim konc ie ro w n ic.t. wi cie ml tilmow\'c li , m.in. 11 takich 
produ.kcpch jak. Slr1:/i1 Cl '-!! K. Lan.~ , f>1i/ orTir• i f.ciifi .; T Koneckiego, Ci.1/0 T 
Konecki go i A Sa ramono wic za, Li~:11 w reż. S. [Js trong.1. Za m l\' w fi lm ie 
Eh·i~ i Mn ryli11 A Ma ninicgo .ws tała nagrod zo na na fc-.. ti,;a l d u r·il m [) ' Av<'n 
tures Va le nciennes we rr:incji. 
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Mariusz Zaniewski 

Absolwent Państwowej \i\/ yższej Szkoty Teatralnej w Krakow ie. W 2000 
roku, jeszcze jako student, za d ebiutow a ł na deskach Starego Teatru w Nic 
Boskiej Komedii w reż . K. Nazara. W Teatrze Zagłębia w Sos nowcu zag rał 

Henryka w Ślubie W. Gombrowicza w reż . J Bunscha i ty tu l ową rolę w Hn111-
lecie w reż . B. Wyszomirski ego. Wys tąp ił w g ł ośnych krakowsk ich insceni
zacjach M. Zadary - zagra ł główną rolę w Ksi('dzu Mnrku w Starym Tea trze 
oraz Dziennikarza i Widmo w Weselu w Teatrze Scena STU. W Tea trze Po l
sk im w e VVroclawiu stworzy ł ro le w spek ta klach W Rubina , P Woj cieszka, 
R. Brzy ka i M. Pęciki ewicz. Ostatn io można go było oglądać w Orcstei J Xe
naki sa, k tórą M. Zadara przygotował w Operze Narodowej w Warszawie . 
Ma na swoim koncie również kilka ró l fi lmowych. 

Wiesław Kornasa 

Aktor, pedagog, profeso r ty tularny Akade mii Teatralnej w Warszawie. 
kończy ł PWST im. L Solsk iego w Krakowie . Pracowal w tea trach : w Kali

szu, w Poznaniu i w Zes pole Janusza Wiś niewskiego w Warszawie. Zagrał 
kilkadziesiąt ról tea tra lnych, filmowych i te lewizyjnych u takich re żyseróvv 
jak L Cywi ńska, M. Prus,]. Nyczak, J Wiś niewsk i, P Cieplak, J. Jarnu szkie
wicz, P Ła zark i e wi cz, M . Treliriski, M. t .,1zMkiewicz, F. Bajon, A. Zulawski. 
Z zespołem J Wiś ni ews ki ego zdobyl wiele pres ti żowych nagród i wyróż
nień na największych festiwa lach europejskich i światowych . Jest też wie
lokrotnym laureatem Fes tiwalu Małych Form Teatralnych we Wrocławiu . 

W swoim dorobku ar
tys tycznym ma rów
nież prace reżyse rskie 

w teatrach: Torunia, 
Bydgoszczy, Zie lone j 
Góry, Gdyni, Biał ego
s toku, Biel s ko-Bi a ł ej 

i Parvża. Obecn ie gra 
gościnn ie w tea trac h 
warszawskich , m.in .. 
w Teatr ze Stud io 
wspólnie z 1. Jun w Fi
lozofii po góralsku ] . Ti
schnera czy w TeClt rze 
Współczesnym z Mają 
Komorowską w Mi1110 
wsn1stko. Prowad z i 
wa rsztaty tea tra lne i 
prezentuje I ic zne kon
ce rty poetyckie w kra
ju i za granicą. Jego 
prace d yp lomowe ze 
s tudentami Ak ademii 
Teatralnej w Warsza
wie bvty nagradzane 
na Festiwalach Stu
denckich w Łod z i . Jes t 
autorem poetyckiej 
książki Mieć jnk rzckn 
swoje źródło, któ ra jes t 
owocem wie lo letnich 
spo tkań ze s tud enta
mi i przemyś l e 1'1 zwią

zanych z nauczaniem. 
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Zofia Zborowska 

Tego roczna absolwentka wa r
"7<1\ \'Skicj Akademii lcJt ralnej. 
L' konuvla dwa seme<;t rv w r ,. 
C.,t r ,1 c,bcq; Theatre and Fi lm ln~ ti

lu tc w I .os A nge!E'~ '\c1 ~cenie le-
1l r u o lleg ium N obilium wvs l<J
pila w trz ' Ch prLcd ~ tawien i ach 

dq1l11mowyc h: Upo1('ic ~ c1 1 1 1 li /1i-k11 
,1•iui1•11-ki<'. ,, , Ó. von H on·al ha w 
r •ż . A . li1'l s kiej, Bcis 111ci !'i , / JiUt• 

n,1 pod '> taw ie Klql i1'I/ i Sp l:iów 
S W\'Spianskiego w r i . ). En
gle rt a oraz ~'v1t ·r:1ir:c lr: 1·tl1 krflir 
\!\ '. S1.d.-,pira w reż. C Moraw
~ 1-.iego Z.ig rała jedną z głównvch 
ró l V\ ~cr ia lu telewizyjl1ym Przy
~ l t11i w reż . 1· Zvlbera. Trzvkrot na 
mi s trzy ni Polski w stepovva niu 
Rola pielęg niarki w Pr:.11sod:::ic 
5. Marai'eg o w Teatrze fJofonia 
jes t jej tea tr<ilnv m debiutem . 

Maciej Marczewski 

Absolwent Akademii Tea tra 1-
neJ w V\larszawie. Od 2003 ro ku 
ak tor Tea tru Współczesnego w 
Warszawie, gdz ie wys tąpi ! m.in. 
w spektak lach w r eż. M. Englerta 
(\i\ '11 id10<! "; / ą 111u 1 ie T. Kon w ie kiego, 
M~·r=e1/ .;/ .i • 1 • Piotra 0 /1 cy'u S. Mroż
k.1, fra11.;fcr M. Kuroukina, Tt' 
i1bc 111 /nd,1~( K. Za le kiegu i Pro

,c~ F. Kafki). Ma na swoim koncie 
kilka ról fil1T1owvch , rn. in . w ko
mediach Jul iu .;La Machulskiego 
(flc ;m.:':11 !to i/ I ro1111i<J..i i Koly<a 1Lkn) 
Można go równiez oglądać w p o
pularnvch se ria la c h, taki c h jak: 
Kn1 111 i11 11 l11i, Picr,u.;:11 111il n .ć.1 ', Nn 
W,p,i/11e1 

Katarzyna Lew icka 

VV!aść. [rena Makarewicz. rodzona w WahL.iwic, st udiowa /J w Bucb pes7r ie 
i w Warszawie. Tiu macz ka literatu rv w .'gicrskiej , ~ty pend\' s tka l'vlinis ler„l1,·<1 
Kul tury oraz Fu ndacj i \!\.' ęgiersk<i K.si,~żk,i. Od dwud 7 iP~ tu !J t 7,1foscvnowana 
twórczością Sand N<1 '.Vl a ra iq!;o, pr7e łożv ł a J<'go o powiadan ia 7-Pbrane w to mie 
Ma;.: ia (w tvm Nagle 11•1•:,mHiu, wykurzy;; tanc w filmie l 11/11mk w reż. A \i\laj
dv), powieści P0k,11 1111 f111tc, dopowiad-ij i) Ci) losy Odyseu 1.,1 po powrocie z woj
nv trojarl.ski ej, Pokl': cp1cid , 7.ajmuj ącą s1 e strukturą 5\ 'Stt' rnu autorvtJrnego n.:i 

przvkladzie inkwi zvcji , S11d <L' C1 11111dw„ ukMuj.:icą w a lJ..1;' z przemlX«') apMdtu 
pa11stwa jako źródl o anarchi i i terrory zmu, drama tv: Pr;;11god11 , Ol111 d 't ilc/c K.11_·;; 11 , 
słuchowiski\ z tomu Hicib .„ i jcgoksi sa; o Ma r.iim pi -;,1 10 d la Rnrn ~.-ii i T1•p(1 . .;i 1 

Obecnie pracuj e na d przekladem 1ed 11cgo 7 na1 większych wc;giersk ich bestsel 
lerów - trzv tomowej pow ieśc i C: 11 r!l<v11irn: /'1111l111d .'\!be rta Wassa, nazvwa ne
go księciem ]i tera tury S iedmiogrodu 
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Krystyna Jan da 

Aktorka teatralna i filmowa, reżvserka, aut rka k iążek i felieton w . Ab-
olwentka Pali twowej Wyższej· zkoły Teatralnej w War za wie. Jeszcze 

jako studentka zagrała a zę w legendarnych Trzech siostrach wyreż sero
wanvch przez A. Bardiniego w Teatrze Telewizji. W 1976 r. zadebiu towała 
w d~óch tolecznych teatrach - jako postać tytułowa w Portrecie Dorin11n Greya 
J. Osborne' a wg O . Wilde'a w reż. A. apickie o w Teatrze Małym i jak 
Aniela w /11bach pa11ie1l skic/1 A. Fredry w reż. J. widerskiego" Teatrze Ate
neum. Aktorką teg teatru była przez kol jn h 11 lat, ap żniej przez 16 lat 
- Teatru Pow zechnego w War z wie. Zagrała także wiele ról w T a trze 
Telewizji. W 2005 r. otworzyła autorski Teatr Polonia prowc dzony przez 
Fundację Kry tyny Jandy a Rzecz Kultur . Pierw zą premierą Teatru Po
lonia była tefcia Ćwiek w szpo11ach życia w reż. K. Jandy. W tyczni u 2010 r., 
premierą Wa sy Że/ewowej w reż . W. Raźniaka z akt rką \'\' roli tytu ł wej, 
Fundacja ot„vorzyla nową cenę - Och-teatr w dawnym kinie O hota . W fil 
mie zadebiutowała w Człowieku z 111ar11111ru w reż. A. Wajdy. Zagrała bli
sko O ról filmowych w Polsce i za granicą. Za Przes/11c/1n11ie R. Bugaj kiego 
otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na Festiwalu Filmowym w Can
nes. Zajmuje się także reży erią. Ma na swoim koncie reżyserię filmu fabu
larnego Pestka, według powieści aut r twa nki K wal kiej, a także wielu 
spektakli teatralnych raz Teatru Telewizji. W 2006 r. otrz mała Europejską 
agrodę M di w Medaille harlemagne. Czytelnicy „P lityki" wybrali ją 

do grona najwybitni jszych aktorów p lskich XX wieku . W 2007 r. nagro
dzono ją Złotą Kaczką w kat gorii ajlep za Aktorka w o tatnim półwi zu 
kinematografii pols.kiej, a w 2009 r. dwi ma Zł tymi Kaczkami, w kategorii: 
Najlepsza Aktorka ezom1 200 /2009 oraz ajlepsza Aktorka Filmów Hi
storyczno-Kostiumowych (z okazji 100-Iccia poi kiego kina) . 

Janusz Sosnowski 

cen graf teatralnv i filmow . bsolw nt Wydziału rchit ktury na Po
litechnice War zawskiej . Jest au t rem cenografi i do wielu prz d tawie11, 
w pólpracowa.I z A. Wajdą, K. Zaleskim, F. Bajonem, T. I bodziankiem. 
Przygotował cenografię d sp ktakli muzyczny h w reż . ] . Józefowi za w 
Teatrze tudio Buffo (Do grającej szafy grosik wrzu ć, Brel, Ukachn11y kraj .. „ czyli 
PRLwpiose11ce) . ]e tautorem c nografiido, przyg t wanejwTeatrzeRoma, 
polskiej wersji s łynnego mu ica lu Koh;. Pracował jako scenograf na planie 
takich filmów, jak: Przes/uc/1n11ie '"' reż. R. Bugaj ki g , Seks111isja i Ki11gsajz 
w reż. J. Machulskiego, Pe tka w reż. K. Jandy, Kronika wypadkóu 111ilos11ych 
i Panna Nikt w reż. A. Wajdy, Quo Vadis w reż.] . Kawalerowicza oraz Karol 
- człowiek, który został papieżem w reż . G . Battiato. Scenograf wielu filmów 
fabularnych norwe kich i fińskich . J t również aut rem scenografi i d kil
ku popularnych seria li - m . in . do Kasi i Tomka, Dziupli Cezara raz Rancza. 
Zdobywca wielu nagród krajowy h i międzynarodow eh. 

Magda Biedrzycka 

Artystka plastyk, kos tiumografka. Abso lwentka V\lydzialu Gra fiki lódzkiej 
Pai'tstwowej Wyższej Szkoły Sztu k Plastycznvch Jest autorką kostiumów 
do w ielu polskich filmów, m.in. do: Gier ulicz11ycl1 w reż . K. Krauzego, VVe
isem w reż. W. Marczewskiego, Zemsty w reż. A. Wajdy, Kochnnkói1' z Mnrn11y 
w reż. I. Crvińskiej, f/.ltro irlzie111_11 rlo kinn w reż. M. Kwiecińskiego. Pracowala 
także przy dwóch najnowszych filmach A Wajdy - Kntt111iu, za którv w 2008 
roku otrzyma ła Europejską Nagrodę Filmową w kategorii Prix d ' Excell ence 
i Polską Nagrodę Filmową Orze ł oraz Tntnrnku. W 2010 roku otrzymala Orta 
za kostium v do filmu Rewers w reż. B. Lan kosza. jes t trzykro tną laurea tką 
Indywidualnej Nagrody Filmowej w Gd yn i. Przygotowała ~ównież kostiumy 
do wielu produkcji Teatru Telewizji, w tym m .in . do: Pamift11 ikn z Powslnnia 
Warszawskiego w reż . M. Zmarz-Koczanowicz, VV11111pirn w re ż. M. Dejczera, 
Edwarda Il w reż. M. Prusa, Kariery Artu ro Ui w re ż. P. Szulkina czy ostatnio 
Rosyjskie/i konfitur w re ż. K. Jandy 

Piotr Pawlik 

Na stale związanv z Teatrem Polonia i Och-teatrem, w których realizował 
światła do: Hip 110 ;_11 w reż. K. Maternv, VVassy Żcleznowej w reż. W Raźni a ka, 
Pnnn Jowialskiego w reż. A. Polony i J. Opalskiego oraz do Bin/ej bluzki w reż. 
M . U mer. Współpracowal m.in. z: Agatą Dudą Gracz przy większości jej rea li
zacji teatralnych oraz z Grzegorzem J arzyną (Bzik tropikal11y, Ksiązf Myszkin, 
UrocZL/sfos(t Mają Kleczewską (Makbet), Krzysztofem Warli kows kim (H111 n
let), Robertem Czechowskim (Kaspar Hnu ser, /11k rt•11111 sir porlobn, Stworzenia 
sccnicwe), Henrykiem Baranowskim (Mnkhet, Proces, Zn111ek), Józefem Opal
sk im (Lolerin na 111rżów, cz11ii Nnrzeczom1 nr 69, Akrll1pn11intor, fcsic11i11), Paw
iem Łysakiem (Noc Helvem, Ksią ż(' Nicz/011111y, Hclmu cik) i Artu rem Tvszkiewi
czem (Orncu/n, Bnllndy11n). Autor w idowisk świetlnych (m.in .. Pocz1n witrnży 
w Kościele Franciszkanów, Trypt11k Stanisl1Humuski w Katedrze Wawelskiej 
czy koncert audio wizual ny w Radziejowicach). 



Sponsor premiery: 

PGNiG 

PołToni medialni: 

Radio~ oneł pl l gazeta 

Partnerzy remontu Teatru: 

PRALPOL !!.25.2 C ·~·J 111 [ll;]OPEX 

łfAUf łmt 

e ~SPEC l_ ~\F\ \ 

Portnet" teleinfonnotyczny Teatru: 

. ·: nova1nvest 

Partnerzy lec:hnołogłczni TeołTu; 

~Rllłl~. 

Spektokl donnansowony ze środ\ów: 

KuUury 

'"~ • 
Portnet" pt"emiery: 

• 
Partner- stroleQiCD1y TEATRU POLONIA: 

więcej /m1 c; andnrd li 
Scenografię do spek1,ild u w vkonano w pracowni . . .. ... .. .. ... ... .. .. .. Barllo mieja Kloska 

Kos tiu nn- do s pekt.1~ lu povi.;u to wa no w prdcowni .. .. Rvs za rd a Ka m KA N IA-UBRA N IA 
Zdjęc ie na ok l,1dce ... . ..... ... .. Joanna Dorszyk 

Zdjęcia w programie .. . ...... Robert Jaworski 
Zdjęcia archiwalne pochod zą z publ1ka cj1 ........... .... ... .. . K<'l"'k ,,, 1<'11)1<'k 1vl11mi Sm1dtlr d,'1m 5/, 

I kl iko n Kiadó, Pe t ći fi Jroda lmi Muzeum, Budapest 2006 
Opraco\·v an ie programu „ . Helena Radzikow c;;: k.J 

Pro1ekt grafr cznv pro):; ramu .. . .. .... ...... ..... ........ .. Pi o tr \'Vozniak 

Dziękujemy VVęRier~l-J~m u lnstytuto\v1 Ku ltury vv \!\1arszavvie za pomoc "'' reaJj z.<1cji programu. 
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FUNDACJA KRYSTYNY JANDY NA RZECZ KULTURY 

Prezes Fundacji Krystyna Janda 
Członek Zarządu Fundacji Maria Seweryn 
Rada Fundacji Marta Bartkowska, Janusz Jaworski 
Ernest Jędrzejewski, Jerzy Karwowski, 
Magdalena Kłosińska 
Dyrektor Teatru Roman Osadnik 
Organizacja Pracy Teatru Sylwia Rydlewska, 
Barbara Bogucka 
PR i kontakty z mediami Marta Bartkowska 
Organizacja imprez i promocja Darek Pabjańczyk 
Impresariat Katarzyna Błachiewicz 
Kasa biletowa Piotr Bajcar, 
Mirosław Gajkowski, Krzysztof Lipiec, 
Marcin Możdżyński, Tomasz Płacheta 
Kierownik techniczny Małgorzata Domańska 
Oświetlenie i akustyka Piotr Pawlik, 
Mirosław Bestecki, Piotr Buźniak, 
Michał Cacko, Tatiana Czabańska-Cacko, 
Adam Czaplicki, Rafał Piotrowski, 
Agnieszka Szczepanowska, Paweł Szymczyk, 
Waldemar Zatorski 
Multimedia Karolina Noińska, Piotr Buźniak 
Obsługa sceny Piotr Bajcar, Henryk Cacko, 
Tomasz Ciach, Jan Cudak, Kamil Gontarz, 
Ryszard Homętowski, Rafał Rossa, 
Tomasz Rusek, Daniel Wyczesany 
Fryzjerki/ charakteryzatorki Anna Czerwińska, 
Katarzyna Marciniak, Beata Mrożek, 
Agnieszka Rę becka 
Garderobiane Barbara Godlewska, 
Wiesława Kamińska, Izabela Nojszewska, 
Maria Pińkowska, Władysława Trejnis 
Prowadzenie spektakli Marta Bartkowska, 
Ewa Baryłkiewicz, Magdalena Kłosińska, 
Alicja Przerazińska, Ewa Ratkowska, Magdalena 
Ratkowska, Rafał Rossa, Jarosław Szowa, 
Marta Więcławska 
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