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WYJĄC DO KSIĘŻYCA 
Z BOGUSŁAWEM LINDĄ o pieniądzach, moralnym niepokoju i tęskno
cie do czegoś„. lepszego rozmawiają Aneta Kielak i Tadeusz Nyczek 

Co słychać? 
Tego się bałem. Będzie poważna rozmowa. 

Spokojnie. Podobno na pierwszej próbie uprzedził pan lojalnie 
aktorów, że wbrew podejrzeniom jest pan reżyserem. Pańskie 
dossier kinowo-aktorskie jest jednak nieporównanie dłuższe 
niż teatralne. Z czego to się wzięło? 
Z pieniędzy. Kiedy po szkole teatralnej zacząłem zbijać bąki w Starym 
Teatrze, aktorstwo powolutku przestawało mnie interesować. I na 
całe szczęście, bo jednocześnie zszedł ze mnie nabożny stosunek do 
tej profesji. To mi z kolei umożliwiło parę innych rzeczy, na przykład 
robienie tak zwanej kariery, czyli zarabianie pieniędzy. W efekcie 
trudno mi było potem wrócić do takiego trybu życia, który wymaga 
czasu, siedzenia miesiącami na próbach, a potem przychodzenia co 
wieczór do teatru i grania codziennie tego samego. Zacząłem też 
pracować po świecie, czyli tym bardziej nie było mnie na miejscu. 
A kiedy wpadało trochę wolnego czasu, lepiej było coś 

wyreżyserować niż wciągnąć się w granie. 
I gdy Grzegorzewski zmuszał mnie, żebym coś 
w teatrze zrobił, bo ciągle byłem poza, wyre
żyserowałem mu sztukę i tym sposobem 
uznałem się za spełnionego w teatrze. 

A co pana przywiodło do Ateneum? 
Uwiodła sztuka Kolady? Przyciągnęli 
aktorzy? Zmusiła dyrekcja? 

Szczerze mówiąc nie wiem, jak to się urodziło. O ile pamiętam, 
napiliśmy się trochę wina z dyrektorem. Mieszkamy po sąsiedzku, 
przyjaźnimy się, on uczy u mnie w szkole„. No i spytał mnie po prostu, 
czy nie zrobiłbym sobie czegoś w teatrze. A ja akurat miałem tekst, 
którego nie znałem wcześniej, a zobaczyłem go swego czasu w wy
konaniu trójki bardzo młodych ludzi. Skądinąd zagrali to jakby prze
ciw Koladzie, na komediowo. 

Ale „Meryl in" jest śmieszna. 
Powiedzmy: do pewnego stopnia. 

Przecież wiadomo, że nic tak nie cieszy, jak cudze nieszczęście. 
Oczywiście. Ale mnie zaciekawiło, co ci gówniarze widzieli w takiej 
sztuce. Ona im się niewątpliwie podobała. A dla mnie to był jakby 
powrót do czasów kina moralnego niepokoju, lat 70., 80. Albo do 
późnej francuskiej Nowej Fali. To zresztą wszędzie widać od jakiegoś 
czasu. Zainteresowanie losem biednych ludzi, pokrzywdzonych przez 
beznadzieję, bezwyjściowość. Kolada też jest takim moralnym 
niepokojem. Na szczęście nie tak śmiertelnie poważnym. Można to 
opowiadać nie tracąc i jego, i naszego własnego poczucia humoru. 
W związku z tym można to zagrać troszeczkę inaczej, niż się to 
zwykło robić w naszym teatrze. 

To znaczy jak? 
Jak by to powiedzieć„. użyć trochę więcej formy. 

Mniej grać słowem, mówieniem, a bardziej 
sensualnością. W tej sztuce jeśli ktoś jest pi-

jany, to jest pijany. Jak ktoś daje w ryja, to 
daje. Jak gwałci, to gwałci. Nie chodzi 

jednak o dosłowność czy inny 
naturalizm, ale właśnie o sen

sualność, emocje ciała. 

Andrzej Domalik, Bogusław Linda 
Fot. Michał Jarosiński 



A jednocześnie to jest wszystko na swój sposób śmieszne, choć 
dramatyczne. Tragikomedia. Przy okazji można spróbować sterować 
emocjami publiczności. Bardzo wciągająca robota. 

Dosyć trudno to osiągnąć tradycyjnymi metodami teatralnej 
pracy. 
Owszem, to było wyzwanie. Ale ja strasznie lubię wyzwania. Wielkie 
ryzyko stwarza możliwości albo wielkiej porażk i , albo wielkiego 
sukcesu. Nic pośrodku . 

Dlatego były problemy ze znalezieniem odpowiedniej aktorki 
do roli Olgi? 
Zrobiliśmy parę castingów, które przy okazji dały mi wgląd w rynek 
młodego polskiego aktorstwa. W efekcie miałem możliwość dużego 
wyboru. 

Duet Kulesza - Dorociński ma teraz swoje pięć minut po 
wielokrotnie nagradzanej „Róży" Smarzowskiego. Pewnie 
wielu widzów będzie jakiś czas patrzyło na waszą „Merylin" 
przez pryzmat tamtego filmu. To przeszkadza czy pomaga? 
Myślę, że ani jedno, ani drugie. A poza tym Kulesza i Dorociński 
prawie się nie spotykają w spektaklu. Po prostu nie grają razem, 
chodzą w tej sztuce osobnymi drogami. Zbieżność z „Różą" to 
oczywiście przypadek. Generalnie idzie o to, że doskonale się rozu
miemy. Oni wiedzą, o co mi chodzi, a ja wiem, jak z nich skorzystać 
jako z partnerów w pracy. Jest mi w ten sposób dużo łatwiej, bo oni ro
bią swoje i przy okazji pomagają mi. 

„Merylin" pochodzi z czasów przełamywania się komunizmu 
w kapitalizm, i wiele jest tam Jeszcze z radzieckiej, a potem ro
syjskiej „smuty" życia na prowincji. U nas w latach 90. także 

pojawiła się cała fala filmów, książek i spektakli opo
wiadających o bezrobociu i zapijaniu się na blokowiskach ludzi 
nie umiejących przystosować się do żarłocznej walki o byt. 
Wtedy „Meryl in Mongoł" święciła największe sukcesy. Czy dzi
siaj te klimaty nie są odrobinę passe? 
Gdybym się zastanawiał nad klimatami, rodzajowością, osadzaniem 
sztuki w konkretnej przestrzeni historycznej, musiałbym użyć 
zupełnie innych narzędzi do otwierania Kolady. Dla mnie tematem 
„Merylin" jest ludzka samotność, dla której obojętne jest, czy doznaje 
się jej w bloku, w kamienicy, w pałacu, w Rosji, Polsce czy w Stanach 
Zjednoczonych. W każdym miejscu na świecie znajdziemy wycie do 
księżyca, tęsknotę do innego, oczywiście lepszego świata. Tęsknotę 
bardzo czechowowską, a „Merylin" jest bardzo czechowowska. 
Różne są tylko sposoby opowiadania. My, Polacy, dosyć kiepsko 
umiemy mówić o uczuciach . Jakbyśmy się ich trochę wstydzili. Może 
to przez lata zaborów, komuny? Jak Polak chce wyznać miłość, to 
zawsze to jakoś tak zapętli, wykręci . Ja cię, wiesz, kocham, ale to, ale 
tamto ... Zawsze POKRYWAMY uczucia. I przez to nasze aktorstwo 
jest też takie zapętlone, nie wprost. Są dwa kraje, Rosja i Stany, gdzie 
tego nie ma, w kinie i w teatrze, wszystko jest do końca. Jak miłość to 
miłość, jak szlochają to szlochają, nikt się tego nie wstydzi. A my, choć 
sami tego nie potrafimy, wzruszamy się nimi. Po prostu są w tym lepsi. 

Ech, hajda trojka, snieg puszystyj? 
Nie o to chodzi. Żadnej tak zwanej duszy rosyjskiej i sierdce
szczypatielnych nastrojów u nas nie będzie . Musimy znaleźć nasz 
własny sposób na wyrażenie intensywności emocji bohaterów 
Kolady. To jest bardzo trudne, ale i bardzo ciekawe. Bo nie chodzi ani 
o deklaratywność uczuć, ani o wywalanie bebechów. Mam nadzieję, 
że wszyscy się trochę zdziwicie naszym sposobem opowiadania. 
Powtarzam: mam nadzieję . 
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Ja jestem stabilną konstrukcją, wiem, że jestem aktorką, wiem jak się 
nazywam, wiem, gdzie jest moje prawdziwe życie, realność, 

rzeczywistość. Natomiast, jeżeli mogę się czemuś oddać, jeżeli coś 

pow?duje we mnie jakąś pasję, to się temu oddaję, bo pasja jest 
przyjemna. 

W szkole czułam się świetnie, bardzo dobrze się uczyłam. A potem się 
przestraszyłam, czy się uda. W pewnym momencie chciałam nawet 
zmienić zawód. Myślałam, że może będę kierownikiem produkcji, może 
aktorstwo jest jednak nie dla mnie. Bo tak się działo, że specjalnie nikt 
mnie nie chciał. Niby cały czas grałam w teatrze, ale„. Dziś myślę, że to 
dobrze, że tak zwany sukces przyszedł tak późno. Gdyby zdarzył się 
zaraz po szkole, nie wiem, czy nie byłabym dziś kompletnie pustą lalą, 
która zagubiła się w życiu. 

Bardzo uważnie obserwuję moją dorastającą córkę. Czasem mam wra
żenie, że niektóre koleżanki mieszkają u niej w pokoju, bo tak często 
rozmawiają ze sobą przez Skype' a. Próbuję zrozumieć, że takie są czasy 
i taki jest ich sposób komunikowania się. Ja też korzystam z Facebooka, 
ale nie jestem od tego uzależniona. 

Nie czuję się ani gwiazdą, ani celebrytką. Sztuka a show biznes to dwie 
różne sprawy. Nie bywam, jak to się ładnie mówi, bo nie lubię. To nie jest 
moja bajka. Pójście gdzieś tylko po to, by się pokazać, jest całkowicie nie 
dla mnie. Wystąpiłam w ,,Tańcu z gwiazdami", bo chciałam i wiele mi on 
dał. Poprawił moją kondycję, gibkość, nauczył własnego ciała. To bardzo 
pomaga w aktorskiej pracy. No, a poza tym go wygrałam. 

W moim zawodzie bardzo lubię różnorodność. Mogę zajmować się 
teatrem, filmem, radiem, telewizją czy dubbingiem. 

Usłyszałam ostatnio od pewnego reżysera: „Po co ty chodzisz na te 
durne castingi? Grasz w jakimś serialu?" Odpowiedziałam, że każdy musi 
uprawiać swój zawód. Mój jest również rzemiosłem. Cudownie, że 
czasem zdarzają się wyzwania artystyczne. 

W Polsce wielu aktorów gra w serialach. Na początku mówiło się, że to 
wielkie „be", ale pensje w teatrze są niewysokie. A ja, jak każdy człowiek, 
muszę się utrzymać. Nie muszę żyć w luksusie. Żyję normalnie. 

(pozbierane z wypowiedzi Agaty Kuleszy w Polskim Radio, „Gali", porta
lach Film WP.pl, Fakt.pl) 



OLGA SARZYŃSKA 

1984 - pojawia się na świecie w Warszawie. 

2001 - Adam Hanuszkiewicz angażuje ją do „Kordiana" w Teatrze 
im. CK. Norwida w Jeleniej Górze. 

2007 - dyplom w Akademii Teatralnej. Po dyplomie angaż do 
stołecznego Teatru Dramatycznego. Sarzyńska będzie w zespole 
tego teatru do 2009 r. Jeszcze przed dyplomem zagrała w spektaklu 
Teatru TV „Cztery kawałki tortu" w reż. W. Smarzowskiego. 

2008 - nagroda im. Jana Świderskiego przyznawana debiutującym 
aktorom. Nagrodę tę - przyznaną w ministerialnym konkursie na 
wystawienie polskiej sztuki współczesnej - przyniosła aktorce rola 
Anki w spektaklu plenerowym Teatru Polonia „Lament na Placu 
Konstytucji" . W Polonii zagrała też w spektaklu „Bagdad Ca fe". 

2008 /2009 - Sarzyńska gra w trzech spektaklach z repertuaru Teatru 
Scena Prezentacje w Warszawie. 

2009 - Telewizja Polska emituje serial „Siostry", gdzie Olga S. gra siostrę 
Klarę-jedną z pięciu Sióstr Nieustającej Pomocy. 

2010- główna rola w spektaklu „Ania z Zielonego Wzgórza" 
w warszawskim Teatrze 6 . Piętro. 

2011 - Olga Sarzyńska wygrywa casting do roli Olgi w spektaklu 
„Merylin Mongoł" w reżyserii Bogusława Lindy. 



MARCIN DOROCIŃSKI 

Jak pan został aktorem? 
Dzięki pani Izie, mojej nauczycielce od historii, która mnie zapytała, czy nie myślę o szkole 
teatralnej. I dzięki niej zacząłem jeździć do pana Gerarda, który w Pruszkowie prowadził 
kółko dramatyczne i poznał mnie z panią Ewą, która dobrała mi odpowiednie teksty. Gdyby 
nie oni, pewnie bym się do tej szkoły nie dostał. A nie znalazłbym w sobie odwagi, żeby 
zdawać po raz drugi. 

Nigdy nie chciałeś być poi icjantem jak twoi starsi bracia? 
Nie, bardziej rajcowała mnie straż pożarna . W wieku 10 lat byłem członkiem OSP, odpalałem 
motopompy i skakałem z wężem przez płotki . Chciałem złożyć papiery jednocześnie do 
SGPS (Szkoła Główna Służby Pożarniczej-przyp red.) i na geodezję . Po prostu bałem się, że 
nie dostanę się do szkoły aktorskiej. a tak naprawdę nie wiedziałem, co chcę robić w życiu. 
Pobujałem się trochę i ... zostałem aktorem. 

O co chodzi w aktorstwie? 
Nie wiem. 

Powiedział pan kiedyś: „Zrozumiałem, o co chodzi w aktorstwie". 
Powiedziałem tak?To byłem głupi . Nadal nie mam pojęcia, o co w tym chodzi . 
Warto walczyć o rzeczy najważniejsze, jak obrona czyjegoś życia, niedopuszczenie do 
wyrządzania komuś krzywdy. A reszta, poczynając od zabawek, poprzez sport aż po 
karierę, nie jest tym, za co można by dać s ię zarżnąć . Walczę z chamstwem i ogólnym 
znieczuleniem. Trzeba reagować, gdy ktoś wygląda na pijanego, a okazuje się nieprzytomny 
albo bezdomny. 

Pochyla się pan nad bezdomnymi? Rozmawia, daje pieniądze na wódkę? 
Często z nimi rozmawiam. Pieniądze też daję. Podchodzi koleś i mówi: „No co ci będę 
ściemniał, na wódkę chcę" . Czasami odpowiadam tak samo: „No co ci będę ściemniał, nie 
dam ci". A czasami daję . Zależy od energii, jaka płynie od człowieka. 

Powiedział pan, że chciałby być dobrym człowiekiem. Co to znaczy? 
Dobrze o tym mówi prof. Bartoszewski: warto być przyzwoitym. Może się nie opłaca, ale 
warto. 

„ 

L~~ :·~··.·'. 
I! 

N i gdy nie chciał pan porzucić aktorstwa? 
Miałem takie myśli . Zastanawiałem się nad wyjazdem do Australii i jeżdżeniu na tirach. Ale 
podświadomość mówiła : Przecież to fajne, co robię . Kocham to coraz bardziej . Wierzyłem, 
że przyjdzie mój czas. 

Co pana wzrusza? 
Dzieci i zwierzęta. Sukcesy polskich sportowców. Ale jako widz nie nastawiam się na nic. 
Chcę się dać oczarować . 

Pan się bał kiedyś na scenie? 
Tak, każdego wieczora. 

Po ilu latach ten strach przechodzi? 
Nie przechodzi. Trzeba ten strach za każdym razem ujarzmiać . Przy każdym filmie, który 
zaczynam, jestem stremowany. Przed spektaklem trzęsą mi się nogi. Przed pierwszym 
dniem zdjęciowym nie mogę spać. Co się z tym robi? Albo się nie śpi, albo się rozchodzi, jak 
w tym kawale. Że mąż chodzi w nocy po domu z erekcją, żona pyta: "Co jest?'', i mówi: 
"Chodź do łóżka", a on: "Nie, jakoś to rozchodzę". 

Grał pan w tylu serialach, że jak wydrukowałem listę z Wikipedii, to nie zmieściła się 
na jednej stronie. 
Ważne, żeby w takiej robocie myśleć nie tylko o pieniądzach , które się za nią dostało. Jeśli 
zostawiło się coś więcej, kawałek serca, to super. Ale w żadnym serialu nie zostałem na 
dłużej, bo wtedy zasypiam. Muszę się ciągle brać do czegoś innego. 
Aktor musi zachować bardzo dużo prywatnych radości, smutków, uniesień, łez, żeby to go 
budowało jako aktora. Żeby te emocje, dobre czy złe targanie przekazał postaci. Bo aktor to 
nie powinien być facet, który mówi cudze teksty i próbuje się wpasować w tę ikonę zwaną 
postacią. Moim marzeniem jest, żeby postać rozepchać swoimi kształtami. Żeby ta postać 
była na mój kształt i podobieństwo. Żeby była mną . 
Aktor to nie jest facet, który przychodzi na plan, odegra scenkę i zarabia kupę kasy. To jest 
ból, krewi łzy. 

(fragmenty wywiadów z Marcinem Dorocińskim z .Gazety Wyborczej", .Playboya· oraz „Gali") 
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DARIUSZ WNUK 

W zespole Teatru Ateneum oficj1alnie jest od czterech sezonów. W istocie 
pojawił się tu znacznie wcześniej . Rok po ukończeniu Akademii 
Teatralnej w Warszawie zagrał w muzycznym i autorskim spektaklu 
-recitalu Krystyny Tkacz. Był rok 2003. Potem, również gościnnie, z taką 
energią biegał po metalowych schodach w „Zbrodni i karze" Dosto
jewskiego, spektaklu wyreżyserowanym przez Barbarę Sass, że dekora
cja trzęsła się w podstawach. 
Pierwsza duża rola przyszła razem z propozycją angażu do Ateneum, 
złożoną mu przez Gustawa Holoubka. Znów w spektaklu pod reżyserską 
ręką Barbary Sass, znów w poważnej literaturze, tym razem „Powrocie 

do domu" Pintera. Rolę w tym spektaklu Dariusz 
Wnuk skroił tak precyzyjnie i sugestywnie, jakby 
chciał udowodnić, że na angaż do Ateneum 
zasłużył . A udowadniać nie musiał, bo już 
wcześniej chodziły słuchy po teatrze, że to 

zdolny chłopak, i że się tu u nas 
przyda. 
Prywatnie niewiele o nim wie

my, bo nie lubi o tym mówić. 
Nie uprawia autopro-
mocji, a przec1ez przez ca
łe lata grał jedną z głów
nych ról w serialu „Samo 
życie" . I - powiedzmy sobie 
szczerze - mógł zwario
wać. 

Tymczasem to jeden 
z bardziej zdyscyplinowa
nych aktorów w zespole 

Ateneum. Lubi obserwo
wać i słuchać innych. 

Fot. z arch . Dariusza Wnuka 

Jada tylko wtedy, gdy sobie przypomni, że trzeba to zrobić. Do teatru 
przyjeżdża pociągiem, bo mieszka poza Warszawą. Lubi teatr, a teatr lubi 
jego. Dla Darka teatr oznacza zespół . Rzadkie to dziś podejście do tego 
fachu, bo wielu wydaje się, że w tym zawodzie należy grać wyłącznie 
solowo. - Spotkałem tu wielu wspaniałych ludzi, aktorów, których kiedyś 
oglądałem tylko z perspektywy widza. Wcześniej byli daleko, wydawali 
się nieosiągaln i, a teraz są na wyciągnięcie ręki - powiedział w jednym 
z nielicznych wywiadów. - Ta konfrontacja wciąż jest dla mnie trudna. 
Porównując ich dorobek artystyczny z moim, mam wrażenie, że cały czas 
jestem daleko w tyle. 
Aktorskie biogramy zwykle pełne są marzeń i planów. Zrealizowanych 
lub tych, które się nie zmaterializowały. W przypadku Dariusza Wnuka 
też tak jest. W 2008 roku otrzymał propozycję bardzo szczególną: 
- Przez dłuższy czas czekaliśmy, aby pojawił się młodzieniec, który 
sprosta roli Gustawa-Konrada. I pojawił się taki chłopak . Kiedy anga
żowałem go do teatru, zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Nazywa 
się Dariusz Wnuk. Uznałem, że z nim warto zrobić te „Dziady". Być może 
jest inteligentny, mówi nieźl1e, do tego przystojny, dobrze wychowany 
i skromny- mówił Gustaw Holoubek wczesną wiosną 2008 roku w wy
wiadzie dla „Newsweeka". Dyrektor planował wyreżyserować 

Mickiewiczowskie „ Dziady". 
- Zacząłem o sobie myśleć, że mogę coś dać teatrowi, ~e mam szansę 
przenieść „Wielką Improwizację" do naszego tu i teraz. Ze mam szansę 
znaleźć w tym monologu rzeczy, które są ważne dla naszego pokolenia. 
Poczułem ten ciężar na barkach i nie mówię, że było mi łatwo go unieść
komentował potem Darek sprawę „Dziadów". 
Liczyliśmy bardzo na tę premierę. Los chciał inaczej i1 zabrał na zawsze 
dyrektora Holoubka. Dla Darka Wnuka niech te wspomnienia będą 
dobrą monetą na przyszłość . Rola w „Merylin Mongoł" jest ważna w je
go aktorskim dossier. Przełamuje dotychczasowe wyobrażenie o rolach 
przeznaczonych dla niego: amantów, zdolnych i mądrych, dobrze 
ułożonych marzycieli podszytych wyłącznie dobrymi myślami i za
m1aram1. 



UWAGA, NADCHODZI KONIEC ŚWIATA! 
Przegląd propozycji, koncepcj1i1 i wszelakich pomysłów 

„Merylin Mongoł" w rychłą rozwałkę 

BIBLIA 
Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie 

wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko 
Ojciec. 

(Mk 13,32) 

OJCl'EC KLIMUSZKO 
Skromny zakonnik, franciszkanin. 

„Jasnowidz. Ilekroć słyszę ten wyraz, za
wsze odczuwam pewne nieprzyjemne zaże

nowanie. Pod tym mianem kryje się wielkie 
ryzyko, udręka i odpowiedzialność . Najbardziej 

wstrząsającym przeżyciem jasnowidza jest widzenie 
dramatycznych scen rozgrywającego się wydarzenia, wobec którego 

musi pozostać biernym widzem, bez możliwości wpływu. Podobny 
wstrząs rodzi w duszy jasnowidza świadomość odpowiedzialności za 
wynik powierzonej mu sprawy do rozstrzygnięcia" - mówił. 
Przepowiednia o. Klimuszko dotycząca przyszłości Europy: 
Widziałem żołnierzy przeprawiających się przez morze na takich 
małych, okrągłych stateczkach, ale po twarzach widać było, że to nie 
Europejczycy Widziałem domy walące się i dzieci włoskie, które płakały. 
To wyglądało jak atak niewiernych na Europę. Wydaje mi się, ze jakaś 
wielka tragedia spotka Włochy Część buta włoskiego zna;dzie się pod 
wodą. Wulkan albo trzęsienie ziemi? Widziałem sceny jak po wielkim 
kataklizmie. To było straszne (...). Wojna wybuchnie na Południu wtedy, 
kiedy zawarte będą wszystkie traktaty i będzie otrąbiony trwały pokój 
( . ..). Potem rakiety pomkną nad oceanem, skrzyżują się z innymi, 

\ 

I 

z powyższym tematem związanych, wiarę bohaterów 
wszystkiego podtrzymujący 

spadną w wody morza, obudzą bestię. Ona się dźwignie z dna. Piersią 
napędzi ogromne fale. Widziałem transatlantyki wznoszone jak łupinki... 
Ta góra wodna stanie ku Europie. Nowy potop! Zadławi się w Gibral
tarze! Wychlupnie do środka Hiszpanii! Wleje się na Saharę, zatopi 
włoski but, aż po rzekę Pad Zniknie pod wodą Rzym ze wszystkimi 
muzeami, z całą cudowną architekturą(...). 
Nasz naród powinien z tego wyjść nienajgorzej. Może pięć, może 
dziesięć procent jest skazane. Wiem, że to dużo, że to już miliony, ale 
Francja i Niemcy utracą więcej. Italia najwięcej ucierpi. To Europę na
prawdę zjednoczy Ubóstwo zbliża. 

(Lata 70. XX w.) 

PROROCTWO ORllONA 
O wszystkim tym wiedzieli ludzie, którzy żyli w starożytności i niepo
dobna im nie wierzyć . Dlaczego? Bo nasze pole magnetyczne jest jednym 
z najmniej zrozumiałych cudów wszechświata. W artykule „Zmiany kie
runków pola magnetycznego Ziemi" w „Science" z 17 stycznia 1969 roku 
Allan Cox stwierdził : Istnieje zawstydzający brak teorii wyjaśniającej 
obecny stan pola magnetycznego Ziemi.( ... ) Co teraz myślą naukowcy? 
Nasze pole magnetyczne jest elektromagnesem. Wszyscy to wiedzą . Jak 
to się dzieje ? Ponieważ nasza planeta obraca 
się, magnetyzm jest indukowany w taki 
sam sposób, jak w cewce, przez którą 

płynie prąd elektryczny. Innymi słowy, Ziemia 
jest gigantyczną prądnicą z biegunem półno
cnym i południowym.(.. . ) Odwrócenie bie
gunów się zdarza. Potwierdzają to geo
lodzy. Dzieje się to co mniej więcej 11 500 lat, 



ale nikt nie wie dlaczego. Wszystkie spekulacje sprowadzają się do 
nieznanej siły, powodującej te odwrócenia - ale dotychczas nie ma na to 
odpowiedzi. (...)To jasne, że czeka nas światowa katastrofa o nieznanych 
rozmiarach. Niemal cała ludzkość zniknie z powierzchni Ziemi. Europa 
powróci do epoki lodowcowej i stanie się terenem niemożliwym do 
zamieszkania z powodu zaniknięcia ciepłego prądu - Golfsztromu. 
W Ameryce Północnej będzie jeszcze gorzej. W jednej chwili znajdzie się 
ona pod lodem bieguna południowego, tak jak to się stało z Atlantydą. 

(Patrick Geryl, „Proroctwo Oriona", Wyd. Amber, 2007) 

DLACZEGO BOGOWIE POGNIEWALI SIĘ NA MAJÓW 
Ponoć przewidzieli koniec świata na grudzień 2012 roku. Ale dlaczego 
załamała się i zakończyła ich własna cywilizacja? Naukowcy w „Science" 
wspierająjednąz prawdopodobnych hipotez. 
Kukulkan musiał być niezadowolony. Choć pierzasty bóg wąż, 
stworzyciel świata, dawał się czasem przebłagać dzięki ofiarom z ludzi, 
które składali kapłani, tym razem nie chciał ustąpić. I zesłał na Majów 
suszę. Cywilizacja Majów należała - obok azteckiej i inkaskiej - do naj
większych kultur prekolumbijskiej Ameryki. Rozwijała się w środkowej 
części kontynentu, w górach i na równinach na pograniczu dzisiejszego 
Meksyku, Belize, Gwatemali, Salwadoru i Hondurasu. („.) 
Posługiwali się pięknym pismem skonstruowanym z kilkuset tzw. glifów, 
potrafili zapisywać liczby (w systemie składającym się z wielokrotności 
jedynek, piątek i dwudziestek), znali pojęcie liczby zero (oznaczali je 
rysunkiem muszli), ich kalendarz składał się z 365 dni (roku prze
stępnego nie stosowali, więc kalendarz Majów co cztery lata rozmijał się 
o jeden dzień z kalendarzem astronomicznym) i - jak niektórzy wierzą
przewidywał koniec świata na 21grudnia2012 r. 
(Tomasz Ulanowski, 
„Gazeta Wyborcza", 
29.02.2012) 

KONIEC ŚWIATA rozpoczniesięjużwsobotę, 21 maja2011 r. 
o godz.18-ostrzega prorok z USA 
Ostateczna zagłada ziemi zbliża się wielkimi krokami! Jeśli wierzyć 

przepowiedni Harolda Campinga, założyciela Radia Rodzina z USA, już 
w najbliższą sobotę, 21 maja rozpocznie się koniec świata . Apokalipsa 
będzie przebiegała etapami. Kiedy zegary wskażą godz. 18, mieszkańcy 
każdego kraju naszego globu odczują stopniowe drgania skorupy 
ziemskiej, które w krótkim czasie osiągną siłę katastrofalnego trzęsienia 
ziemi. Sąd Ostateczny zakończy się 21 października, wraz z nadejściem 
niszczycielskich pożarów. 

Jak świat długi i szeroki każdego dnia mnożą się teorie kreślące bardziej 
lub mniej prawdopodobny scenariusz tego jak będzie przebiegała 
APOKALIPSA. Jasnowidzów i proroków nie brakuje, więc rewelacje 
ujawnione przez 90-letniego radiowca z USA nie powinny nikogo dziwić . 

Sędziwy Harold Camping, założyciel Radia Rodzina po wnikliwym 
przestudiowaniu Biblii doszedł do wniosku, że już w najbliższą sobotę, 
21 maja nastąpi armaggedon. 
- Gdy w kalendarzu pojawi się data 21 maja, w każdym kraju na świecie, 
gdy będzie tam godzina 18.00 (wraz z przesuwaniem się stref 
czasowych), dojdzie do wielkiego trzęsienia ziemi, które zapoczątkuje 
w tym rejonie dzień sądu - przepowiada Camping w rozmowie z Faktami 
TVN. W teorie samozwańczego proroka wierzy bardzo wielu słuchaczy 
radia, którzy wpadają w popłoch na samą myśl, że już za niespełna 
tydzień rozpocznie się zagłada naszej planety. Camping, 
który z wykształcenia jest inżynierem, wyliczył, 
że apokalipsa potrwa do 21 października . 

Po przejściu fali trzęsień wszystko co 
żyje na ziemi zostanie zniszczo
ne przez niszczycielskie pożary. 

(Źródło: portal se.pl) 



Wl1ZJA OJCA PIO 
Stygmatyk i mistyk, kapucyn. Przebywał w klasztorze w San Giovanni Rotondo. 
20 września 1918 r. w czasie modlitwy przed Ukrzyżowanym otrzymał stygmaty 
na boku, stopach i rękach. Zmarł w 1968 r. Twierdził. że 15stycznia1957 r. otrzymał 
objawienie od Jezusa Chrystusa: 
Godzina mego przyjścia jest bliska. Przy tym przyjściu będzie Mifosierdzie, a je

dnocześnie twarda i straszna kara. Moi Aniołowie powołani do tego zadania będą 
uzbrojeni w miecze. Uwaga ich będzie zwrócona przeciwko tym, którzy nie 
wierzą i bluźnią przeciwko objawieniu Bożemu. Z chmur powstaną orkany 
ognistych strumieni padających na całą ziemię. Niepogody, burze, pioruny, 
powodzie, trzęsienia ziemi będą jedne po drugich następować w różnych 
krajach. Nieustannie będzie padać deszcz ognisty Rozpocznie się to w ba
rdzo mroźną noc Grzmoty i trzęsienia ziemi będą trwać trzy dni i trzy noce. 
Będzie to dowodem, że przede wszystkim jest Bóg.[. .. ] 
Podczas, gdy ziemia trząść się zacznie, nie wyglądajcie na zewnątrz. {„.] 
Kto rady tej nie usłucha, ten zginie w okamgnieniu, bo serce jego widoku 
tego nie wytrzyma. [. .. j 
W trzecią noc ustanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym świecić 
będzie słońce. W postaciach ludzkich zstąpią na ziemię Aniołowie i przy
niosą z sobą ducha pokoju. Kara, jaka spadnie, nie może być porównana 
z żadną inną, jaką Bóg dopuścif na stworzenia od początku świata. 

Jedna trzecia ludzkości zginie. {.„] 
Wobec krótkiego czasu należy go gorliwie wykorzystać, nie poddawać się złu 

ani nie ustępować. Waszym zadaniem i obowiązkiem jest wskazać na 
nadchodzące niebezpieczeństwo, ponieważ nie będzie usprawiedliwienia, że nie 

wiedzieliście. Niebo długo bowiem czeka i ostrzega, ale ludzie się tym nie 
przejmują. {„.] 
Pierwsza bomba wpadnie do kościoła w Bawarskim Lesie. Wszystko zostanie 
zniszczone i nikt nie może tych stron przekroczyć. Dużo materiału ni
szczycielskiego spadnie na ziemię. Oto tam jadą czołgi przez chaty i domy, 
w tych pojazdach siedzą ludzie, ale ich ciała zwisają, bo są martwi, lecz dookoła 

z twarzami czarnymi. Wskutek powodzi zginą wsie i miasta. Południowa Anglia 
z północnym brzegiem zniknie, Szkocja ocaleje. Na zachodzie ziemia zniknie, 
a powstaną nowe lądy Zginą Nowy Jork i Marsylia. Paryż będzie zniszczony 

w dwóch trzecich. Reisten, Augsburg, Wiedeń zostaną oszczędzone. 
Augsburg i kraje na południe od Dunaju nie odczują skutków wojny Kto 
spojrzy w kierunku zniszczeń, zginie, bo serce jego nie wytrzyma tego 

strasznego widoku. W jedną noc zginie więcej ludzi niż w dwóch wojnach 
światowych. Potem wiara będzie silna. W parę lat po tych okropnościach 
przyjdą złote czasy 

(Źródło: portal nowyczlowiek.pl) 

PROROCTWA NOSTRADAMUSA 
Najsłynniejszym chyba człowiekiem obdarzonym zdolnościami przepowiadania 
przyszłości był żyjący w XVI wieku we Francji Michel de Notre-Dame, znany rów
nież jako Nostradamus. 
Status prawie nieomylnego proroka zyskał 
najpierw przewidując dzień swojej śmierci, 

a później datę pierwszego otwarcia swojej 
trumny. 
Nostradamus przewidział początek końca świata 
na „siódmy miesiąc 1999 roku", kiedy to „z nieba 
zstąpi wielki Król terroru", poprzedzając 
ostatecznie drugie nadejście Chrystusa. 
Wówczas pojawiają się trzy możliwości 
rozumienia przenośni „Król terroru": 

Powrót 19 IX na Ziemię sondy kosmi
cznej Cassini po trwającej 680 dni wyprawie 
w stronę Saturna. Na pokładzie sondy znajduje 
się radioaktywny pluton, toteż może być po
strzegana jako „zstępujący z nieba Król prze
mocy" -ewentualny wypadek skończyłby się tra
gicznie być może dla całej planety. 

Stany Zjednoczone naciskają na Rosję, 
by przyśpieszyć termin ściągnięcia stacji 
kosmicznej Mir na Ziemię (proponowany termin 
to lipiec 1999 roku). Dlaczego jednak stacja 
miałaby być owym „Królem terroru"? Jeden z in
terpretatorów przepowiedni sugeruje, iż można 
to wywnioskować biorąc pod uwagę przeci
wieństwo nazwy stacji - „pokój" - „terror". 

W lipcu przyszłego roku przyśle na 
Ziemię wyniki swojej misji badawczej sonda Mars 
Global Surveyor. Jej zadaniem jest dokładne 

sfotografowanie Czerwonej planety. Analizujący 
przepowiednie tłumaczą, że Mars (mitologiczny 
bóg wojny), okrążany przez dwa księżyce -
Phobes (strach) i Deimos (terror). może być utożsamiany z „Królem", a wówczas tym co 
„zstąpi z nieba", będzie oczywiście nie sam Król, lecz wiadomość o istnieniu na Marsie 
inteligentnej formy życia, które to odkrycie może mieć dla nas, Ziemian, brzemienne 
skutki. 

(Źródło: portal grudzien2012.pl) 
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Czesław Miłosz 

PIOSENKA O KOŃCU ŚWIATA 

W dzień końca świata 
Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji, 
Rybak naprawia błyszczącą sieć. 
Skaczą w morzu wesołe delfiny, 
Młode wróble czepiają się rynny 
I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. 

W dzień końca świata 
Kobiety idą polem pod parasolkami, 
Pijak zasypia na brzegu trawnika, 
Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa 
I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa, 
Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa 
I noc gwiaździstą odmyka. 

A którzy czekali błyskawic i gromów, 
Są zawiedzeni. 
A którzy czekali znaków i archanielskich trąb, 
Nie wierzą, że staje się już. 
Dopóki słońce i księżyc są w górze, 
Dopóki trzmiel nawiedza różę, 
Dopóki dzieci różowe się rodzą, 
Nikt nie wierzy, że staje się już. 

Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, 
Ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, 
Powiada przewiązując pomidory: 
Innego końca świata nie będzie, 
Innego końca świata nie będzie. 

z tomu „Ocalenie" (1945) 



CO ZROBIĆ Z TĄ GŁOWĄ? PRZYPADEK GUSTAWA HOLOUBKA 

Premiera przedstawienia „Merylin Mongoł" została zaplanowana 
na 21 kwietnia 2012. Akurat tego dnia przypada rocznica urodzin Gustawa 
Holoubka. Gdyby żył, świętowalibyśmy 89. urodziny naszego Dyrektora
wybitnego aktora i niezwykłego człowieka. 

Ale zbieżność tych dwóch terminów jest zupełnie przypadkowa. 
Proszę nie doszukiwać się w niej jakiejś zasady, prawidłowości, znaku czy też 
świadomego działania . Nic z tych rzeczy. Teatr ma swoje prawa, premiera 
również . Wyznaczenie daty premierowego spektakl'u jest niczym więcej1 jak 

sumą teatralnej buchalterii: ilości niezbędnych prób 
(stolikowych, scenicznych, generalnych), wolnych 
terminów twórców przedstawienia, możliwości 
technicznych zbudowania scenografii, ustawienia 
świateł itp. 

Zbieżność przypadkowa, ale dla nas bardzo miła . 
I skoro jest okazja, trzeba powspominać . Od razu na 
sercu robi się cieplej, na twarzy pojawia się uśmiech. 
Z pamięci zaś wysypują się nieskończone ilości opo
wiadanych przez Gustawa Holoubka anegdot. 
Opowiadał je jak nikt inny. I nikt inny nie jest w stanie 
tego powtórzyć z właściwą Gustawowi Holoubkowi 
finezją. 

Ot choćby ta anegdota, z początków warszaw
skiego życia aktora: 
„Był rok 1958 . W przeddzień spotkania z dyrektorem 
jednego z czołowych teatrów warszawskich udałem się 

do fryzjera w hotelu Bristol. Było sporo klientów, więc musiałem czekać coś 
koło dwóch godzin, zanim usiadłem w fotelu. Energiczny fryzjer wykonał 
zręczny manewr świeżym prześcieradłem, ale nagle zatrzymał się w pół 
gestu i spojrzał na mnie uważnie . - Kto pana strzygł? - zapytał. Ja, speszony, 
mówię, że fryzjer w Krakowie. Uśmiechnął się szeroko, jakby spodziewając 
się takiej odpowiedzi, i powiada: - Wiedziałem! Proszę pana, z tą głową nie 
da się nic zrobić!" 

Miał zadziwiający instynkt obserwacji rzeczywistości, 
z całym dobrodziejstwem absurdalności, dwuznaczności i komiczności 
ludzkich zachowań i życiowych sytuacji. 

Jechał kiedyś taksówką . Kierowca z zaciekawieniem przyglądał mu 
się w lusterku, lecz nie odezwał się ani słowem . Dopiero kiedy popularny 
pasażer wysiadał, kierowca krzyknął: - Panie, pierwszy raz widzę żywego 
aktora! 

Innym razem: - Panie Gustawie, talent talentem, ale trzeba też 
jakoś wyglądać - usłyszał kiedyś od pewnej damy. 

Anegdoty, których sam był bohaterem, opowiadał szczególnie 
chętnie. Gdy tylko podczas jakiejś teatralnej nasiadówki robiło się cicho 
i ponuro, Dyrektor zawsze sypnął jak z rękawa opowiastką, która powalała 
słuchaczy na łopatki . 

Spotkanie z Gustawem Holoubkiem było dla zespołu naszego 
teatru darem. Swoim wybitnym talentem, szczególną wrażliwością, 

niedzisiejszą erudycją i niepowtarzalną osobowością zostawił niezatarty 
ślad w historii Ateneum. A na pewno mocniejszy w sercach tych, którzy go 
znali i szanowali, bo i on nas szanował. 

Na koniec jeszcze jedno wspomnienie: - Wszystko można zrobić 
niepostrzeżenie, ale nie na scenie! - mawiał Dyrektor, a my zwykliśmy to 
cytować jako Pierwsze Prawo Holoubka. To kwintesencja starej, dobrej 
(czytaj przedwojennej) szkoły teatru. 

Witamy więc Państwa w Teatrze Ateneum. I oczywiście - życzymy 
miłego wieczoru! 

Aneta Kielak 



13 g rmor LI 
Naprawianie błędów własnych to nic w porównaniu z naprawianiem tych 
wyrządzonych przez własne dzieci. Przed takim wyzwaniem stanęli 
bohaterowie BOGA MORDU. Rodzice dwóch jedenastolatków spotykają 
się, bo jeden z chłopców przyłożył drugiemu kijem w twarz, uszkadzając mu 
dwie jedynki. Teraz rodzice muszą się dogadać, uzgodnić warunki 
przeprosin, ratować honor swój i własnych dzieci. Nad spotkaniem 
kulturalnych inteligentów wymieniających się przy okazji przepisami 

kulinarnymi powolutku przejmuje władzę bóg mordu„. 
„Bóg mordu" Yasminy Rezy od kilku lat szturmem 
zdobywa światowe teatry. We Francji sztuka dostała 
nagrodę Laurence'a Oliviera dla najlepszej komedii, zaś 
filmową adaptację pt. „Rzeź" wyreżyserował niedawno 
Roman Polański . 

SCENA 61 

Nie widzieli Państwo jeszcze tego spektaklu? 
Naprawdę? Przecież widzieli go już wszyscy! A może 
chcą Państwo pobić rekord i zobaczyć go po raz kolejny? 
Tym, którzy jeszcze nie dotarli do Ateneum, 
wyjaśniamy: „Kolacja dla głupca" to zabawna i lekka 
opowieść o konsekwencjach pewnej dwuznacznej i de

likatnie perwersyjnej koleżeńskiej zabawy. Wesoła i miejscami gorzka ta 
sztuka bawi i wzrusza naszą publiczność od 10 sezonów. Zagraliśmy już 
ponad 650 przedstawień i końca nie widać! Zaś aktorski duet Piotr 
Fronczewski- Krzysztof Tyniec mówi sam za siebie. 

SCENA GŁÓWNA 

Prawdziwy teatr! - westchną teatromani. Na scenie kilku-nastoosobowa 
obsada aktorska. Sporo czarów świetlnych i mu-zycznych. I oczywiście 
Szekspir, wysoka próba dla każdego teatru i wielkie wyzwanie. Komedia 
omyłek, sztuka o miłości . Czego chcieć więcej? „Sen nocy letniej" to 
najsłynniejsza komedia Szekspira, od stuleci ukochana przez publiczność 
pod każdą szerokością geograficzną. W naszym spektaklu jej legendy 
broni ekipa w składzie m.in .: Anna Smołowik, Agata Wątróbska, Grzegorz 
Damięcki, Tadeusz Borowski, Przemysław Sadowski, Tomasz Kozłowicz, 
Jan Matyjaszkiewicz, Bartłomiej Nowosielski, Jan Janga Tomaszewski 
i Krzysztof Tyniec. Muszą Państwo to zobaczyć. Przy okazji usłyszą 
Państwo ryk najstraszliwszego lwa na świecie. W tę najdłuższą, letnią noc 
w roku wszystko może się wydarzyć. 

SCENA GŁÓWNA 

Paryż w Warszawie? Proszę bardzo. Do tego światowe hity francuskiej 
piosenki wykonywane niegdyś przez Edith Piaf, Jacquesa Brela, Charlesa 
Aznavoura, Joe Dassina, Gilberta Becaud. 
Piosenki o miłości, zdradzie, ironii losu„. Każda z nich brawurowo 
wyśpiewana przez naszych aktorów to antologia przeróżnych 
prawd o: świecie, życiu i naszych „małych sprawach". 
A publiczność, przynajmniej ta nieco starsza, z sentymentem wspomina 
dawne wielkie przeboje i nuci razem z aktorami „Szabadabada, 
szabadabada„." w takt granej na żywo muzyki. 
W pewnym momencie spektaklu z głośników dobiegnie Państwa głos ... 
Właśnie, (Zyj7 To nasza specjalna zagadka dla uważnych . 

SCENA GŁÓWNA 

Notki bibliograficzne do spektakli oraz pełny wykaz premier obecnych 
w repertuarze - patrz ostatnia strona programu. 
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PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

SCENA GlÓ'ł/NA 
SEN NOCY LETNIEJ - William Shakespeare, przekład - Stanisław Barańczak, reżyseria -
Bożena Suchocka, scenografia - Agnieszka Zawadowska, ruch sceniczny - Leszek Bzdyl, 
muzyka - Wojciech Lubertowicz, Sebastian Wielądek, światło - Magdalena Górfińska 
SHITZ - Hanoch Levin, przekład - Michał Sobelman, reżyseria - Artur Tyszkiewicz, sceno
grafia -Jan Kozikowski, muzyka- Michał Kwiatkowski, Jacek Grudzień 
LA BOHEME - wieczór piosenki francuskiej. reżyseria - Andrzej Domalik, scenografia -
Marcin Stajewski, choreografia - Krzysztof Tyniec, kierownictwo muzyczne - Wojciech 
Borkowski, światło - Mirosław Poznański 
KASTA LA VISTA - Sebastien Thiery, przekład - Bartosz Wierzbięta, reżyseria i scenografia -
Ewelina Pietrowiak, współpraca scenograficzna i kostiumy - Małgorzata Bursztynowicz. 
muzyka - Michał Górczyński 
KOLACJA DLA GŁUPCA - Francis Veber. przekład - Barbara Grzegorzewska, reżyseria -
Wojciech Adamczyk, scenografia - Marcin Stajewski 

SCENA 61 
BÓG MORDU - Yasmina Reza, przekład - Barbara Grzegorzewska, reżyseria - Izabella 
Cywińska, scenografia - Marcin Stajewski 
MIASTO - Jewgienij Griszkowiec. przekład - Anna Mirkes-Radziwon, Marek Radziwon, 
reżyseria i scenografia - Artur Urbański, współpraca scenograficzna - Mateusz Stajewski, 
muzyka i opracowanie -Jacek Grudzień 

SCENA NA DOLE 
KABARETTO- scenariusz i reżyseria -Andrzej Poniedzielsk~ i Artur Andrus 
SCENY NIEMAl.1E M.AJ:żENSKIE STEFANII GRODZIENSKIEJ - scenariusz - Grażyna 
Barszczewska, opieka artystyczna - Andrzej Poniedzielski, scenografia, opieka kostiumo
logiczna - Dominika Laskowska 
CHYBAJUŻ MOŻNA .. - scenariusz i reżyseria -Andrzej Poniedzielski 
CHUP HOP czyli nasza mgłlsta laptop Usta - scenariusz i reżyseria - Magda U mer i Andrzej 
Poniedzielski. opracowanie muzyczne- Wojciech Borkowski 
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INFORMWEMY. lE PODCZAS SPEKr~ OBOWll\ZWE CAU<OWTTY 'ZAJ<AZ 

FOTOGRAFOWANIA. FILMOWANIA I NĄGRYWANIA PR'ZEDSTA\MENlA. 
PROSIMY O W\'11\CZfNIE TELEFONÓW KOMóRKO\IVYCH. 
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