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asystentka reżysera I kierownictwo produkq1 I Anna Małkowska 
wspólpraca I Małgorzata Salo-Frycz I Waldemar Raźniak 

realizaqa dźwięku I Aleksander Dziki 
realizaqa św1atta ! Katarzyna Parczewska 

charakteryzacja I Katarzyna Adamczyk 
k1erown1ctwo budowy scenograf11 I Paweł Put 

real1zaqa nagrania muzyki I Andrzej Brzoska 

muzycy 

Barbara Skoczyńska wibrafon I Krzysztof Zbijowski klarnet 
Wojciech Koprowski skrżypce I Kamil Walasek altówka 

Karol Marianowski wiolonczela 
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Jan Frycz 

Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Ukończy! 
PWST w Krakowie. W teatrze zadeb1utowai w 
1978 roku rolą Edmunda w . Damach i huzarach" 

również w Teatrze Telewizji. Najciekawsze 
kreacje filmowe stworzyl w . Pożegnan i u jesieni " 
i .. Egoistach" Mariusza Trelińskiego,. Tam i z 
powrotem" Wojciecha Wójcika, .. Pornografii" 
Jana Jakuba Kolskiego I nagroda na FPFF w 
Gdyn i i Orze!). „Pręgach"IOrzel) Magdaleny 
Piekorz oraz .Bezmiarze sprawiedliwosci" 
Wieslawa Saniewskiego. Widzom Teatru IMKA 
znany ze spektaklu .Kwartet·. 

Aleksandra Popławska 

Aktorka filmowa i teatralna, reżyserka . 

Ukończyła PWST we Wroctawiu.Doskonale 
sp rawdza się w repertuarze wspólczesnym. 

Levina w reżyserii Artura Tyszkiewicza oraz jako 
rezyserka glosnego spektaklu .. General" 

Adam Woronowicz 

Ukończył studia Akademię Teatralną w 
Warszawie. Na co dzień w zespole TR Warszawa. 
Wspólpracowal m .in. z Anną Augustynowicz, 

za najlepszą drugopla~ową rolę męską w 
.Kształcie rzeczy· Neila LaBute'a, Za rolę w 
. Slomkowym kapeluszu· oraz w . Pamiętniku 
z Powstania Warszawskiego· otrzymał 
Nagroda 1m. Aleksandra Zelwerowicza w 2005. 
W 2011 otrzymał nagrodę Orła za najlepszą 
drugoplanową rolę męską w filmie . Chrzest· 
w rezyseri1 Marcina Wrony. 
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Przed końcem świata. 
Przez dziesięć lat rozmawiałem z rezyserami .. 

ielo;tórzy móY<ih, że sztukę Frayna trnba slo.rócil. 
bo 1e5t w niej za duzo sł6w. Za dużo łó-. Za duio 

UrodzonlJ w Legniclj, absolwent warszawskiego Liceum im. Marii Konopnickiej, student 
pierwszego roku W1jdziału Prawa UW, emigrant 11marcow1j", student SorbonlJ, absolwent 
Columbia UniversillJ i tamże doktorant (historia idei), oraz Harvard University (doktor 

myśli . To może zmęczyć i aktorów i widzów. Lepiej 
nie dotykać! A ja myślę, ze -.taśnil' dlatego trzeba_. 
Wiesz, w dzieciństwie słyszałem dorosłych, którzy 
dziarsko pow tarzali .Jeszcze jedna atomowa i 
wrócimy znów do Lwowa· Do dziś zastanawia 
mnie ta chełpltwa . dziecięca nonszalancja. bo 
przeciez użyue jeszcze jednej atomowej oznaczało 
llk-.idację żyda w pasie międz1J Renem a Bugiem. 

praw), od dwudziestu Lat partner w wielkich kancelariach prawnljch zajmujących się Polsce 
prywał1Jzacją, fuzjami i przejęciami przedsiębiorstw ... - nagle zostaje producentem teatraln1Jm. 

Lejb Fogelman: Nie nagle! Decyzję podjąłem dawno 
temu, i w pełni świc1dom, co czynię . Uważam, że w 
teatrze wnąi Jest możliwa poważna rozmowa. Spotka 
nie twdrzą w twarz. MozP Io ostatnie takie mie1sce w 
świecie, gdzie stawo me musi ulegał kompresji - 1ak" 
sms-ach czy blogad1 - aż po nie-znaczeme. Moze, ale 
nie mu~i Warunkiem jest istnienie tego słowa: słowa

myśh. Od niego wszys tko się zaczyna. 

M.K. Opowiada [lie o dwóch, lecz o jednej rozmowie. 
Niels Bohr i Werner Heisenberg spotykają się 
wczesną jesienią 1941 roku w Kopenhadze. O 
rzeczywistym przebiegu spotkania wiemy niewiele. 
Wersje przedstawione po kilkunastu latach 
przez jego uczestników są odmienne. O skutkach 
możemy powiedzieć tyle: po pier..su - jest wielce 
prawdopodobne, że rozmowa fizyków spowodowała 
przyśpieszenie prac nad bronią atomową w Stanach 
Zjednoczonych, po drugie - nie da się wykluczyć, ie 
spowodowała spowolnienie prac nad bronią atomow4 
w Niemczech. Idzie więc o wydarzenie, którego - jak 
pisze Frayn - nigdy się w pełni nie ogarnie i nie 
zdefiniuje. 

LF: lak, .Kopenhaga" opowiada o spotkaniu. do 
którego doszło w 1g41 roku, Ale nie doszłoby do 
fliego, gdyby nie rozmow.i, która - wed le mojej wiary 
- miała miejsce ponad lrzlJ tysiące trzysta ldt temu 
Będę się upierał, że ldzle o dwle rozmowlJ a me sedną ; 
tu stoję, inaczej nie mogę! Ale o tym później. 

M.K. Wczesna jesień 1941 roku. W progu 
mieszkania Nielsa Bohra, jednego z twórców 
mechaniki kwantowej, laureata nagrodlJ Nobla w 
dziedzinie fiz9ki w 1922 rolo.u, staje jego ucuń i 
współpracownik Werner Heisenberg, odkrywca 
zasady nieoznaczoności, laureat nagrody Nobla w 

dziedzinie fizyki w 1932 roku ... W tym spotkaniu Moze to byta próba oswojenia strachu? Moze sJ..utek 
weimie też udział żona Bohra - Margarelhe ... Trzy pomieszania niewiedzy z resztkami mocarstwowych 
osoby - trzy role, skromnie... uro1eń. Moi:e i jedno 1 drugie? 

LF: Za to w tle, w tle duchowym. są obPcni wszyscy M.K. Był Plan Rapackiego, który proponował 
Prosperowie XX wieku Max Planck, Alben Einstein, utworzenie w środku Europy, w Polsce, 
Erwin Schroedinger, Robert Oppenheimer, John von Czechosłowacji, RFN i RO, strefy wolnej od broni 
Neumann, Enrico Fermi, George Gdmow. Richard jądrowej . 
Feynman, Robert Oppenheimer, Edward Teller, LF: Intencje szlachetne, szc1nse rec1lizacj1 żadne, skoro 
Stamslaw Ulam i Inni Sztuka Frayna opowi.c1da O - niezależnie od formul uzywanych w doktrynach 
wyddrzeniu historlJcznym, ale nie jest jego teatralną wojennuch - broń jądrowa miała odstraszać tego. 
ilustrc1cją Aktor grający Heisenberga mówi: Teraz kto w porywu~ strachu chcieliby się nią pierwszy 
wszyscy JUŻ umarll!my, tak, i św lat pamięta o mnle tylko posłużyć. z punktu widzenia szarego zjadacz" chleba 
z dwóch powodów. łeden to zasada nieokreśloności, mieszkającego w Legnicy te sprawy wydawały się 
czyli nieoznaczoności, a drugi to moja niewyjaśniona nierzeczywiste. wywiedzione 2 odległej legendy l..tórej 
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Akqa .Kopeflhagi" rozqrywa się w zaświo1tach, w 
szeolu. we wspólnym grobie ludzkości. Zdrazem rzecz 
dzieje się dziś, w chwili, w której rozmawic1my, i jutro 
i po1utrzP. bo - Jak mówi Margarethe Bohr - NLektóre 
pytc1nid Lyją, chociai ci, którzy ie stawiali. d.iwno 
umarli . SnUJ<l się sak duchy. Szukają odpowiedzt. 
których nie Lnaluzły za źycia . Jakie Io pytant.i? O 
tajemnicę spotkania w Kopenhadze? Tal- To rodzai 
śledztwa, rodzaj sensacYJnej opow1eŚC1, w której dwaj 
fizycy prowadzą dialog, prz4jazny i wrogi, szczery 
l kłamliwy, raz boleśnie brutalny i gniewny, innym 
razem przymilnie spnJtny, peten zasadzek l umków, 
na temat możebności stworzenia broni powszechnego 
zniszczenia. Jest wczesna jesień 1941 roku. Hitler 
panuje nad niemal całą Europą , jego armle sto1ą 
pod Leningradem i Odessą. ibliżają się do Moskwy. 
Ze wschodu dochod>:<i wiadomości u działaniach 

Einsatzqruppen, o mas~wej eksterminacji Żydów. 
To nie jest zwykle! wojna, lecz decydująca faza budowy 
Tysiącletniej Rzeszy ... Ą zatem pytania padają w 
konkretnej sytuaqi hLstorycznej - jednocześnie zaś 
wybiega1ą daleko w przyszłość. Tę przyszŁość. któr;i 
dla nas 1e t terafo1ejszośd4 Bo czy chcPmy o tym 
pamiętać, czy też wolimy zapomnieć, zyiemy w świecie 
stworzonym przez ludzi.i umysł - w 1-tórym obol- pd ji 
poznania stale pulsuie pasja destrukcji. 

przypc1 u wy.strzelenta !='ers ng w Tl, nasrępu1ące1 
l..ilka minut potem odpo-.iedzi przy użyciu rakiet SS-
20 ' kdskady kole1nych retahaqi Parasol atomowy 
wisiał wysoko, był sprawą imperiów, które mocując się 
o dominację na ziemi uwięzły Wt' wspólnocie wrogości 

M.K. John Lewis Gaddis, uważny historyk Zimnej 
Wojny, pisał w .Stra1eg1es of Conlainment ... • : 
.Porządek światowy, a wraz z nim bezpieczeństwo 
amerykańskie, zostały uzależnione bardziej od 
percepcji równowagi sił, niż od rzeczywistej 
równowagi". 

LF: W systemem dwubiegunowym opartym na 
rówflowadze strachu, broń masowej zagłady stała 
się instrumentem polityki bezpieczeńslWd Co mogło 
zagrozić s4me1rii, w której racjonalne rachuby miesza ty 
się z poczuciem siły 1 lękiem? Przypadelo. ludzki, 
na przykład sz.ilony generał, 1ak w ftlmte Stanleya 
Kubnka .Dr Strangelove, Or How I Stopped Worrying 
And Love The Bomb", albo przljpadek techniczny, na 
przykład usterka " ~ystemie ostrzegania radarowego, 
włdsnym lub przeciwntka W sumie, gdy się patrzy 
na 10 z historycznego dystansu. obie strony zgodnie 
przeciwdziałały zachwiamu symetril, ma~symallzując 
wiJ5ilki .zbrojeniowe - i l mch rezygnuj4c, gdy 
dochodziło do wzrostu napu:cia , jakby mc1jąc w pamtęci 

słowa Tu idydesa. że przyczyną wojny peloponeskiej 
była oba-.a. j ką przejmo1o1oal L.icedemończyJ..ów 
wirost potęgi ten. Dziś rzecz wygląda indczej: 
broń atomowa znal;szla się w zasięgu ludzt, dld 
których lstmejąctJ ś-. lat - odrażający. pogrążony " 
zepsuctu - zasługuje j~dyniP na zni.szczenie. Wojnc1, 
której celem 1e t ustanowienie Królest-.a Bozego na 
ziemi 111us1 mi ć churakter to alny, bezgran czny, nie 
ltcz4cy s1~ 2 ofiarami cudzymi i -.tasnym Wbrew 
temu, co dzis głoszą pobcy l!p1gon1 Carla Schmitta, 
stan ~m1rrtelne1 -.rogości nie 1est symbollczn4, 
seminaryjno-publlcys111czn4 grą ideologów. Idzie o 
lo.rwa1o1oą pralo.tykę Wirów!.. " Iranie i - być moze - w 
paru innych kra1ach pracują na rzeu zagłady Zachodu , 
Zislamlzo-.ane armi~ widzą alianta w Al Qaidzie, dla 
które1 midrtj chwaly bo1ownika 1est Ho~ć osób zabitych 
przezeń w samoloCle pasażerslo.im, metrze czy centrum 
handlowym Im więcej ofiar, tym Wlfcej strachu. Im 
więcej strachu, tym blizej zapaśn Swi.atu nie może 
się przydarzy( nic traszniejszego, niż ogarnięty 

aspiracjami eschatologicznymi Kaliban z dłonią na 
prz9CLsku, który uruchamia bombę. 

M.K. Prospero, Kaliban ... Chces>: mówić 
o szekspirowskiej „BurzlJ"? 

n wi c 

piękne, ale czy zgodne z przesłaniem Autora? 

Mteliśmy .Burzę' zaopatrzon4 w Prolog, k1órego 
Szekspir nie napisał, na dodatek pqmieszan4 
z cytatami z Nietzschego i Eliota, tak jakby tekst 
szelo.spuo1o1oskl wymagał uzupetnlen Wldzlatem na 
scenie umieraj4cego Anet„. Umier"t 6"' piękny Anet 
w sposób zachwycający aktorsko, ale bez sensu.
Prawdopodobnie reżyserowi szło o doprowadzenie 
do ostatecznych konsekwencji pomysłu Giorgio 
Strehlera który kazał uwolnionemu Arielowi kuleł, 
bo przez dwanaście lat służby u Prospera odwykł 
byt od 1o1ooino~ci. die i~psze bywa Moglem dobrego. 
więcej - dobrl'mu zaprzecza Mil'liśmy • Burzę", w 
której Prospero jest intelektualistą rozczarowanym 
Okrągłym Stołem i dldłego pogrąionym w mel.:lncholh. 
Melanchol1a byta w Polsce lat QO-ych XX 'l'oieku 
tematem modnym. szukano związkó-. między dziełem (i 
życiem) Roberta Burton.a a sarmackim rozle11i-.ieniem 
ducha, ryle tylko, że trwający przy swoim Burton w 
końw 1ę powiesił " Christ Church, udowodnił swoje, 
o sławnych za~ s.imobójstwach " Sarmacji jakoś słabo 
stychal_ Więc ten metancholi1ny intel l..tuahsta 
akcentowa! ~""o]ą rozpan. podcza~ gdy Pro pero w 
tekście orygindlnym czyrlllie przeclwSlawia się złu 
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LF: I będzie zrozp.aczony dopiero wówcz.as. gdy me 
llllJSlca pomocy od wtdzów - w modltlw1e .• And my 
ending is despatr/Unless I be relleved bij prayer . . 
Tak napi.s.at Szekspir i tego się trzymajmy. ·im 1est 
Prospero? 

M.K. Prawowitym Księciem Mediolanu (The rightful 
Duke or Milan). Mędrcem władającym wszystkimi 
siłami Na1ury. Umie wywołać burzę, kt6rej nie 
oprze się iaden okręt, celnie uderzyć piorunem, 
wstriąsnąć skalami, wprawić ludzi w szaleństwo 
l powr6dt do normalności, narzucić im sposób 
widzenia świata. .. 

LF: Nie t.ik szybko„. Dzieje Prospera układają 
się wedle znacz4cego rytmu. Prawowity wtadca 
Mediolanu najpierv. jest myślicielem, filozofem, który 
zagłębiony w lekturach i badaniach nie zwraca uwagi 
na sprawy państwa )est głuchy na ~wiat ludzi. Jego brat 
Antonio Za\l.iązuje alians z Alonsem. królem Neapolu 
i zdradziecko przejmuje władzę nad Mediolanem . 
Prospero i jego niespełna trzyletnia córka zostilją 
wrzuceni na spróchniały statek - a więc skazan na 
śmieri . Szczęśliwie Gonzdlo stary. uczdwy doradca 
księcia NeC1polu. dostarcza wygnańcom iywnośl, 
odzll!ż l - c:o najważniejsze - ksiązk1, o których 
Prospero mówi. cenię je pon<1d moje księstwo· 

~~~-11ol'fłr-11•raem . 
Prospero wywołuje burzę. W tym momencie 7aczyna 
się akcja sztuki_ Antonio namawia Sebastiana, by 
zabll swego brata i slęgnąl po koronę. Prospero 
demaskuje ten spisek, raluje życie królowl Neapolu .... 
Antonio musi zwr6dl Prosperowi ksiąl'ęcy tron. Zło 
zostało powstrzymane Ale nie miejm'J >h11ł7Pń- hJlkn 
powstrzymane! Istnieje nadal Trwa Ukryto się na 
chwilę, ale za jaki.S czas wyjdzte z kryjówki . Tak, ten 
happy end jest warunkowy _ Prospero wyrzekd się 
dalszego praktykowanlil sztuk magicznych„. 

M.K. Obiecuje, ie się wyrzeknie„. Ale CZIJ dotrzyma 
słowa? 

LF: Oto jest pytanie! Ostatnie wersy Aktu V swiadczą. 
że nie, bo Prospero zapewnia t..róla Neapolu. że morze 
będzie spokojne, d widtr sprzyjająC\j.„ A więc użył magii! 
Dopiero w pierwszym wersie Epilogu wypowiddanego 
przez aktora grającego ProspeM I ueka1ącego na 
oklaski (.He <1walts applause, then e~lt") U5łyszymy, 
że czary zniknęty Wtedy padaj4 słowa : „.And my 
ending is de.spalr/Unless I be reheved by pr11yer„. 
Ta modlitwa nte ma charakteru rytualnego. Nie jest 
prośbą. Nte jest btaganiem. Jest przypomnieme tego. 
co fą poprzedzd. Przypomnienie ~IJ•łemu wartoscl, który 
tworzy przestrzeń ludzkiego bytowania. 

M.K. Ku dobru? 

LF: a dobre i na zie. Na miarę człowtei..a. Wedle jego 
gatunkowych możliwaśc.t. Wedle ludzkiego wyboru. 

M.K. Wróćmy do spotkania jesienią 1g41 roku„. 
Zastanawiam się, kto wówczas wiedzial o UŻljlku, 
jaki można zrobić :z uranu-235? Otto Hahn i 
Fritz Strassmann, len ostatni na HCZilrnej li.śde• w 
Niemczech. Li.se Meitner i Otto Frisch - uciekinierzy 
z hitlerowskich Niemiec. Ukrywający się w Krakowie 
Ludwik Werlenstein„. Fryderljk Joliot-Curle i jego 
współpracownicy - już w Wielkiej Brljtanii.. . 

LF: Duża grupd fizyków t chemii.ów. którzy zostall 
zmuszem do wyjazdu z iemiec, potem zaś z Austrii d 
także z Węgier. W większości lydzl. I to oni tworzyłl 
potem ze„pół pracujący nad projei..tem Manhattan. 
Ameryka zwycięzyta z Niemcami w wyścigu o broń 
jądrową . pomeważ Hitler - mimo próśb Plancka -
ż4dat usunięcla Żydów z n<1uki niemieckiej Nie trzeba 
było dtugo czekał, by okalało się, ze jego Lapowiedi 
.całkowitej el.sterminacji n<1rodu żydowskiego· nie 
jest werbalną grą dyktatora uwodzącego masy przy 
pomocy antysemicktch haset... Bomba atomowa miała 
doprowadził do zwycięstwa Demokrdcji nad Ili Rzeszą 
t jej sojusznik.imi, stał się gw<1rantem praw człowieka 

y w ro u osaczony w o ozte !.:oncenlracy1nym. 
Uprawiał .hzykę żydowską" zwalcuną 1 potępiano} 
przez reżtm nazi.stowskl, ale nie tylko przez ten 
reżim, bo sprzeciw wobec teorii względności i 
wobec fizyki kwantowej łączył - przynajmniej przez 
pewien czas - antlj demokratyczne kręgi narodowo
konserwatywne, kler katolicki l ruchy faszystowskie 
w całej Europie Dlaczego? Tu musimy cofnął slę 
do 1go5 roku, gdy Einstein wysl<1Ł swoje artykułlJ 
do .Annalen der Physik•. Zyskały uznanie wśród 
większości naukowców. Mniejszość była oburzona. 
ze koncept względności - niezgodny z potoczną 
intuicją jest oparty na złożonych operacjach 
matematycznych. a wlęc ma charakter domniemania 
teoretycznego. Teoretycznego, a więc .l.ydowskiego"I 
Dlaczego? Jest parę odpowiedzi. które można uldadać 
w dowolne1 kole1noścl . Bo Emstein byt Żydem 
Bo - jak przypomina Frayn - fizyl..a teoretyczna. 
fizyka uprawiana przez tal..ich ludzi jak Einstein, 
Schr<idinger, Pauli, Born t Sommerleld - była w 
Nlemtzec.h zawsze uważana za dziedzinę gorsz4 niż 
fizyka doświadczalna, więc Żydów dopuszczćlno tylko 
do katedr łiztJkl teoretyczne1. Bo Einstein wykazał 
że pomlar nie jest wydarzeniem bezosobowym. 
które odbywa się z bezstronną untwersalnośdą. Jest 
l.udlkim działaniem, dokonywanym z jak1e1ś określone1 

perspektywy w czasie i przestrzeni, l l..onkretnego 
punktu wtdzeniil danego obserwatora. Bo Einstein byt 
Żydem I tak" koło. NiektówJ twierdzili. że hzyni 
uma14cy teonę względności pddli oharą zbiorowej 
hipnozy. Inni - że teoria względności iest wyk wiłem 
bolszewizmu. oczyw1śt1e żydowskiego . Ciel.awe, 
ie ataki wzmogły się z chwilą eksperymentalnego 
potwierdzenia teorii.. 

M.K. Ale :z czasem niektórzy teologowie chrześcrjdńscy 
spostrzegli, że teońil względności nie daje się 
pogodził z podstawowymi założeniami materiali:zmu, 
pozwala natomiast na operowanie pojęciem 
wszechświata nieograniczonego. lecz skończonego -
oraz na .redukowanie optymizmu co do możliwości 
osiągnięcia przez naukę ostatecznej prawdy, nie 
m6wiąc już o szc:zęściu". Einstein użyty do walki 
z marksizmem stał się bardziej strawny. Choć nie do 
końca„. w 2002 roku Radio Maryja głosem byłego 
lektora KC PZPR przekonywało słuchaczy: .Jest 
coś takiego, co widał, że się ta kultura zaczyna 
rozkładał. I co tu, mówiąc już generalnie, co może 
być przeciwwagą dla tej kultury, lej cywilizacji 
rozpadającej się w jakiś sposób. Powrót do wartości 
chrześcijańskich. W całym tego słowa znaczeniu. 
Żeby białe było białe, żeby o:arne było czarne, żeby 
btJly pewne wytyczne i wskazówki postępowaniil. 

d k-9 0 p Uf 
111or In CJO od r 1.IUWU'.D1U 
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ale u nas ani słowa w prasie mgdzie się o tym ni~ 
wyczyta. Mówiło Io Radio Londyn i opisywało po 
kilkudziesięciu latach badań. Zresztą, jak wiadomo, 
Einstein nie dostał za to nagrody Nobla. ze tę swoją 
teorię, a dostał nagrodę Nobla wiele lat pótniej 
:za odkrycie jakichś promieni. które nie istnieją. To 
jest paradoks, ale to r:zecz święta, z 1„90 się nie 
wolno .śmiać, bo Einstein jest ferowany przez pewne 
określone koła". 

LF: Stwórca 1est spraw1edllwy: daje każdemu wedle 
pojemności umysłu l szlachetności duszy • Przed 
emigracją. w lg68 roku, bytem na spotkamu w PAN, 
na ldórym pewien profesor ogłosil obalenie przez 
>iebie teorii względności . 

M.K Express Wieczorny pytał wówczas z oburzeniem: 
.Do tej pory przedstawiciele świata naukowego 
uchylają się od podjęcia rzeczowej, prawdziwie 
naukowej dyskusji (czyżby obawiając się, że być 
może nie genialny Albert Einstein, ale polski 
profesor może mieł rację?r. 

LF: Jakiś student zakwe.sttonowdł obliczenia rego 
prolesord, a ten - pamiętam - odpowiedział z dumą. 
że jego poglądy są popierdne przez szela PZPR na 
Stą~ku.. Zastawmy tę sprawę. Einstein okazał 

się Prosperem ukazu1ącym ludzkosci perspektywy 
I ograniczenia poznania ludzi..iego $wiata. W 1g13 
roku Bohr ~lormulowdł ideę .skoku kwantowego·. 
Do teoretycznego wyjaśnienia dziwnych zachowań 
rle~tronu przesi..akuj4cego z jedne1 orbity na drugą 
bez pojawienia się między orb1tdmi dos1ło w~i..uteli 
znów teoretycznego kompromisu między modelem 
matem<1tycznym mechdniki I.iłowej Schrod1ngera 
a mechaniką mdclerzową Heisenberga. To byl rol. 
1g26.. Trzech Prosperów od.stomio lud1k4 prawdę 
w~zechświata i ludzi..4 memożliwość stworzenia 
pflyrz4du, który by nasz ~widl obserwowdl z innej 
niż nasza, człowiecza perspekt11wa. I to jest właśnie 
nauka żydowska. 

M.K. Heisenberg nie był Żydem . 

LF Z punktu wtdzenia ustaw norymberskich 
- oczljwi.śue me byt. Bohr 1ako SIJO Żydówki -
z punktu widzenia u.st.iw norymbersi<1ch byt skazany 
na ~mierł.. Ale lu nie 1dzir ani o narodowośl, ant o 
dosłowme po1mowdne wyznanie. Dla mnie żydowsko~( 
to wspólnota pdm1ęc1, historii i losu. wspólnota 
przeznaczenia wspólnota obowi42ków wynika14cych 
z tych Zdsad i przekonań , które - t<'lk przypuszczam -
maj4 charakter umwersalny I dlatego na początku 
nasz„ o s otkama wsP.omnidlem o ro1mowie. _k_l_Ó._~~a=·--~-' 

przetrwania Bóg wybiera żydów. aby nie~lt przez 
dzieje parnię~ l przyw1ązame do zasad moralnych 
za co w zamidll orrzymuj4 Izrael Tak więc dar Boiy 
- Izrael 1est w<1runkiem przetrwania ludu 1 wdrtO~c1 . 
Gy nie z tego powodu Prosperowie XX wieku z.godzili 
•ię - mimo rozpduliwych wahań - na uwolnienie 
atomowl'yu Kdliba11d? 

dldtego postanowiłem wystdwić .Kopenhagę• 
Michaela Frdynd w Warszawie 

• f~godn1k Powu0<hny•, Nr Z5 (l231J. IQ"'"'"''• 2011 
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Waldemar Krzystek 

Ceniony i wielokrotnie nagradzany reżyser i sce
narzysta filmowy. takze rezyser teatralny. 
Za debiut rezyserski „W zawieszeniu„ otrzyma! 
• Brązowe Lwy„ na FPFF w Gdyni. Międzynarodowy 
sukces odniósl jego póżniejszy film .Zwolnieni z 
życia", uhonorowany w 1992 na MFF w San Se
bastian, nagrodą FIPRESCI dla najlepszego filmu 
festiwalu i nagrodą speqalną Jury. 
W 2008 roku otrzymat Wielką Nagrodę J ury ··z1ote 
Lwy · za ftlm . Mata Moskwa · na FPFF w Gdyni. 
Doceniono również jego spektakle Teatru Telewizji 
[..B.allada o Zakaczaw1u" - nagroda Kraiowego 
Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru TV "Dwa 
Ti i 

w epizodycznej roli w filmie fabularnym Piotra 
Łazark 1 ew1cza „Kocham Kino" 119871. 
Na scenie teatralnej wyreżyserował spektakle . 
• Zagraj to ieszcze raz, sam Woody' ego Allena 
(19951 w Teatrze im. Heleny ModrLejewskieJ w 
Legnicy; .. Hauptmann" Jerzego Łukosza (2001 l w 
Teatrze im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ; 
.Po deszczu- (2003) Serg1 Bebela na scenie PWST 
we Wroclawiu i .Niskie tąki„ [20041 adaptację 
powieśc i Piotra Siemiona pod tym samym tytułem 
we Wroctawskim Teatrze Współczesnym 

Zagubteni w nteoznaczoności 

Janina Paradowska: Producent przedstawienia rzeczy kilk.maśue osób. bo mnie1 więce1 tylu byto 
lejb Fogelman opowiada, że przez 1 O lat próbował ty<h. którzy mieli pojęcie o rozszc:zepu~mu j4dra 
namówić reżyserów do wystawienia „Kopenhagi" atomowego. I oni mogli decydował o rzymś tak 
Michaela Frayna i zawsze sły.szaŁ- za dużo słów. ~traszliwym Jdk broń dlomowil 
za dużo myśli, zmęczy Io aktorów i publiczność 
Pan uznał. że nie zmęcz1;1? JP: Ta elita jest zafascynowana swoją pracą . 

Początek lal dwudziestych Bohr i Heisenberg 
Waldemar Krzystek: A co nle męczy7 I kogo? Kto wspominają jako swój najlepszy czas, taki wielki 
to może orzec? Już poncid 10 lat temu chciałem wyścig, co kto wymyśli, czuje się wręcz tę radość 
pokazać Kopenhagę w teatrze telewiZJi Nie tworzenia. Bez wyobrażni kon.sekwe11cji? 
udało się. Teraz wreszne pojawiła się szansa, aby 
wyrezy.serować tę sztulo.ę, głęboką myślowo i bardzo WK: Tak ma.żerny pow1edziec dzisiaj. kiedy mamy 
ważną - l z tym . co dla mnie w te.itrze i filmLe 1est skutki. ale oni wówczas tworzyli nowy obraz 
byc może najważniejsze - z cle1'awymi, piekielnie świat.i . Począwszy od teorii względności poprzez 
ciekawymi bohaterami Na dodatek zndjduiqcymi zasadę nieomaczonoki wywracali SWL<1tow4 naulo.ę 
się w wyjątkowei sytuacji , w przełomowym, rzec do góry nogami i CLeszyl1 su;• tak. jak cieszą się 
można, momencie historycznym. jesienią 1g41 1nteleklu<llikl. gdy docierają do prawdy. Pracuj'!. 

-r::-:r;i;;;-""';-~11m1m;na t I 

JP: „.paradok.salnie, której treści mimo wielu lat 
dociekań nie znamy. To rozmowa kryjąca w sobie 
wielką tajemnicę . 

WK: I 10 jest tljm bdrdziej intrygu1ące. bo 
razbteznoścl są tak wielkie. że 1ej uuestnicy 
nie chcą się zgodzić me tylko co do treści, ale 
nawet, gdzie się odbyła; w mieszkamu Bohra czy 
w ogrodzie. I tylko na pod.stawie jej późniejszych 
elektów mażemy dzisiaJ pytał. czy chodziło w niej 
o zbawienie śwLata, CZIJ tyllo.o o UC:ZLJnienie go 
nieco mniej ztym? Na pewno bowiem spowodowata 
spawolnieme procesu budowy bomby atomowej w 
Niemczech, a w Stanach Zjednoczonych nie! 

JP: Tak czy inaczej zło .się stało, bomby atomowe 
spadły na Japonię. 

WK: Dlatego też mówię o świecte odrobinę 
lepszym, gdyby bowiem Nlemty też mielt wówczas 
broń atomow<j. a Heisenberg byl przecież ~zefem 
niemteckiego programu nuklearnego, to trudno 
soble nawet wyobrazić, gdzie dziś byśmy byli, 
zy w ogóle byś.my byli . Fasc1Jnujące jest również 

to, 7e los świata zależał od elity. bo to ona je~! 
prawdztwym bohaterem sztuki. ltCZi!CeJ w gruncie 

Pr zyc101owui.11c 

wzorem. 

JP: Pan nie re:hjseruje sztuki hi..5forycznej 
o fa.scynującym świecie geniuszy. Co w tej 
wielowątkowości .Kopenhagi", w łych pyta11iach, 
kl6re ona stawia, a jest to sztuka bardzo wielu 
pytań, zafascynowało Pana najbardziej? 

WK: Jestem przekonany, ze takle ellty ci<1gle są na 
świecie. rozmawiaj4 dyskutują, 1n6wią te .za duźo 
stów" I lei: często me wiemy. o czym rozmawlaj<1. 
a przecież S'! c.ite wiell..ie stery naul.i. choćby 
genetyl..a, l..tóre znów mogą wszy~tl.;o wywrócić do 
góry nogami, zaprowadzi( naulo.ę l nas tam, gdzie 
1111cale nie chc1l'libyśmy się znaleźl To me jest tak, 
że ldedyś urodziła się grupct geniuszy l rozdZial 
jest zamknięty Oni Ciągle się rodzą. Być może 
tal.;ie rozmowy 1ak Bohra l Heisenberga odbywają 
się nddal l ci współcześni geniusze tez musz'l 
podejmować decyzie odnoszące się do skutków 
swoich działań, zastana..,iaj<} slę. co mog<} ujawni( 
a co cht<? za how<1ć w ldiemnicy Są bogatsi o 
tcimto doświadczenie, ale wiedzq tl"ż Jedno. dięCt 
poznania nle da sLę zalrzymał. 
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JP: Czy pokazując .Kopenhagę• chce pan ostrzegać? 

WK: Nie wierzę w takie proste przełożenie. że 
uda się nam kogoś ostrzec, prZljWOlując hi5torię. 

Zwracam tylko uwagę: nie żyjmy tak ufnie, niech 
nam się nie wydaje. że ta codzienna krzątanina 

wypełnia wszystko, bo przecież me wiemy, jai..le 
mogą pojawtć się zagrożenia . które mogą zmienlć 
świat tak gruntownie, jak zmienila go bomba 
atomowa. Bohr w pewnym momencie mówi· .oto 
rodzi się jakiś dziwny . słTasmy nowy swlat• I boję 
się. że co rusz gdzieś znów toczą się takie rozmowy, 
jak w Kopenhadze jesienią 1941 roku. I nie wiemy, 
jaki nowy straszny świat się urodzi. 

JP: I to zafrapowało Pana w nKopenhadze"? 

W~ Także to, to, że temat się me skończył. 
Jednocześnie chcemy, aby nasz spektakl był spójny 
ze słynną zasadą nieoznaczoności, ze zmianą 

naszego patrzenia na świat, l..tórą wniosła z jej 
implikacjami filozoficznymi . lak mówi w sztuce 
Heisenberg: .Zasada nieoznaczoności wykazuje, 
że nie sposób wiedzieć wszystkiego o miejscu 
cząstki , ponieważ nie mozemy je1 obserwować bez 
wprowadzenia jakiego~ dodatkowego elementu, z 

JP: Jeste.śmy zbyt pyszni? 

WK: Bardzo często mam takie wrażenie. Słucham 
i myślę - skijd taka pewność w tych ludztach, skąd 
ich wiara w niezmienność? Rozumiem pragnienie 
niezmiennośn, ale jednocześnie wiem, że 1eśll chce 
się być czegoś pewnym. to trzeba byc otwartym, 
przt1glądać ~ię rzeczywistoścl. coraz głębiej ją 
poznawać. Chciałbym, aby dzięki .Kopenhadze" 
świadomość owej zmienności byta większa. 

Rozmawiała - Janina Paradowska 

.m t.ih r:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o tym zjawisku za chwilę . Jeśli nie wiemy, jaka 
jest sytuacj.i dzlsiaj . nie wiemy, 1aka będzie jutro. 
Wszystko 1est tylko przyblueniem To przenosi się 
na sferę moralności, naszych wyborów życiowych, 
oglądu rzeczywlstości Mamy podskórnij potrzebę 
pewnoścl. lstniema stałych punktów odniestenia, 
tymczasem nle możemy być niczego pewni. Ponadto 
jest to sztuka świetnie napisana i wierzę, że jest 
grupa ludzi i to spora, która oczekuje od teatru 
poważnej rozmowy, ale także emocji pokazanych 
poprzez ludzi l dylematy. 1-tóre muszą rozstrzygać. 
Chciałbym. aby ta sztuka postawiła nas przed 
pytaniami, czy nasze poznanie rzeczywistosci 
duchowej lub materialnet jest t.ik prawdziwe, że na 
tej podstawie możemy budować opinie, pode1mowa( 
decyzje? Czy nie jesteśmy zbyt pyszni. uważajijt , 

że wszystko ju.ż wiemy, a więc prawie wszystko 
możemy przewldziel. 



Paweł Szymański 

Polski kompozytor współczesny. Studiował 
kompozycję u Włodzimierza Kotońskiego I 

Andrzej Witkowski 

Scenograf. Absolwent Historii Sztuki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 1 Scenografii w Akademii Sztuk 

<--~---'c.w~""'iHIM.ld~~~i!Wl"""IQIA~.ł'lQl~"'f-~&P.lcą_~~Pi . . 

Muzyki Polskiej. Jego muzyka jest wykonywana 
na calym świecie (m.in. w Austrii, Wielkiej 
Brytanii, Kanadzie, Danii, Niemczech, Francji, 
Holandii, Japonii, na Węgrzech , w Meksyku, Szwecji, 
we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych]. Wiele 
utworów powstało na zamówienie europeiskich 
instytucji i festiwali i zostało prawykonanych przez 
światowej sławy wykonawców. W 2006 odbyt się 
Festiwal Muzyki Pawia Szymańskiego, którego 
plonem Jest czteroptytowy album z jego muzyką . 

Powszechnym w Warszawie na XVIII Opolskich 
Konfrontacjach Teatralnych, nagroda woiewody 
gdańskiego za . .Woyzeca- w Teatrze Wybrzeże w 
Gdańsku, nagroda za Królewnę Orlicę w Teatrze 
Współczesnym we Wroctawiu na XXVlll opolskich 
Konfrontacjach Teatralnych!. 

Tomasz Ossoliński 

Projektant męskich ubrań. Przygodę z teatrem 
rozpocząt w 2008 podczas uroczystego pokazu 

towarzyszyła muzyka - utwór _Amen" Henryka 
Miko!aja Góreckiego, wykonany na zywo przez 
chór Teatru Wielkiego. W roli kostiumografa 
zadebiutował, tworząc męskie kostiumy do 
opery .Traviata · Verdiego w rezyserii Mariusza 
Trelińskiego. Kole1ne teatralne realizacje 
to projekty kostiumów do sztuki o Antonim 
Cierplikowskim w Sieradzu oraz do komedii 
"Weekend z R. - w reżyserii Krystyny Jandy 
w Och-Teatrze. 
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Lucjan $niadower 

PRZECHADZKA FIZYKÓW 
Michael Frayn, autor Kopenhagi, odbywał w latach szesćdziesiątych służbę 
wojskową w brytyjskim wywiadzie. Wyniósł z niej znajomość rosyjskiego, stając 
się po latach, po wyjściu z wojska, autorem nowych przekładów sztuk Czechowa 
na angielski. Doświadczenia „wywiadowcze" Frayna nie pozostały zapewne bez 
wpływu na wybór tematu i dramaturgię Kopenhagi. Są w tej sztuce zagadki i znaki 
zapljtania, jest suspens i. political fiction, autor łrz1Jma się jednak daleko od pokus 
„spiskowej teorii historii". Zadanie nie było łatwe. 

Jak trafnie zauważtjl Fra11n w obszemljm posŁowtu 
do Kopenhagi. sztuka, której bohaterowie są 
postaciami hlslOrtJOnlJmi, nie powinna pozostawiać 
wątriliwości co do granicy między literacką fikqą 
a prawdij historlJCZnij. Zwlaszcza jeżeli sprawa 
dotyczy najbardziej doniosłych I tragicznych 
wydarzeń dwudziestego wieJ..u wielkich odkryć 
lizyczn1Jd1, Wljścigu atomowego z jego wsztjstkimi 
konsekwencjami i dtjlematami moralnymi oraz 
zbrodniczych systemów totalitarnych wciijgających 
naukę w swo1e tryby. 

Hitlera będą świadomie opótniać skonstruowame 
broni atomowej)? Lub leż odwrotnie, chciał się od 
Bohra dowiedzieć, czy allanckl program atomowy 
już istnieje i jakie rozwiązanie techniczne przimto? 
lnnyml słowy. czy przyjechal do Kopenhagi z 
misją szpiegowską? Nle ma i już prawdopodobnie 
nie będzie odpowledzi na to pytanie Frayn 
chce nam w swoje) sztuce zwrócu~ uwagę, że nie 
.sama odpowiedź 1est tu naiważniejsza. Wai.ne s4 
racje moralne i zasadmcze wybory podljktowane 
?rzez te racje. Ale wchodzą też w grę ambicje 
uczonych, niekiedy bardzo przljziemne, oraz ZWljktlj 
przypadek. Wsztjstkie te elementlj wptynęly 
na bieg ~wiatowych wydarzeń politycznych w 
rioczątkach ery dtornowej . 

Hei.senberg i Bohr, dwaj giganci współczesnej 

fizykt - bez ich pracy nie byłoby Wlelu osiągnii;ć 
dwudziestego wiektJ. <l i nasze dzisiejsze życie 
wtjglądaloblJ pewnie inaczej - znali sti; od dawna. 
Do ich kopenhaskiego spotkania w 1941 roku 
doszło jednak w okolicznościach szczególnych. 

We wrześniu 1938 roku historycznym eksperymentem 
rozszczepienia jądra atomowego. dokonanym na 
Uniwersytecie Berlińskim przez Otto Hahna, Fritza 
Strassmanna i Lise Meitner. zapoczątkowana została 
era atomowa. W sierpniu następnego roku Albert 
Einstein wystat z inspiracji Leo Szilarda poulnlJ 
list do prezydenta Roosevelta, informując go o 
możliwości skonstruowania nowej broni o niezwyklej 
sile- rażenia Einstein zwracał w tym liście uwagę na 
.brutalne niebezpieczeństwo· będące zagrożeniem 
dla ~1ata. List Einsteina zainicjował amertjkański 

lei Henrik David Bohr (1885-1962), Duriczyk, 
autor podstclwowego dla całej fizyki modelu atomu 
(1914; agroda Nobla 1922), twórca w Latach 
dwudziestych (wral z Helsenbergtem) med1anikl 
kwantowej i autor zasady komplementarności 

o donlosłtjch konsekwencjach filozoficznych. byt 
wówczas dyrektorem Instytutu F izyk1 Teoretycznej w 
Kopenhadze (instytut ten nosi dziś nazwę lnsttjtutu 
Bohra) Autorytet naukowy Bohra byt ogromny . 
porównywalny chyba tylko z pozycją Alberta 
Einsteina. W pierwszej fazie badań laboratoryjnych 
nad reakcjami rozszoepienia jądra atomowego u 
schyli.u lat trzydziestych Bohr nie uczestniczył 
bezpośrednio. Do projektu .Manhattan· w Los ALamos 
w stanie Nowy Mel.stjk dolqczyt dopiero w 1g43 
roku (pod konspiracyjnym pseudonimem • icholas 
Baker), po potajemnym wywiezieniu go przez 
aliantów z okupowanej o.inii. w świetle hitlerow~kich 
ustaw norymberskich, l..tórych moc prawna rozciągała 
slę nie tylko na Rzeszę Niemiecką, ale takie na !..raje 
okupowane, Bohr nie byt .czysty" rasowo. jego matka 
była bowiem z riochodzenia żydówką. 

' Spo~r6d łlcznqth lL'lillŻP~ 11.a '~ l mal ~~~14li!m prad~ IJW'lii~rl..P.111 l d1Aou Pa.ul.a ~ ..... rwnrP'• Ro~'• H<"~nb"ry •nd 1ht N4rL AtomLt 
Bamb Pro1~tl Ą 51.J.Jdy: In Gcrmari Cuhuttt, Um\'"fłlllJ bf C::.Llfomit1 Prr-;~ Brr~~l"Y 1988 oru.MdrU Walkera Nazi 5ctfonr" Mylh fn•lh 
1100 lt-• r.Tin.tn AtomlC Bomb Yor\ 1995 {..-.,!d„m1r pol\"lt' at4rułmHnP Bomtia •tomowa H~UN• u._aldto ~ę w 1999 ro~u) 

Werner Karl Heisenberg (1gQ1-1g76), Niemiec. 
stworzyŁ w Latach dwudziestych (pracując przez 
kilka lat w lnsltjlucie Bohra w Kopenhadze) 
podwaliny mechaniki kwantowe1 i sformułował 
słynną zasadi; nieoznaczoności, za 1..tórq 
uhonorowany został N grudą Nobla w roku 
1932 (mają' zaledwie trzydzieści 1eden lat) . W 
polsl..iej literaturze naukowe1 zadomowił się termin 
.meomaczoności", choć pojęcia .nieokreśloność" 
lub .niepewność" lepiej oddają treśl te1 zasady. 
W roku 1g27 Heisenberg objął katedrę fizyki 
teoretyczne1 na Uniwersytecie w Ltpsku, 
wielokrotnie zapraszano go na wtjlłady i odczyty 
do !\merykl. Jego praca i modele teoretyczne, 
absolutnie fundamentalne. siały się abecadłem 
f\.zljkt teoreltjcznej i pozostają do dziś aktualne. W 
drugiej połowie lat trzydziesttjch, w hitlerowsl..ich 
JUŻ iemczech. Heisenberg stał się obiektem 
wyjątl..owo brutalnej nagonki, zainspirowanej 
przez wybitnego sl..ądinąd fizljl..a Johannesa 

Starka1 (Nobel 1g19 za odkrycie rozszczepienia 
atomowych linii widmowych w polu elektrycznym), 
zdeklarowanego nazisllJ i twórcy terminu .Deutsche 
Physik 0 To określenie, wraz z wprowadzonym przez 
Starka pojęciem tak zwanej .fizyki pragmatycznej", 
miało na celu zdyskredytowanie nie tylko fizyków 
nie-ary1sk1ch. ale generalnie calej współczesnej 
lizykl teoretljcznej . Hitlerowscy fanatycy naukt 
chclell ją sprowadzi~ wy Łącznie do lun cji 
usługowej wobec eksperymentu i do interpretacji 
danych doświadczalntjch. Teorie fizljczne, które 
wyznaczyły nowe horyzonty w nauce i nie mialy 
bezposredniego odnies1ema do codzienne1 
rzeczywisto~ci, były przez nich traktowane wrogo 
Tak więc ani dla Einsteina, ant dla wielu innych 
wybitnych uczonych, Żydów i me-Żydów. nie było 
w hitl11rowsl..1ch Niemczech miejsca. 

Heisenberg pozostał jednak w Niemczech . 
Stark, oglaszajqc go publiczme .białym Żydem·. 

ł Sldr'-.0~1. rslr.. Od lfOni~ l~u. 1AwrlLl(U4"11j di1steJSllJ J\U1111ł(h. lnt1m~lu . leg:o nazwhko no ~· bu'1tU'm po.ztłłmlj l'Mrt;itł\łUltfl at.nmów 
erb\•. l.tór oUqiy~Jj4 pods.tawo-wq ml, w mf" , har111ttilf' zmaf.f11dnta Ś'l\llAłLI w ~~tAtlo"'udoteh S...atlo Io 1~1 ntrirn ~!ft lnform.aq1 

w l„li?koirum1l I' opllJanPj. 
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unlemożliY<ll mu objęcie preshioY<ej atedrtJ 
fizykl na Umwer'>iitecle w Monachium. z ·tórej 
wypędzono Arnolda Sommerfelda (Hei l'.'nb„rg 
byt uczniem Sornmerfelda i katedra nalezata mu 
się niejako w naturalny sposób). Do Heisenberga 
nu~ miano wówczas zaufama do tego stopnia, 
że ie puszczono go nawet na onlerencję 

fizyki teoretycznej w Warszawie w 1938 roku 
(uczestniczył w niej natomiast Bohr). Dopiero w 
ktl!..a lat późnie1 Heisenberg objął stanowisko 
profesora na UniY<ers4t1>óe Berltńsklm, Łącząc je 
z funkcją dyrektord lnshjtutu rizyki im . Cesarza 
Wilhelma w Berlin11> Btjło to możliY<e dzięki 
cichemu poparciu Heinricha Himmlera. stela SS 
i Gestapo. Matki Heisenberga 1 Himmlera znaty 
się; w 1937 rol.u Heist-nberg, po napiętnowamu gu 
przez organ prasowy , skorzystał z tej znajomości 
i Mpisał wiernopodd,1ńn:y list do Himmlera. 
Himmler był człowiekiem pral.tycznym l zdawał 
sobie sprawę, Le sama ideologia nazistowska 
w naukach przyrodniczy h nie wystarczy 
Heisenberg, którlJ nie byt antysemitą l pomagał 
Wlelu kolegom Zydom szykanowanym przez 
w!adze, nigdy me ~tąpił do NSDP. Byl jedna(.; 
bez wątpiema niemieckim nacjonal1st4 Dwukrotme 
w latad1 trzi dziest eh z łos1ł si na ochotnika 

Heisenberga wojenne1 pr1ygody. We wr7e::niu 1939 
roku, po napaści na Polskę. Heisenberg został 
powoŁany do wojska l intendentura przydzieliła go 
do badań nad raz.szczepieniem jądra tomoY<ego. 

Inicjatorem wizyty I le1senberga w Kopenhadze 
we wrześniu 1941 roku był iego kolega astrofizylo. 
i da' ny student, Carl Frledrich von We1z.sacker 
(rodzonlJ brat przysztego prezydenta Republlki 
Federalnej Nlemtec, Richarda von We1zsackera) . 
W marcu 1941 roku Weizsacker przebywał 
w Kop1>nhadze na zaproszenie Duńskiego 
Towar:zystwa Fiz!Jcznego i Astronomicznego. 
wygłasza14c przy okazji odczyt w ko laboracyjnym 
Towar:zystwle Duńsko- iemiecl.im Niemieckie 
wtadze okupacyjne traktując Weizsackera 1ako 
dobrego ambasadora niemieckiej l'lduki, por1owme 
zaprosily go do Danii. lnicjat!Jwa la związana była 
z zaktadaniem przez hit lerowski MSZ ier11iecl.1ch 
lnstyrutów Kultury w krajach okupowanych. Koleiny 
przy1azd Weizsackera do Kopenhag i mia! ufaietnił 
otworzenie takiego tnshjlutu w Dami. Weizsac er 
zapropono1,1;al, by Heisenberg 1owarzys1yl mu 
w tej podrózy. Jedna!..ie Mmistero;two Edukacji 
Rze zy (We12 ad.er t I le1senberg podlegdlt mu 
1al.o rofesoro\~ie umw rsyteccy] . op nowane przez 

fanal!Jcznych hltlerowsk1ch uczonych-urzędników, 
postawiło ~efo wobec: Heisenberga. Zdarzyło się 
to nie po raz pierwszy - kilka m esięcy wcześmeJ 
zabromono Heisenbergowi wy1azdu do Kral..ow.i na 
zaproszeme gubernalora ł lansa Franka (po woinil' 
o~ąd1onego i pO\\ieszonego w orymberdze). 

Ale moie wrólmy do Kopenhagi. Weizsacker 
zaproponował 1em1eckiemu Instytutowi Kultury 
w Kopenhadze, by Heisenberg wygłosił po 
duńsl..u odczyt na tem.it materii gw1ezd11t-j. Udział 
Hel!.enberga w spotkaniu z durisk1m środowisk iem 
naukowym byłby .nieoceniony dla celów 
niemieckiej prop.igandy 1..ulturalnej" M1msterstwo 
Edukacji miało rednak inne plany W pażd21erniku 
miała się odbyć w Wi.irzburgu niemled.a 
konferencja astronomiczna i urzędmcy m1ni.steria!ni 
obawiali się, zt- seminarium kopenhaskie obmży 
jPf rangę. Wobec tej kontrowersji obie lnstytuqe-. 
zarówno N1emiecl\t lnstyrut Kultury, któremu 
bardzo zali>zato na prZljjeździe Heisenberga do 
Kopt-nhag1, jak 1 ministerstwo odwoldły się do 
Kancelarii P.irtyjneJ, naiwyzszego organu SOAP. 
Kierownictwo partyjne wyraziło zgodę na wyiazd 
I lt>isenberga do Danii. pod warunkiem, że będzie on 
w Kopenhadze .zachowywał się wlaśctwie i z jego 

W be1rdzo rzetelnie napisanym posłowiu do 
Kopenhagi Michael Frayn odnorowuie wiele ksią7ek, 
biografi i l opr<1cowań pofatęconych tak zwanej 
• prawle Heisenberga". Jest wśród nich tajny zapis 
podsłuchanych rozmów niemieckich fizyków, byłych 
u zes1ników hitlerowskiego programu atomowego, 
w tym 1 Heisenberg , internowanyth tu1 po wojnie 
w F<lrm Hall, posladŁośti wiejskiej koto Cambridge. 
Funl<qonanusze Intelligence Service, w wyni!..u 
sprytnej operacji . sprzątnęli Heisenberga ó Co. 
sprzed nosa zarówno Fr!lncuzom, jak 1 Amerykanom. 
Franwzom dlatego. że Anglosasi me mtell do nich 
Z!lufanid, Amerykanom zas z tego powodu, że jeden 
z dowódców armii amerykańskteJ wkrae7ając do 

lemitoc, chciał po prostu niem1ec:l.1ch fizyków 
atomowych rozstrzelać, ta~ 1ak wielu innych 
hulerowców ... Operaqa brytyrskiego wywiadu r1osita 
~ ryptonim .Eps.ilon" 1 tdf..1 sam tytuł no i książka 
opublil.owana w 1993 roku przez wyd,1wmctwo 
Brtjty1skiego Towarzystwa Fizycznego Z i;si4zk1 
lej wynika. z niemieccy fizycy nu~ byli przed 

końcem wojny gotowi do wyprodu ~ owania bomby 
atomowej, ze po prostu przegrali wyścig z czasem 

iemctj podpisa!1J kapitulac-ję 8 ma1a 1945 roku, a 
Hi lipca t1>go samego roku wybuchta na poligonie 
wo1skowym lamagordo w stanie ow4 Meksyl-; 
pierwsza w historii amerykańska bomba atomowa 
Ta próbna elo.splozja nasila zaszyfrowaną n.izwę 

.Trimty Test" Do zrzuct-nia bomby na Hiroszimę 
i agasaki doszło w trzy tygodnie później. 6 1 g 
sierpnia 1945 rol.u . 

konseJ..wencje ic h badan. To jest przecież trochę 
tak, 1ak Le wspinaczką na na)"' yższe gór kie 
~zczyty : zdobywa się 1e. bo po prostu 5ij A więc 
może Heisenberg i iego niemieccy koledzy chciell 
zbudować bombę atomową, bo byll prze onani, że 
to da się zrobić? 1e mozna wylduczyć taktego 
w!a~nie motywu ich dziatama . 

Gorzl.ie i dr.imatyczne refleksie przychodzij 
potem. Jul11 BorysowiCL Chariton, przez prawie 
pół 'A tel.u ( 1g·l6-1992) naukoWlJ szef radziecl.iego 
programu zbrojeń jądrowych, napLSat na kilka 
miesięcy przed śmiercią (zmarł w 1996 roku \\ 
wieku dziewięćdziesięciu trzech lat) w liscie do 
ameryl.ańskiego l..omitetu pamięci J_ Robertd 
Oppenheimera, szefa projektu .Manhallan". 

.Swiadom mojego uczestnictwa w ni1>zwykŁych 
osiągnięcl.ich naulo.owych 1 techmcznych, które 
pozwoliły udostępnić ludzkośc:t praktyczme 
niewyczerpane iród!a energii. dziś, w wieku 
bardziej niż dojrzałym, nie 1estem juz pewien, Le 
ludzi.ość dojrzała dostateczme do dysponowania tą 
energią Zdaję sobie sprawę, ii przyczyniliśmlJ się 
do strasznej śmierci wielu ludzi i do przerażajijcego 
wyniszczema przyrody w naszym wspólnym 

Już po powstaniu openha9i i jej prapremierze 
tealralnej w Londynie (1988) ukazała się nowa. 
ważna kslązkd po~w1ęcona .sprawie Heisenberga·. 
Jest nlij praca Paula L Rose'a, ameryJ..;a1\sk1ego 
historyka z Uniwersytetu w Pensylwanii Rose 
speqalizuje się w historii iemiec, a szczególme w 
historii kultury niemtecl.iei. W książ ezarytulowanej 
Heisenberg i nazistowski projekt bomby atomowej 
- studium niemieckiej kultury Rose charakteryzu1e 
post.iwę Heisenberga w taki sposób: .Heisenberg 
skłonny byt wierzyć, że każda ~tadza iest z natury 
amoralna - to generalne uprzedzenie tkwi głęboko 
w niemieckiej kulturze. Taka politycznie niedojrzała 
postawa krlj ta w sobie jt-dnak mebezpieczeństwo 
politycznego 1chór20s1wa. Bo 1ezeh kazda władza 

ł,.,.,.....,.,r---~OllW.-..l..i.~~LO~~~~.Wl"'11µJJ~,q~,4'.l~t.SLLP~~---ł 

y przeciez swtai!k em upo orzema 
iem1ec po pierwszej wo1nie światowej. pamiętał 

dobrze czasy niesta bilnej Republil.i Wetmarsl..iej 
W paryskim spektaklu Kopenhagi (199g) 
przejmująco wydobył i zaakcentował to uczucie 
frustracji ie-mea-patrioty 1els Arestrup grający 
Heisenb1>rga. 

Pobudl.i działania Heisenb1>rga w łutlerowsl.im 
programie atomowym mogły być jednak taJ..że 
innej natu~. Dennis Gabor, wybitny fizyk 
bryty jski węgierskiego pochodzenia, wyna lazca 
ho lografii (Nobel 1971), 1-.tóry pracował podczas 
woiny w ekipie konslruktorów radaru na rzecz 
armii brytyjskiej, obserwuiąc powojenny rozwój 
badań naukowych w różnych dziedzinach (tal.że 
w genetyce i medycynie). słormutowat zasadę 
cytowanij dzlś na równl z przekornymi prawami 
Parkinsona czy Petera. Zasada Gabora mówi. 
ze jezełi tylko nauka jest w stame coś osiągnąć. 
to tego dokona, me oglądając się na żadne racje
moralne Innymi slowtj 1stnieie w nauce coś w 
rodzaju imperatywu, który popycha uczonych do 
nowych odkryć i wynalazków bez względu na 

zycia . Ale przede wszystkim broń ta. dzięki 
amt-n:1J..ańsko-radziecJ..ief równowadze. zapobiegła 
przeksztaŁce-mu się wo1n1J zimnej w wojnę gorącą. 
gwarantując stabilność politycznij świata drugiej 
połowy dwudziestego wieku. 

Autor jPSt h.11jk1em z ln'llt~IUhJ r11lJ1'.' PA . od d>AUdZlP!olU lllt 

n11t'1l• Z4 ~·• cą (Poła Allo. hlomuo. P•rqtl 

• D••lag", r 6 1000 

'v\& h 110 1•101 , uh Bu <eh Kh.o111011 .Piu; " . roc1.s~· Jut~ 1 7 
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Teatr IMKA 

powstal wiosną 2010 roku, podczas przygotowań do 
premiery spektaklu .Opis obyczajów Ili", z potrzeby 
stworzenia m1eisca dla istotnej i ciekawej rozmowy 
z widzami oraz przestrzeni zapewn iającej twórcom 
swobodę artystycznych wyborów 

Za tożyc1elem i Dyrektorem Artystycznym Teatru 
IMKA jest Tomasz Karolak, czterdziestolatek, 
który postanowil stwo rzyć teatr dla lchoć nie 
tylko) czterdziestolatków. Zebrał artystów, 
świetnych aktorów, uznanych reżyserów , swoich 
przyjac i ół, chcących wziąć udział w pro1ektach 

----=~ 

Łączyć z zaangażowaniem społecznym. a 
j ednocześnie pozostać otwartym na każdego 
widza, stwarzając przestrzeń do rozmowy o 
sprawach istotnych. Stawiamy na dyskusję 

pokolen iową między uznanymi reżyserami 
starszego pokolenia, jak Mikotaj Grabowski 
l..Opis obyczajów Ili"", .Dzienniki'") czy Waldemar 
Krzystek !.Kopenhaga"] a 30-40-latkami , jak 
Piotr Ratajczak [.Warszawa-Grabiny 6 12"). 
Remigiusz Brzyk LWodzirej"). Łukasz Kos !..Król 
Dramatu"). czy Aleksandra Popławska i Marek 
Kalita LGenerał"I. 

Teatr IMKA mieści się przy ul. M. Konopnickiej 
6, dawnej siedzibie międzynarodowej organizacji 
YMCA. Da się więc w nim poczuć pozytywną 

energię międzywojnia . Równiez nazwa teatru 
nawiązuje do histońi To ogromna satysfakcja móc 
wpisać się w kulturalną tradycję miasta. 

Teatr IMKA to ludzie. Nie tylko c1 z plakatów, ale 
c1 na zapleczu. Tak samo wazn1. Młodzi, prężnie 
działający ludzie teatru ze sporym bagażem 

doświadczeń Wyrośli z teatrów offowych, które 
zaczynaly od pomysłu i dośc szybko w polskiej 

r ' . . 
potrafią podejmować życiowych decyzji. Kolejną 
wazną pozycją repertuarową są "Dzienniki" 
Gombrowicza w reżyseri i MikolaJa Grabowskiego 
- kolejna odsłona polskości . Popularność tych 
spektakl i pokazała nam, Jak bardzo współczesny 
widz teatralny potrzebuje dobrej l iteratury, 
dlatego nadal zamierzamy podążać tą droga, 
planujemy sięgać zarówno po nowe polskie 
teksty, Jak i światowe hity, nie ulegając modom 
komercyjnym. 
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