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L onard Neuger 

Świat się pn.tje 

I 
Tadeusz Słobodzianek napisał dramat o młodvm Lalinie . Dokładnie - o lym 

l 1907 roku \\1aściwie nie tylko i nie gJó1\11ie o mm. Owszem . dgrywa on główną 

rolę, bo uwaga 1\idzó\\ na nim się skupia, ale na scenie pojawiają ię p stacie słyn

nych bols7.ewikó1\, socjaldemokrdlów (w dzJsiejszvm tego słowa znaczeniu), ale są 

też anarchiści . Spotykamy oddane sprawie kobiety. na ogół wykreślone z pamięci 

potomnych . choć często góruJącc nad swymi męskimi towarzyszami. Róża Luk

semburg 11 pamięci pozostała. ale już Nadiei.da Krupska w najlepsz1m wypadku 

wywołuje wesołość , a kto to Ludmila Stalli, CZ) Wiera Zasulicz mało kto d7jsiaj 

1~ie . Freud nareslcie spmyka ~ię 1 Jungiem, llitler jest o krok od przY,jęc i a na Aka

demię Sztuk Pięknych, a Willl:;cnstein wybiera się na studia filozoficzue do Anglii . 

Wszvstko jest Jeszcze moili11e, 111clkie przełomy mamy Jestcle przed sobą . 

lob lzianek nie pisze dramató11 dokumentalnych, hoć do pisama pnygoto

wuje się skrupulamie: pisząc sztukę na11iązau}1cą do Jedwabnego ("Na za klasa"), 

przestudiował dokładnie 11szvstkic do tępne materiały. Dokumentacja poprzedw

ła Lu pisanie, nie była jednak jego celem. Podobnie Jest z „Mlodvm talmem"; 

Slobodzianek posiada ogromną wiedzę na temat fenomenu talin i jego kontek

stów . . )esteśm1 w 1907 roku . it ~Lczególnego ~ię nie dzieje. Dokonano zamachu 

na szefa odd?.Jału tajnęj policji 11 Tyfusie, Honduras napadł na Nikar<1guę , która 

z kolei napadła na Honduras p ł godzmv póżnieJ Masakrv w Afryce, ekstermi

nacja tubylcó11. Pt7.ymusowe deportacje, <;zczególnie ludu J-lerero. Jakieś kobiety, 

jakieś dzieci l\Jajważniejsie . i.e to się dzieje daleko i abstrakC}jnie . To ą wojny 

pef',fcryjne, nawet na porządny artykuł prasowy ~ię nie nadaj4. Europa wchod

nia Laprasza na wspaniale tiramisu i apfelstrudel. Gruzja - na 1\Spaniale wino 

i świetną kuchnię . Amervka oferu1e chąjne pożyclk:i, by Rosja po re\\Olucji mogla 

prz)jąć amerykański model św1ala . W Krakmne w Jamie l\hchalika oferują wódkę . 

, a zupę trzeba długo czekać . 
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JózefSta.lm w 1906 roku 



2 
Ludmila Stahl mó~ w sztuce; „pod tym śmiechem jest naprawdę strach" . Kr]je 

się też pod boskim smakiem ttramisu i pod \'i elodaniowym ~ niadaniem angielskim 

Zaś apfelstrudel tylko nieznacznie przykrywa gorycz powaznego kryzysu . Kryzysu 

mieszczańs twa i liberalizmu. Ne też straszliwego głodu w Irlandii i nędzy galiqjskiej . 

Dramat Stobodzianka kipi od humoru, który wywodzi się z pra tttrych opowie

~ci lot!7ykowskich, gdzie dość szemrany bohater potrafi, ku naszemu zadowoleniu, 

wystrychnąć na dudka cały e tablishment Te opo,lrieści przet rwały do naszych cza

sów, na ogól w wersji romantycznej . Skoru mpowanym i podłym bogaczom sprytny 

i bohaterski Jano ik, r::Ly Robin Hood (może by w wersjach hollywoodzkich) zabiera 

ich dobra i rozdaje biednym. I te wspaniałe, legendarne ucieczki! Jak pi sał Zbignie11 

Herbert („Gra Pana Cogito"). jest to gra, która: 

wyzwala wyobraźn i ę historyczną 

po wcic <iolidarno i 

odbywa si~ na wolnym p011ieLrzu 

obfiL uj w dramatyczne epizody 

jej reguly są szlachetne 

de! potyzm zawsze przegrywa 

3 
Prawda , establllihmentu w czasach nowoczesnych, tak w 1907 roku, Jak i dzi

siąi nikt nie lubi. Szwaczki. gamą się do gangsterskiej organizacji Stalina. Sa

lon mody Madame Hervieu ob ługuje co prawda miej cową e litę społeczną, al 

działa też ja.ko przykrywka dla gangsterów Lalina . Na głód 1 nędz(( najlepszym 

lekarstwem jest opowie ć o bohaterskich i roman Lyci;nych bąjownikach, którzy 

po wygranej rewolucji przyniosą światu sprawied l iwość . Jasne, że muszą dzialać 

z ukrycia, w konspiracji. 

Dookoła roi się od agentów, często podwójnych agentów, ludzi zamaskowa

nych , o podwój ne , potrójnej , wielorakiej tożsamo<;ci . Szef Ochrany, ten, na któ· 

rego dokonano zamachu , wspótpracował 2. gangsterami, a pewnie też usiłował 

ich kuntrol01,a6. Stalin też byC: może był współpracownikiem Ochrany. Stalin ' 
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A może Koba. oso, J idi.cradLe, \Vasiljew, Dżugaszwill '? A może Robin Hood Kau

kaw'I Jak w opere tce wiedeńskiej chętnie korzysLaJąCei z komicznych przebrar\ 

bohaterów. Przecież gdyby Stalin nie podróiowal naprawdę jako książ~ gruz.iński , 

Nidżeradze , bylibyśmy pewni, że jest to pajac z operetki czy wod wilu . Zresztą, 

czy powinien się nazywać Dżugaszwili'l Przecież n.ie 11~emy - on nie wie - kto b}I 

.1 ego ojcem . 

Lenin nie nazywdł się Lenin . Trocki nie nazywał się Trocki. Kamieniew, Zi
nowiew, J\lanow. To tez pseudonimy. Opowie ć o Robm Hoodzie jest opowieścią 

o mężczyznach . kobietv w Lalm~j maskradzie nie biorą udziału, lub kon:ystaJą 

z masek niechętme (u Słobodziank:J.: Absolut-Ludmila Stalli) Nie nosili 11łasnych 

nazwisk. Th1rili i tl-..·wią 11 pseudonimach . W salonie t 1dame Hervieu gangs terzy 

przygotowują się do skoku na LTansport grubej forsy Stnelają próbnie 1 rzucają 

homby w manekiny kra11~eckie . 1\riat z 1907 rokLI jest takim stnelaniem prób

nym do 1\rizerunków z paku!. do pseudonunów, b)'W, aLrap, ma:;ek. To jest jeszcze 

operetka, wodewil, piękna opo11rie ć . I Słobodzianek w tę sLronę sztukę niby pro

wadzi Jednak coś tu nie gra .. 

4 
. l\Ilodv Stalin" zaczyna się w Tyflis.Je na weselu Stalina Wszyscy mówią pięk

nie, ozdobnie, przygotowywane 54 tradyc\jne polrawy gruzińskie, pije się wspania

łe gruzi ńskie wino. Pan lłodv jest Panem Młodym, Panną Młoda - Panną llodą. 

Stalin jako Koba, też mó\lri pięknie, ozdobnie. Jak tradycja każe . Jak przystało 
na romantycznego legendarnego bohatera . Są .1ednak „błędy" 11· tej opo1V1eści. 

Śl ub i wesele odbywają się potajemnie w nocy. Ojciec Pana Młodego, ch~·ba nie 

był jego biologicznym ojcem. A matkę w pięknej , z gruzi1'1ska ozdobnej, mowie 

Koba oskarża o to, że si ę kurwiła. W dodatkLI c. la uroczystość zostaje przerwana, 

bo gangsterzy Sta.lina na jego polecenie podpalili komisanat policji. Jeśli porów

nać tę opowie 'ć o zaślubinach do ozdobnej tkaniny, to u Slobodzianka tkanina 

ię ze wszystkich st ron pruje . Podobnie rzecz się ma z cenlTalną \\ tym dramacie 

opowieścią o skoku na transport grubej forsy: jest cynk, jest plan, jest logisty

ka i jest sukces. Robin Hood raz jeszcze zwvc1ęża niesprawiedliwość . BolszeWicy 

będą uratowani finansowo 1 to „bezgrzesznie", bo cala akcja jest - a jakże! - za

maskowana, pod przykrvwką . 
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Ale i La opm~ieść się pruje . Wolno 11 niej, ba. nawet trzeba, zabijać obro!1ców 

svstemu: 7ołmerzy, urlędmkó1\, że u 111ie rzętach nic wspomnę . Wszyscy inni są 

starannie schowani w faldach upo1\ieści W „l\1tod) m ta linie" ofiarami padają 

dzieci i kobiety. Kre11 płynie I)T1SZtokam1. Nie w fałdat:h . 11 realu. 

5 
Sypie "i<; porządek religijny· Stalin potrafi ma;;kowac -.ią ui.yw<\iąc tei:;o jęlyka . 

nie nadarmo uczył ~ię 11 seminarium ducho11111m . Umie "ię 1 ' 7 wcielić 11 kal.cl) 

dyskur., mesjarhki . Bo, kto wie. zy nil' jest, jak to mó11 i 11 Krakowie. Zb<ll\icic

lem ! Sypie ~l<i pom1dek prawnv. W scenic więziennej o ll'i11ic nic pt7.esądza zyn, 

tylko teoretyczna korzyść z niego wymką1ąca Sypie się też n~jważniejsi , jak się 

ll'Vdaje, opowieść o l\Til Jak zaprowadlić w Ś\\1ec1e rządv sprawi d l 111ości . :n za

ufać ludz10m zmargmaJizowanvrn, wvkluczonvm przez svstcm, czy postawić na ich 

eduka :ję i wyksztal enie własnvch elit, czy tel. oddać sprawę \ I ręce zawodowCÓll', 

Czv zgodl.ić ~ię na akl) terrorystvczne, 1.amm.:h) i skoki na banki. czv też ich u 
kazać L\1 · ortąc: o~ co dzisiąi 11azy11amv społeczeń~lwem obywa t t::l~kim . Dlac:lego 

i La optmw~ć się pruje? Bo \I niej koncemruJą ~it;> dotyd1cza>.c111e nadprute opo1,i e

sc1 . Dysku~1e między rewolucJonistarrn n -.p ra111edu1\ośc:i te7. ;,ą rodzajem ma~ki, 

prahrrnatyczną i cvniczną grą . Gadanie o 1>praY1iedłi11ość jt:~t tylko pseudonimem 

no,, ego despot}?.mu. Prl\'najmniej ze strony bolsze1\ik611. 

6 
P 1~ą ~toliku kawiarnianym Freud i Jung, .1 eszcze ostatecz111e n ieskłóceni, dy ·

kutują \\ęzłowy dla psychoanalizy ko111plc~ Edypa . Wła<ic i1,ic oma11iają problem 

ma ki, ,Jakąj st „1::1 " Pod tą maską kr~je się piernolne, 1 ticś111adome pragnienie 

zabójstwa ą1ca i prze1ęc iajego roli 11·Lgi<;dcm matki l\llodv . Lalin nie ma (rue zna) 

ąjca, zdominowany jest przez matkę . Jego pamięć dziec:i!1stwa. to katm1anie przez 

domniem.u1eg;o, zatem nieakcepLO\\anego, ojca i razi· otrzym~'\1ane od matki. 

która w dodatku - ponucona - przejmuje ro lę ojca : naka.wje, steruje i zakazuje . 

Puszczając się na lewo i pra110 n ie poz11olu syno1'~ na prLepracowanie komplesku 

Ed11ia. reud pisa ł , i.e komplek.-, Edypa może bvć niebezpieciny. hm1iem nicprze-

rat:oll'any uni możli11ia uksl.Lał tuwani ~umien id. Pro1\adzi wtem do erupcji 
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1 niekom rolowa nej dominacji ~il ll~erzęcych w człowieku . Zostają nieusuwalne, 

zatem grotne, kompleksy. Freud w sztuce po11iada o Trockim: „A oto prawdziwy 

Edyp naszych ciasów". i\!yli się , prawdZ1w~1n Edypem naszych czasów je t Stalin . 

Jedynym, co może dać upus t jego kompleksom,jesL władza. Ale to też tylko maska, 

pseudonim. Ludzie bowiem są dla niego ty lko maskami. Język jest maską, on sam 

je t maską, a ukojenia być nie może . 

7 
Hitler zosta1~a w kaYnam i 1~edeńskiej swoją walizkę. Bardzo byśmy eh It: li , 

.leby po nią 11 ·ó il. Nie >1~ emy, co w nie,1 się znajduje, pewnie rzeczy osobiste i .1akaś 

rek11izytornia artysty malarza. Wiemy tez, .le historia potoczyt.1 się, jak się poto

czy ła . Hitler po tę walizkę nie przyjdzie. Je j zawarto (; okazuje się pusta: op0\1ie ć 

nie może pójść dalej . Skok na Łransport p ieniędzy Stalino1~i s ię udał, choć tkanina 

opm~eści o Robin l loodzie Kaukazu byłaju.l mocno popruta a ~cenie leży worek 

pieniędzy. yłe , że nie mają one żadnej warto. ci : ą pułapką policji . ą wrnikiem 

prm1 okacj i. I szan ą na proll'okację. Ale opo11fość romantycznym skoku na grubą 

forsę dalej już pój ć nie może . 

8 
Nigdy się nie dowiemy, i.lu łudzi kazal zamordować , ilu przez niego zginęło: 

800 tysięcy, -I miliony, I O milionów, 20-30 milionów, czy 60-70 milionó\\ . Do tego 

do hodzą deportacje, Gu łag. Demon, socjopata, paranoik, 11ielki modenizator Ro

sj i, czy zakochany we władzy cyniczny pragmatyk? Nie wiem· jego działalno~ć . 

zwłaszcza po śmierci Lenina (1924) , przekracza wszelkie miary rozumienia. 

Za jego .lycia pisano o nim patetvcznie i lir)·cL.rue, wiernopoddańczo i ekstatycznie. 

Po śmierci (1953) - także z n iena1~ścią i przerażeniem (na zewnąt rz ZSRR i jego 

sateli tów) . Po upadku Z RR fascynuje historykó11 i publicystów: jest w nim jakiś 

z.lowrogi, lucyreryczny czar 

.\ utor jesI historvkiem literatury i tlumaczcm, profesorem Języka 1 hteraWI') polsloe1. d}Tekw
rem lnstvtutu Sla\\istvki Uni11ersytetu SztokJ1olm~kie11;0. Jest autorem ponad dwustu pr:ic nauko
wych, kryt}any h , esei tvczrwch na temat\' rniązane z polsk.J litera1urą 11i.póle7e<mą i teorią prze
kładu . \\'„pólpr:icomuk 1 korespondt!nl ClASOpism erni~ąJn}ch Or.J..i. Smedzkif!\O Radia 1 BBC. 
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Soselo (Józef Stalin) 

Poranek 

Rozlm itł rózany pąk, 

PrzytuW ię do fiołka 

I, lekkim wiatrem zbudzony, 

klonii się dwornie trawom. 

Śpiewał ·ko11Tonek "'błękicie, 
Wzlatują ponad obłok.i, 
I łodko brzmiący słowik 
Zakwilił dziec.:iom z z.aro@: 

„Rozkwitaj, moja Gru<;io! 

iech pokój panuje w kra1u 

A wy, prz}jaciełe , nauką 

Rozsławcie swoją Ojczyznę! " 
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Simon Sebag Montefiore 

Być jak Józef Stalin 

Kiedy zacząłem pisać o Stalil1ie, starałem się przede \\ S7}Stkim zrozumieć, 

"jaki sposób do zedl do \1Jadzy. Nie hciaJem patrzeć na niego jak na jakiegoś sza

lonego Meliswfclcsa, psychopatę, monstrum, wroga Zachodu czy Polski, ale raczej 

jak n polityka i czJowieka. Bardzo dok.ladme pr7eanalizowalem jego drogę do wła

dzy, a także kulturę, z której \l)Tósl . Kulturę grU?.i r1ską, bolszewicką , imperi al ną, 

kulturę pai1stwowego terroru - slowem, L:at.1. kulluro11ą panoramę, 11 której Stalin 

się porusza!, która go twon) la, i któr<t on także współtworzył. I kiedy zacząłem 

studia nad Stalin rn. przeżyłem zaskoczenie. Okazało się, że to ktoś zupełnie inny 

niż się spod.cicwaleni. Zaró\1110 bardzo przerata,1ący, bezwzględny, okruln); mon 

stn.1aln~·. jak i - z drugiej strony - znacrnie bard1.iej subtelny. 

Pisząc o Stalinie, musiałem zmic1-ąć si ę 7 wieloma stereotypami na jego temat. 

Po pierwsze ze stereotypem p ) ·hopaty. 

••• 
Innym stereotypem jest pogląd, że tahna nie można zrozumie , bo wcielaljakąś 

specyficzni 11 chodnią jakość, niemo? li wą cl zrozumienia dla czlo111eka Zachodu . 

To nieprawda, zostały przecież Ly iące dokumentÓ\\ clotvczącvch Lej postaci - listy, 

zapiski, teksty Mamy dostęp do Lego. co faktycrn1e, w poszczególnvch okresach swo

jego życia , robi! i myślał. I tutaj do hodzimy do kolejnego stereotypu rozpowszech

nionego gló1111ie pr7ez Trockiego - że tali n był niezwykle utalentowanym czlowie

kiem, arc}7dolnym politykiem, pisarzem, a także wybitnym biurokr<Ltą . Wszystko, 

czego dowiedziałem się o Józefie Stalinie, kompletnie przeczy takiemu obrazm1i 

Stalin funkCjonował raC?ej jako człowiek bohem y. Przesvpial całe poranki, nad 

tekstam i pracował nocą, nie był dohrze zorganizo11any atomiast esencją Jego 

sukcesu było moim zdaniem to , że łączył 11· sobie dwie 1.asadnicze jakości, które 

w przypadku krwawych dyktalor611 rzadko idą ze sobą w pa17e. Z jednej strony 

byl bezwzględny, potrafił obmyślać strategie eliminacji przeciw111k6>1, organizować 

morden,t11a, wyprzedzać o kilka krokó11 w;zystk.ich, którzy mogli mu 11 jakiś spo ·ób 

zaszkodzić. Z drugiej strony duł.o czytał, pisał książki i przemówienia. redago 1·aJ 

gazel). To bardzo 1wdk.ie poląc:zenie . 
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••• 
Gdyby nie wojna domowa " Ro!\ji, gdyby nie rewolucja paździermkowa i rządv 

terroru, gdyby nie 011iecki komunizm, Stalin nigdy me o 1ągnąlb) swej pozvcj i. Ale 

kiedy bolszewicy doszli do władzy, rozpoczęl ię "wojna towlna" . I 11laśnie 11 ta

kim świecie Stali n czul się loskonaJe. Większo ć bolszewik611 była zaangażowana 

w walkę, a Stalin , będ4c nazwijmy to, wojennym stra tegiem, potrafił zarazem pisJ.ć 

przemó\\ienia i morzyć zaplecze ideologiczne. Pamiętajmy, że był bardzo dobrze 

wykształcony. Edukacja, którą odebraJ w seminarium duchownym, była na pozio

mie prvwatnych szkół angielskich. Nauczył się tak znakomicie władać językiem ro

SY,jskirn, chociaż nigdy nie straci! ilnego gruzińskiego akcentu . Gdybv więc Stalin 

nie był '' seminarium, z pewnością nic doszedłby do 1\fadzy, nie mialby bowiem 

takiej wiedzy o kulturze tOS)jskieJ. 

••• 
Potrafi! doskonale zjedn~·wać obie ludzi , budzić ich zaufanie. Spra11t.'lć, że sta

wali się wobec niego bezkrytycznie ląjalni 

• •• 
Stalin i ideologia bolszewicka to 11 dużym stopniu produkty tamtych czasó\\ 

i kultur. 

••• 
\\e wspólcze nej Ro ~i talin symbolizuje z1~1·cięstwo, stabilno§ć oraz impe

rium. Kai.dy polityk na świecie chciałby te trzy idee symbolizować. Oczywiście, lu

dzie sobie zdają sprawę, że w trakcie rządów Stalina zginęlo kilkadziesiąt milionów 

osób, ale moc imperium, zwycię twa i stabilności je l tak ogromna, że są w stanie 

wziąć to w nawias. 

fragmenty wy1,iadu pt. „BvćjakJózef Stalin" przeprowadzonego z imonem S Momefiore 
przez Tomasza StawiS'lVflskiego ( ":'-lewsweek. Historia ", nr 3/2013). 



da.kow EgnataSzw1h 

Soselo (JóLef Suilin) 

Do Księżyca 

Płyń , tak jak dotąd , nieustannie 

ad ziemią krytą ,·śród obłoków, 
, iechaj srebrzysta twa poświata 
Rozproszy mroku gęsty opar. 

Ziemi. rozleniwione.i sennie, 
Z uprzejmym pokłoń się uśmiechem , 
Zaśpiewaj do snu Kazbekowi, 

Co pnie ię wzwyz lodowym grzbietem. 

To jednak wiedz, że kto był wprzódy 

Wdeptany w proch l uciśniony, 
Ten jeszcze zrówna się z :Vltacmindą . 
Nadzieją wzniosłą uskrzydlony. 

Pałaj na ciemnym nieboskłonie, 
Bladymi promieniami graf. 
I tak jak niegdyś, równym wi.atłem 
Oświell mi znów ojczystv kraj . 

Ja rękę do ciebie wyciągnę, 
Pierś woją otworzę przed tobą . 
I znowu z drżeniem popatrzę 

Na księżyc Ś\\~et.listy nad głową. 
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STALIN Józef Lalin , właśc. los1f Wissanonowicz Dżugaszwili 

(18 12 1878 - 5 03.1953) - dyktator Z11rjązku Rad1Jeckiego, posiadający dożywotnią 

i nieogran i czoną władzę. W imię wyznawanej idei walki klasowej slosowaljako metodę 

rządzenia masowy pa!1s1wowy terror, który pochłonął, według różnvch c cen, od kilku 

do killn1dzie ięciu milionów ofiar śmierte l nych . Stalin był sy11em szewca Wissariona 

(Bezo, Besario) Dżugaszwili i pochodzącej z chłopów pańszczyźnianych praczki Ka

tarzyny Uekatieriny, Ketevan) z domu Geładze . Był dzieckiem !abym i chorowitym . 

Jako OJCZ)stym Językiem posłul!;iwał się gruzińskim, za po rosyjsku , którym też wła

dał, do km\ca życia mó11il z wvraźn)Til , gruzińskim akcen tem. Tematem kontrower~ii 

pozostaje etniczne pochodzerue Stalina. Od 1888 roku Stalin uczę zczal do szkoły 

paratialnej w Gori, a od 1894 roku kształcił się , za namową s11 ojej matki oraz dzięki 

protekcji jej przyjaciół, 11 eminarium duchownym w Tyfl' ie (obecrue Thilisi). Szkoły 

tej nie ukończyt. Jednak 11brew legendzie, tworzonej później przez oficjalną propa

gandę, Stalin nie został u unięty z eminarium za marksistowskie poglądy czy też 

mezdane egz.aminy. Zrezygnowal z nauki z powodu podwvższenia czesnego, którego 

nie był w stanie, bądf po prostu nie chciał płacić . Zachowały się po dziś dzień jego 

wszystkie serrunaIY.Jne §wfadect\\a. Wyniki w nauce, w zależności od roku studiów, 

mia! dobre lub bardzo dobre (niektórzy 1vskazuJą na jego niezwykłą pamięć) . W mło

dości pisal wiersze. Siedem z nich zo talo opublikowanych w czasopiśmie ,,lweria". 

W rolni 1907 - a więc kiedy Stalin byl juz zawodow:m rewolucjonistą - jeden l Jego 

wierszy opublikowano w wyborze naj lepszej poezji gruzińskiej. Po porzuceniu semi

nanum, Stalin zatrudnił ię na niskopłatnej posadzie księgowego w obserwato1i um 

astronomicznym w T:vflisie. W tym cza ie już prowadził działalność partyjną (zwaną 

też rewoluqjną) w Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (SDPRR) . Podczas 

nielegalnej działalno ci partyjnej używał wielu pseudonimów konspiracY.Jnych. jak 

Soso (imię z czasów dzieciństwa) , Koba (w gruzińskim fo lklorze znana jest pod ta

kim imieniem postać rozbójnika - w rodzaju Robin Hooda lub Janosika), ]wanowi.cz, 

Dawid. :\'iżeradze, Cziżikow. Wielokrotnie był are ztowany i karany administracyj

nie, rn .in . na ZS}~kę na Syberię (d ługi cza przebywał w Kraju Turuchańskim). Często 

uciekał . \V 1922 roku utworzono dla niego urząd sekretal"Zd. generalnego Wszech

rOS)'Jskiej Partii Komunistycrnej (bolszewików). Jego władza w 1934 roku stała się 

na tyle absolutna, że nikt nie odważał się na krytykę jakichkolwiek posunięć władz, 

co jednak tym bardziej czvniło go podejrzliwym wobec współpracowników. Stalin 

przejął i rozwinął po rządach Lenina bezwzględną policję polityczną („Czeka") oraz 
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tałążek sy temu obozó11 koncentral:)'.JllYCh Gu łag. w których począwsZ) od 1933 roku 

przebywa Io na ~tale JO miLionó11 11ięźniów Zgodnie z oficjalnym komunikatem zmarl 

5 marca 1953 roku o ~odz. 21:50. Za przvcz.ynę śrmerci podann 1wlew krwi do mó

zgu . I tniejąjednak istotne poszlak.i , ie Stalin został zamordo11any kilka dni 11L"Ześniej 

l<l 11iedzą lub na poleceni!: niektórych wspólpraco1mików Ci.alo Stalina zmumUtko

wano i umieszczono w mauzoleum Lenina na placu C1erwon~111. Podc1a~ pogrzebu 

w l\Josk11~e wiele setek (są też dane mó11iące o tysiącach) osób zo. tafo ~miertelnie 

stratowanych przez tłum . W 1961 roku . na skutek destalinizacji. ciaJo Stalina zostalo 

usunięte i umieszczone pod nlllrem Kremla, za mauzoleum, obok grob611 kilku szcze

gólnie czczonych działaczy bolsze11ickich i komuni tycznych 

KEKE - Jekatierina Geładze Dżugaszwili ( 1858 - 1937) - matka Lalina. Urodziła 

się 11• Gori i tam Uako osiemnastolatka) wyszła za mąz za Wissanona Dzugaszwiliego 

W latach 20 .. gd)' je.1 5)11 przeją I 11 ładzę w Związku Radzieckim, przeniosła się do Thi

lisi. Stalin oddal jej do dl'spozycji pałac bylego namiestnika cara " Gruzji - z.ajęla 

tyłku jeden pokój, który urządziła tak jak 11 Gori . Tylko raz - w 1931 roku - od11ie

d ziła yna 11• l\losk11ie. W J 935 roku podyktowała swoje 11 pomnienia. Przechowy

wano je 11 archiwum linisterstwa Spra11 Wewnętrznych Gruzji i po latach wydano 

je pod tytułem "Mój drogi syn . Pamiętniki matki Stalina" Opowiada o dzieciń t111e, 

małżeń~twie , bólu rodziców z11iązanych ze śmiercią w 11 ieku niemowlęcym dwóch 

pierl\'szvch synów i szczęgciu , ja.kim bvlv narod7iny Stalina. Keke marzyla, by Jej s~11 

został biskupem 

KATO - Jekaiterina Swanidze Dzugaszwili. naJmłodsza z rodzeństwa. Pochodziła 

z wykształcon ej gruzillskiej rodziny. Pierwsza żona Stalina; miała l nim syna Jakowa. 

Zmarła na gruźlicę 251.istopada 1907 roku . Stalin byl przy niej 11· ch"ili śmierci i miał 

powiedzieć: „Ta dziewCz)11a 1Jni.ękczyta mąje serce z kamienia. Umarła, a 11Taz z nią 
umarły moje ostatnie cieple uczucia dla ludzi" 

SASZIKO - Aleksandra Swanidze, siostra KaLO i Manko. JeJ mężem zo tal J\.ł icha

il l\tonoselidze - Sojusznik Stalina . W 1934 roku, podczas pobytu na daczy Stalina 

w Kunc~vie, popadła 11· Jego nieła kę za próbę skopiowania rodzinnych fotografii. 

Zmarła na raka 11 1936 roku. 

19 



MARIKO - Mana wanidze, siostra Kato i Sasuko. Była aresztowana " związku 

ze śledztwem przcc1wkojeJ przełożonemu . Jenukidzcmu. Została oskarżona o szpie

gostwo na rzecz Niemiec. Po niemieckiej inwazji 11 194 1 roku rozsm:elana na rozkaz 

Stalina. 

OJCIEC CHRISTOFOR- Christofor Czarkwiani, pop w Gori, opiekun i domnie

many ojciec talii1.i . Pomaga! Keke, kiedy La skaliyla się na pijaństwo męża . am 

Stalin w 1943 roku na pe1~11}'tTI prz)jęciu powiedział : „Mój ojciec był popem". Innym 

powodem na temat domniemanego oj o twa zarkwaniego był fakt, iż rlo szkoły cer

kie1mej przY.Jmowano tylko dzieci duchowieństwa. 

TATO - Jako11 Egnata!>-zwili, mistrz Gori w zapa ach, kupiec. domniemamy ojciec 

Stalina . Był ojcem Lłlrze tnym dwóch pierwszych synó\~ Keke, którzy zmarli wkrót-

e po narodzinach . Ojciec Stalina uzna! to za pech i me zgodzi! się , by Egnataszwili 

został ojcem chrzestnym trzeciego nowonarodzonego syna. Keke za\1 ze uważala 

Jakowa za "nieformalnego ojca chrze~tnego latina" . Wraz z synami : Waso i Scu.-zą 

otworzył kilka re~tauraqji w Baku . Sasza zo tal zatrudniony przez talina w NKWD, 

a późni~ J prz1·dZJelony do jego osobistej ochrony. asza został szefem wydziału za

opatrzenia . Bylo to dowodem zaufania, ponieważ Stalin cierpiący na paranqję, bal 

się zatrucia; Sasza, który próbował potraw dyktatora- otnymal przydomek „Królik" . 

Jakow zmarł w 1929 roku . 

WASO - Iwan Egnataszwili, syn Jakowa, dlugoletru przxjaciel Stalina . Studiował 

na Uniwersytecie Charkowskim i zo tal nauczycielem historii . Gdy talin do zedl 

do wladZ}, Waso nadal pozostawał jego bliskim towarzvszem, uczestnicząc po lata h 

11• spotkaniach starych przyjaciół z Gori. Został redaktorem naczelnym jednej l tyfli 

skich gazel, a później sekretarzem gruzińskie j Rady Najwyższej. Zmarł w 1956 roku . 

DEMIAN GERARDOWICZ BOGOLUBOW - postać· zainspirowana d11~ema 

osobami: Damianem Dawriczewym. oficerem policji w Gori i domniemanym 

ojcem Stalina (pomagał Keke, kiedy ta skarżyła się na pijaństwo męża) oraz 

Aleksiejem Bogolubowem - włak Aleksiej Stiepanowicz Jemieljanow (1852 

- 1977). Jemieljanow był najstarszym synem biednego diakona. W 1871 roku 

wstąpił do Charkowskiego Instytutu Weterynarii, którego jednak me ukończy! , 
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ponie\\aŻ po dwóch latach został wvdalony za anlyrządo11ą propagandę. Zlnie

nil nazwisko 11a Bogołubo11 i zoslal zawodowym re11o l ucjonistą . \V J 876 roku 

mieszkał w komwue bunww11ikó11 11 Taganro~ . Byt fanatyczn~m rewolucjonist.1 

i przV\1ódcą swqjcj grupy. Po prz~jeździe 11 1876 roku do Petersburga, prz}lą

c1yl się do miej -co11ego kola stowarzyszenia .,Ziemia i Wola" . które 6 grudnia 

7.0rgan.i.zo11ato manifestację pod soborem Kazar't kim. Bogolubow, choć rue bral 

zynnego ud..Li.alu 11· demonslraCJi, został aresztowany i w dniach 18-25 stvczn ia 

był sądzony. Sześ iu policjan tów, foiadkó11 11aocznych , zeznalo, że to on 1.Jyl tym, 

który najzaci klej walczył z policją. Został kazany na 15 lal kaLorgi za ~tawianie 

oporu poliCJi na placu Kazańskim, a także za groźb} pozba11i enia życia funkcjo 

nanusza policji Kl.i.bi.ka . Z niewiadomego po11odu Boe;olubow nie złożył odwoła

nia od 11yroku i na transport do miejsca odbvwania kary czekał li" petersbur~kim 

Domu Aresztu Ś ledczego, gdzie na rozkaz Fiodora Trepowa został poddany karze 

hlosty, co IV)'\ olalo po11· zechne oburzenie, gdyż kary 1elesne zniesiono 11 Rosji 

11 1863 roku . 

KAMO - emeno Arshakovitch Ter-Pet.ros ian (27 .05. 1882 - 14 07_1922) -

gruziński rewolucjonista ormiańskiego pochodzenia. Dzieciństwo pędzil na bój

kach i kradzieżach . Miody Stalin pożyczał mu książki i uczy! literatury. Ponieważ 

Stalin nie był cierpliwym nauczycielem 11• pewnym momencie zlecił jednemu 

ze swych towarzy zy - Wardojenowi, by uczył Ter-Petrosjana gramatvkJ rosyj

skiej . Ten wspominal, że Ter-Petro ~an. mający graniczenia umysłowe, ciągle 

mylił odmianę zaimków i zamiast „komu mó1\il „kamo··. Stalin d tamtej po~ 

naZ)'llał go „Kamo", co przylgnęło d Ter-Peu·osjana na cale życie . W latach 

1903 - 1912 Kamo przepro11adzil w ruzji szereg peracji bojowych 11 imieniu 

odlamu bolszewickiej rosyjski~j SocjaldemokratycznEąj Partii Pr cy. ajbardziej 

znany z zaangażowania w rabunek banku 11 Ti.A.i ie 11 1907 roku. Został aresz

towany w Berlinie; ostatecznie uciekł z \\ięzienia. W 1912 roku został kazany 

na śmierć . Kara śmierci została zamiemona na dożywocie . jako czę~ć obchodów 

panowania dynastii Romanowów. Pi al pamiętniki. Zmarł 11• 1922 roku w Tyflisie; 

podczas jazdy na rowerze zo tal potrącony przez ciężarówkę. Anegdota glo iła, że 

był to dziwny zbieg okoliczności: jedyny rower w 'fyfusie wpadł pod jedyną cięża

rówkę. Mówiono, że Stalin wydal na niego wyrok śmierci. Kamo został pochowa

ny w Ogrodach Puszkinow kich , niedaleko tawerny Tilipuczuri. 
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LUFA - Bud u Mdi\'ani (1877 - 19.07.1937), akt0r i bolsze111cki terrorysta, sojusz~ 

nile Stalina, sowiecki urzędnik państwowy. W 1920 roku odegrał 1\ażną rolę w so

wietyzacji na Kaukazie. Później pozostall'al w opozycji do Stalina i jego planó11 dot)' · 

czących cenu·atizacji polityk.i w Gruzji . W 1930 roku był prze ladowany za poparcie 

dla Trockiego. Stalin nie mógł wybaczyć buntu i Mdirnni stal się jedną z piern zvch 

ofiar Wielki~j Cqstki . Zo tal usun ięty ze stanowiska i wvkluczony 1 partii . W maju 

1937 roku zo tal oskarżony o szpiegostwo. sabotaż i terroryzm z zamiarem obalenia 

rządu sowieckiego. W lipcu 1937 roku zostal aresitowany i sądzony przez NKWD. 

Podczas prze łuchań konsekwenLnie odmawia] zeznań . 11 lipca 1937 roku sowiec

ka gazeta "Zana Vo toka" oglosila, że gruziński Sąd ajwyższy uznał !\ldivaniego 

za winnego zdrady oraz innych zbrodni kontrrewoluqjnych i skazał go na śmierć 

\\'yrok wykonano 19 lipca 1937 roku . JeRo żona i srnowie tak:ze zostali rozstrzelani. 

ŁADO CERTELLI - osoba dramatu inspirowana postacią ikołaja Wiezniesien-

kiego, błyskolliwego eksperta od gospodarki, ekonomisty, którego Stalin mianował 

s11oim następcą na stanowisku przewod niczącego Rady Komisarzy Ludowych. 

Członek Politbiura Stalina i kandydat na premiera. Gdy kierował Go pła.nem, zataił 

przed Stalinem statysryki, niszcząc tajne dokumenry. Na rozkaz Stalina aresz towan y 

i tortunmany. Osadzony w Klubie Oficerskim w Leningradzie, kazany na śmierć 

przez rozstrzehmie. Według niektórych świadectw, zamarzl \\'więziennym wagonie 

w drodze na ral Historycznie Łado był synem popa w Gori oraz bolszewickim 

mentorem Stalina. 

SPANDRIAN - Suren Spandarovich - (3.12. 1882- 1109.1916) - ormiań ki saba

ryta, krytyk Literacki i pecjalista od reklamy; bolsz.ewik Syn zamożnego armeń kie

go wydawcy. Studiowal na Uniwersytecie l\loskiewsk:im. Jednocześnie był zaangazo

wany w rozpcwszechnianie propagandy wśród robotników. Wziął udzial w Rewolucji 

1905 roJ..'U . W 1907 roku został członkiem bakijskiego Komitetu RSDLP. Był autorem 

krytycznych opracować literackich . Stalina spotkał na Syberii w 1915 roku. Zmarł 

w 1917 roku . 

LUDMiłA STAHL - (1872 - 1939) - bolszewicka aktywistka i przXJaciólka Stali

na . C6rka właściciela fabryki . Była liderką Międzynarodowego Ruchu Kobiet; kilku

krotnie are ztowana. Wyemigrowała w 1907 roku, ale wciąż b_ ta aktyvma politycz-
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nie. tali.11 na Jej cześl. wvbral s11qj pseudonim. O Latni raz publicznie 11idziana 

11 1937 rok'U, kiedy lo towarzyszyła talmo11i na przedsta11ieniu „Dni Turbinó1v" 

l\11chaila Bułhakowa, które wznowiono w J\IChJ\T-cic. Przez •11elc lat pracowała 

w KC. została odmaczana, pomagala 11vdawać dzieła zebrane Stalina Zmarła 

" Moskwie. 

HITLER - Adolf HiLler - (20.04 .1889 - 30.04 19-15) - niemiecki polityk, kam:

lerz Rzeszy od 30 stycznia 1933 roku, od I sierpnia 1934 prz~wódca ·arodowo

-Socjalistycmej N1emiecJ.Jej Partii Robomik611 ( SOAP), ideolog niemieckiej od 

miany faszvzmu Z\\anej od jego nazwiska hitleryzmem, narodowym socjalizmem 

lub nazizmem; twórca 1 dyktator Ili Rzeszy niemie kiej, zbrodniarz wojenny, od

powiedzialnv za Holocaust oraz zbrodnie przeciw ludzkości. AgreS)'lma polityka 

zagraniczna, którą stosowal, dopro11adziła do rozpętania przez N1emcv Jl Wojny 

Świato11ej, w ll')'niku której zginęło około 50 milionów ludzi. W edukacji nie od

nosi! sukcesó\1 i nie przystąpił do matury. Jego amatorską pas.ią stala się wóll'Czas 

sztuka, li\ la.szcza malar.;two. Temat jaki preferował to pejzaż górski lub miej~ki. 

techniką Jaką najczęściej się posługi11 al była akwarela. W łatacł 1 1907 i l 908 czyni! 

bez kutecznc wy itki, aby stud iować malarstwo 1\ Wiedniu, utrzymując się po

czątkowo z renty, padku oraz dzięki hojności ciotki Pótni~i zarabiał na sprzedaży 

malowanvch przez siebie pocztówek i akwarel Pracował przej ciowo jako pomoc

nik murarza. Po dll'ukrotrue ruezdan)111 egzaminie na studia opuścił Wiedeń . Za
projektował np. symbole NSDAP. 11 tym flagę . Jako kanclerz Rzeszy zmodyfikował 

projekt Volkswagena Garbusa. Dużo czytał, mial porą prywamą bibliotekę . Czę

sto ot~m)'lval książki w prezencie od woich współpracowników i podwładnych. 

Czytając książki robił notatki na ich marginesach . Pierwo1Vlorem wystąpień po

lirycmych Hitlera stała się opera Ry!>zarda Wagnera - "Parsifal'"; decydujące dla 

jego wyboru życio11ego miało też być obe.1rzenie innej opery Wagnera pt. .Rienzi". 

W 11ieku 56 lal popełni! samobójstwo. 

WIITGENSTEIN - Lud11ig osef Johann Wittgenstein (26.04 1889 - 29.04 . 1951) 

- filozof zajmujący ię przede wszystkim kwestiami języka i logiki, porusza! także 

kwestie kluczowe dla fUozofil urny lu i matematyki . Jego wczesne prace uczynil) 

z niego "qjca chrze mego" neopozyt}'l1izmu, pótniejsze natomi t ·tanowil: k.Iu

czOw) wkład \\ badaniach nad pragmatyką. 
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FREUD - Sigmund Freud - ur. jako '>igismund Schłomo (6.05.1856 - 23.09. 1939) 

- ausl!i acki lekarz neurolog i psychiatra . twórca psychoanalizy. Mimo że Freud 

nie hvł fi lozofem 11· ścisłym tego slom1 maczeniu, jego koncepcje funkcjonowa

nia urny lu ludzkiego, odrzucające ra jonalność ludzkich wybor611 i zachowań 

na rzecz czvnnikó11· irracjonalnych i emocjonalnych, 11 . ·arty ogromny wpł}'l1 

na filozofów, uczonych i artystów przełomu XlX i XX 11ieku. J\!a Leż ogromny, wciąż 

?ywy wpływ na nauki o kul turze, religioznawst110 i inne nauki społeczne . 

JUNG - Carl Gustav Jung (2G.07 .1 87 - 6.06. 1961) - szwajcarski p ychiat.ra 

i psycholog. Byl twórcą p ychologii głębi, na bazie której tworzył własną koncepcję 

naZ)'ll'aną psychologią analityczną (stano11 iącą częściową krytykę psychoanalizy) . 

Wprowadz.il pojęcia nieświadomości z.bioro\1ej, synchroniczna ci oraz archetypu, 

które odegrały także wielką rolę w naukach o kulturze 

SCHNITZLER - Ariliur Schnitz.ler (15.05.1862-2l.IO.1931) -austriacki proza

ik, dramaturg i lekarz. Jest uważany za jednego z najważniejszych przedsta1\icieli 

wiedeń kiego moderniz.mu .Z początkiem I wojny światowej zainteresowanie jego 

dziełami zmalało, ponieważ jako jeden z niewielu ausu·iackich in telektualistów, 

nie był entuzjastą działań militarnych . W 1921 roku zo tal mu wytoczony proces 

z okazji premiery ut\voru „Korowód" z. powodu wykroczenu przech\ko obyczajno

ści. W reakcji na to cofuął on zgodę na wystawianie sztuki Z powodu psychicznych 

i ftz.ycz.nych problemów autor wycofał się z życia publicznego. Zmarł na wylew. 

KRAUS - Karl Kraus 28.04.1874 12.06.1936) - urodzony w Czechach au

striacki dramaturg, poeta i publicysta. Uznawany za najwybilniejszego satyryka 

ob zaru niemieckojęzycznego w XX wieku . Zasłynął jako autor pickiego .Die letz

ten Tage der Men chheit", mówiącego o zmierzchu Au tro-Węgier i europejskiej 

cywilizacji w kontekście wydarzeń I wojny światow~j. Przez cale swoje życie zwią

zany był z Wiedniem. 

KISCH - Egon Erwin Kisch. (29.04 .1 885 - 31.03 .1948) - pisarz, dziennikarz 

i reporter, po iadający obywatelst\vo austro-węgierskie potem czechosłowackie. 

tworząc w języku n.iemie kim . Uważany za jednego z najwybitn.iej zych reporte

rów w hi torii dziennikarstwa, swoją twórczością wpłynął też na polskich reporte-
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r611. m. in. Ry~zarda Kapuś ińskiego. Od tvtulu jednego 7. je~o zbiorów reportaży 

znany też jako " ·zakjący reporter" . Ze względu na amvfaszy~to\1skq działalność, 

zmuszony dn emigrac;ji. Zrnarł w pra.~kim szpitalu wskutek komplikacji po udarze 

mózgu 

TROCKI Lew Da,, idowicz Trocki , 11laśc. Lejba Dawidowicz Bronsztejn 

(7 11.1879 - 21 .08 .1940) - rewoluc;jonista rosY.iski, jeden z twórców i przy

wódców RFSRR il RR. Przewodniczący Komitetu Wojskowo-Rewoluc}jnego 

11 Piotrogrodzie \\ cza ie rewolucji październikowej, członek Biura Polityczne

go RKP i WKP, komisarz ludowy spraw zagranicznych RF RR, następnie ko

misarz ludowy wqjny i marynarki wojenn~i w n.ądzie RFSRR i ZSRR (do 1925 

roku). W latach l 9 17 -1929 odpowiedzialny za masowe zbrodnie i prześladowa

nia. Konkurent Józef: Sti:! lina do objęcia władzy po śmierci Włodzim ierza Le

nina. Zostal zamordowany na rozkaz Lalina 20 sierpnia 1940 roku w miejs u 

swego zamieszkania - w 1vill1 w Coyoacan (1\ mie cie :-.leksyk) przez agenta 

KWD Ramóna Mercadera. lercader uderzył z zaskocz nia czekanem 1• tył 

głowy Trockiego, który pracowal wówczas przy biurku nad biografią Stalina. 
Zamachowca areS7.towano. Trocki, ciężko ranny w głowę, zmarl w szpitalu 26 

godzin po zamachu. Jego pogrzeb 11 Meksyku zgromadzi! 300 tysięcy o ób. 

Zamachowiec zo tal ka.zany na karę 20 lat pozbawienia wolności Rez •dencję 

Trockiego przeksztakono w muzeum . 'Il-o ki nie zo tal nigdy fiC<ia.ln ie zreha

bilitowany w ZSRR. W latach os iemdziesiątych 1 . dano parn.iątkO\\ . znaczek 
z jego postacią, a w 1987 roku zniesiono zakaz publikacji i posiadania jego 

ksią.lek. 

LEN1N Włodzimierz enin, właśc . Wladimir Lliicz Uljanow 
(I O lub 22.04 1870 - 21. OJ 1924) - rosyjski polityk, organizator i przywódca 

rewolucj i paźdz.iemikowej, a następnie pierw zy przywódca Rosj i Radzieckiej . 

Współzałożycid i lider partii bolszewickiej. Teoretyk ideologii komunizmu. 

Lenin ukończył symbirskie gimnazjum klasyczne, zdob}'\-\<lj ąc wykształcenie 

średnie . Inteligencję, w kręgu której się obracał, cechowała szczególn wiara 

w rewolucję . Jednym z jeJ zwolenników był 1 ' ikolaj Czemyszewski - typ asce

tycznego i zdy cyplinowanego rewolucjonisty, całkowicie poświęconego spra

wie. Jego nowela "Co robić?" ~Lala się elementarzem dla radykalów zarówno 

26 

Kc ke Dżug&sZWlil 



w Roaji , jak i w innych kr<~jach . Lenin nadal ten sam tytuł jednej 7.e S\\Oich 

książek . \:\" latach 1917 - 1924 odpm,iedzialny za ma~owe zbro<lnie i prześla

dowania. 15 maja l 922 roku nual pierwszy wvlew. W grndniu J 22 roku mia ł 

miejsce kolejny, w wyniku którego podjął decyi;ję o wycofaniu się z czynnego 

życia politycznego. W marcu I 23 roku nastąpi! lrLeci wylew, w wyniku któ

rego został stopniowo i.paralii:owany, utracił mowę i prawdopodobnie funkcje 

pomawcze. :\limo wysill<61\ l\i elu lekarzy, w tym czoló11 ki zagranicznych me

ctykó11 (m .in . Georga Klemp rera z Berlina, potem Otfrid<Ł Foerstera z Wro

cla \\ia), nie udało się pow trąmać eskalacji choroby. Zmarl 2 ł stycznia J 924 

o godzinie 18:50 '' wieku 53 lat. Jedna z teorii jednak mówi, że został otrul} 

przez S1.alina. 

KRUPSKA - adieżda Konstanlinowna Krupska (26.02.1869 - 27.02.1939) 

- żona \'Vłodzimierza Lenina od 1897 roku, rosyjska dzialacz.ka komunistycz

na, pedagog. Została aresztowana w l 896 roku, od 1898 roku była czlonhnią 

Socjaldemokratyczn~j Partii Robou1iczej R SJi , w tym samym roku została ska

zana na ::! łata zesłania - sama wybrała zuszenskoje, gdzie 11 ów za.~ przeby

wał Lenin Od 190 I już jako żona towarzyszyła mu w W)Jazdach zagranicz

nych, podczas którvch wsp1 rafa go jako sekretarka i u .ecz.niczka. \V ostatnim 

okresie życia męża przekaLywałajego antystalinowskie teksty 11u Trodaemu. 

polem 11 półpracowala z antysLalino"ską opozvc.;ją. Prole towata przeciwko 

mumifikacji zwłok Lenina i umie zczeniu ich 11 , 1auzoleum Lenina . Zmarła 

27 lutego 1939 roku w ;\losk1~ie. Według niektórych iródel zamorclo11 ana z po

lecenia Józefa Stalina, któr) prze łat jej zatruty torl urodzinowy. 

RÓU LUKSEI\IBURG - Rozalia Luxenburg (5.03.1871 - 15.03.1919) - dzia

łaczka i ideolożka poi kiego i niemieckiego ruchu robotruczego. Z pochodzema 

Żydówka , w 1887 roku ukończy ła II Warszawskie Żel'iskic Gimna1jum. Jesz

cze jako u zennica wstąpiła do kółka młodzieżowego Z\\'iązanego z Pierwszym 

Prolelaliatem . W 1889 roku wY.iechała z Warszawy do Zurychu. W Szwajcarii 

swdioll'ała filozofię , ekonomię i praw , obroniła doktorat na temat rozwoju prze

mys!o11ego Królest11a Polskiego (le szczególnym uwzględnieniem włókiennictwa 

w Lodzi) i poznała nue;rantó11 rOS)jskich Plechanowa. KołłontąJ, Pawła Ak-

elroda oraz Leona Jogichesa . z którvm pozostawała w bliższym związku przez 
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20 lat 15 s tycwia 1919 roku 11Taz z Karlem Liebknechtem i Wilhelmen Piec

kiem (któr) Ldolat Lbiec) LOstala pojmana 11 Witmersdorfie po udziale w po11 ·ta

niu robotniczym, które objęlo tz11. dzielnic~ pra. ową w Berlinie. Policja przck:ua

la więź.niów zolruerzom Fr ikorp. u, któ!7} po przesłucha.niu pobili, a następnie 

slrLalem z pistoletu 11· skroń zamordo11ab Różę Luksemburg. Jej L11lol<l 11Tzuco

no do Kanalu Piechoty. gdzie je odnaleziono dopiero 1 lipca tego samego roku . 

WIERA ZASUUCZ - Wiera Iwanom1a Zasulicz (8.08. 1849 - 8 .05.1919) - ro

syjska marksistka, pisarka i rcwołucjonislka . Po uko11czeniu średn iej edukacj i 

\\ 1866 roku Zasulicz przeprowad1j!a się do Peter:,burga, gd;i.ie pracoll'ala jako 

urzędniczka . Wkrótce potem mangaż.owała ię 11 działalność politycz.ną i jedno

cześme prowadziła naukę pisania dla dzie i robotników. Kontakty ;i. prl~'lvódcą 

rosY,jskich rewolucjonistów. Sieq~1ąjem N1eczajewem, doprowadziły do je1 aresl

towania i uwięzienia w roku 1869. W hpcu 1877 roku 11ięzień polityczny, Alcks1c.1 

Bogoliubo1\, bratil gen. •iodora Trepowa, gubernatora Sankt Peter:,burga, nic 

zdejmując 11 jego obecności czapki z głowy. Trepow z.astynąl dzięki uczestnictwu 

11 Liu mieniu powstai1 w Polsce 11 latach 1830 i 1863. \ akcie zemsty TrcpOI\ kual 

wych łostać BogolJUbowa. Incydent oburzył nie tylko rewolucjonistów, ale równie7 

~ympatyzujących L ni111.1 przedstawicieli inteligencji. Grupa ~?.eściu rewolucjoni

stów planowała zabqjstwo Trepowa, jednak Zasulicz postanowila samodlielnic ich 

uprzedzić . Poczekała do olł)oszenia 11yroku w tzw. procesie 193, a następnego dnia 

2 stycLnia 1878 rok.u poslrzelila i cię7 ko zranila Trepowa. Podczas głośnego pro

cesu Wiery Zalmlicz prlychylny skład sędziowski uzna! ją La nie11inną. Po zwol

nieniu ;i. \\lęLJenia v. 1873 roku zamieszkała w Kijowie, gdzie dołączyła do ugrupo

wania !Gjow~kich Po\1 tańcó1v, kiero11anego przez anarchistó>1 ora;i. zwol nników 

l\lichaita Bakunina . Szybko stala ię Jedną l czolowych postaci tej organizac;ji. 

Pu procesie 11·yt:migrowala do zwajcarii, gdzie uległa wpł}'l\'Om marksizmu . Ra

zem / Gieorgijem Plecha.n wem i Pawłem Axelrodem byla 11spółzałożycielką grupy 

Emancypacja Pracv (rok 1883) . Grupa ta zleciła Wierze L.asulicz prz tłumaczen ie 

wybranych dzieł ~larksa na Język rosxjski . .lei t łumaczema przyczynily się do wzro

stu wpływów marksizmu 1\. ród rosxi kich eli t intelektualnych w latach 80. i 90 

XL'< wieku. Do Rosji wróciła po rewolucji w 1905 roku Zmarła śmiercią głodową 

8 maja 1919 roku w Piouugrod1ie. 
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ZlNOWJEW - Gri orij Jewsieje11icz Zino11jew (23 09. 1883 25.08.1936) LLO

łowy dz ialacz ruchu bolsze11ickiego. Ze wz~lędu na zaangażowarue polityczne 

1 przyna l eżno ć do nielegalnej partii SDPRR musiał 11. ·emigrować m.in do rnaj

cari.J , gdzie pozna! Le nina, któree;o byl bliskim 11 półpraco1111ikiem. Stanąl po <>tro

nie bolsze11ikó11 11 momencie rozłamu 11 parti i 11 1903 roku tudiowal na wydzia

le chemii i prawa Uni11ersytetu 11 Bern ie Wspólpracowal m.in . L bolsze11ickim 

La.SopL'>mem "Wpieriod" Podczas rewolucji l905 roku pomair.i.I 11 organi1.acj1 

po11stania w Peter:,burgu . Współpracował z Leruncm 1 Kamiemewem oraz redago

wał pismo „Proletariusz·• W 19 17 roku 11Tócił do Rosji gdzie otrLvrnal pod zarząd 

Piotrogród . W latach 1917 - 1935 odpowiedzial.nv La masowe zbrodnie i prLe

śladowania d I 923 roku 11 półpraco1rnik Stalina. Jednak kiedv dystansował 

się od niego, został oskarżony o frak0jno~ć i opozycyjność . W 1926 roku zestal 

pozbawion} \1szystkich ta.no11isk. Pro1\adzil podwójną grę ze Stalinem, o której 

ten do konale wiedział. z.ręcznie vykorzystując go do s1\)"Ch celó\\ . W 1935 roku 

zestal ar sztowany i skazany na 10 lat \1ięzjema, a potem, w kolejnym procesie, 

skaza.ny na ·mierć pod zarzutem spisku przeciwko taluio1\i Wyrok wykonano 25 

sierpnia 1936 roku 

KAMIE IEW .~ Lc11 Borysewicz Kamienie11, 1 łaśc Lew Rozen feld 

( 18.07. 1883 - 25 .08 1936) - czołowy dzia ł ac;i. ruch u boi zewickiego, pierw

szy Prlewodrriczący Cemralnego Komitetu Wykonawczego RFSRR. Ukoń

czył stu dia inżynier}jne . W J 900 roku po.'lubil siostrę Lwa fro kiego Olgę 

Bron ztejn (pod koniec życia żonaty z Tatianą Gtebo11ą). Z powodu udziału 

w demonstracji studenckiąj 13 marca 1902 roku aresztowany, u»umęt; ze stu

dió11 prawniczych i 1·y łan) do Thilisi (wtedy T1ftis) , gdzie pn:ystąpil do kółek 

secjaldemokratycznych . W 1902 roku w Paryżu pozna! Lenina, z którym na

stępnit: uda ł ię do Z11ajcarii . UcLestniczyl w rewolucji 1905 rok.u. W 1908 

przybył do Genewy, gdzie 11Taz z Leninem 1 ZiI1011jev.em redagował pismo 

„Proletariusz" W 19 14 roku został aresztowany i ze~lany na S berię , skąd zo

s tal uwoln iony wskutek rewolucji lutowej . Odpo11ied.dalm za masowe zbrodnie 

i prz ś ladowania. 9 lipca 1917 roku dobrowolnie oddal się 11 ręce 11ładz , które 

usilm\ały aresztować przywódcó1\ bołsze11ickich; 11krótcc u11olniony. W stycz

niu 19 18 roku Lenili v. siał Kamieniewa z delegacją do Londynu , skąd po ty

godniu zosta ł deportowa.n) . Aresztow ny i więz:ion) I \ Finlandii, po pcwn)1ll 
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czasie wymieniony na jeńc61' liński h. Wrócił 11 19 I 9 roku. W 1923 roku wraz 

z lino111ewem i talinem sprzynuerzyl się prleci\\ Trockiemu , pomagając Sta

linowi uzy kać nieograniczoną władzę . W roku 1926 Stalin wystąpil prteciwko 

Kamieniewowi, usuwając go z nąj wyistych stan011~ sk. 16 grudnia 193 ~ roku 

are ztowany i skazam na 5 lat \\'ięzienia (spraw 1oskiewskiego Centrum), 

a niedługo potem na JO lat pod zarzutem próby zamachu na Stalina. W 1936 

roku skaiany na mierć i rozstrzelai iy 25 sierpnia. Wkrótce rozstrzelano także 

żonę, dwóch s~ó11· oraz rodzi nę brala . F'ormalną rehab i l itację przeprowadzono 

w 1988 roku 

PLECHANOW - Gieorgij Walentvnowicz Plechano\1\ pseudommy: Bieltow, 
Kirsanow, Wolgin . Kamienski, Andrejewicz ( 11 12 .1 856 - 30.05.1918)- ro

syjski publicysta, filozof, rewolucjollista, narodnik i dzfałacz SD PRR, po roz

łamie \l'C frakcj i mienszewików jako jeden z jej długoletnich przywódców, 

teoretyk m:uksizmu . Od 1875 roku aktywny rewo lu~jo ni s ta. P17eśladowany 

przez władze roS}j kie, od styczn ia 1880 roku do rc11ołucji luwweJ 19 l 7 roku 
n:i emigra(;j i 11 Szwajcarii, Wloszech , Francj i i innych krajach Europv Za
chodniej , m.in . w Paryżu i Genewie, gdzie zapoznał ~ię z dnełami K,u·ola 

Marksa i Fryderyka Engelsa. W czasie I wą1ny ~~1ialOW~J opowiedzial się 
po stronie pal1stw Enten ty. Po obaleniu caratu Plechanow powrócił 3 1 marca 

19 17 roku do Rosji i zosta ł wybrany do Komit Lu Wykonawczego Piotrogrodt.

kicj Rady elegatów Robotniczych i Zołnicrskich . Wydawał gazetę "J eduość" 

i publikował w niej Byl zwolennikien1 Rządu Tymczasowego i przeciwnikiem 

tez kwietniowych enina . Do przewrotu bolszewickiego odniósł się krytycz

nie. uważając, że Rosja nie j e~t przygotowana do przeks7lałceń socjalistycz

nych . W styczniu I 9 18 roku „Jedność" zostalo zamknię te pnez bolszewil<ó\\. 

MARTOW - Julij Marto11 - wl~c . Jurij Ospionowicz ederba urn 

(24 .11 1873 - ·1.04 . 1923) - ros1jski poltlyk socjaldemokratyczny, rewolu

cjonista i publicysta, jeden z przyw6dcó1v frakcji mienszewik611 w SDPRR. 

Jako tudem n iwers 'tetu Petersburskiego za.angażowa ł . ię w działalność 

rewolucyjną, 1..<1 c został aresztowany i zes łany do Wi lna . Razem z Leni

nem zaklada l petersburski „Są j uz bor'b} za oswobożdienierabocziegoklassa" 

w J 895 roku, a następnie 11ydawa.t na emigracji gazety "Iskra" i „Zada''. od-
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czas Il 11jazdu SDPRH \I 1903 roku 11spólorganizowancgo przez J\!anowa 

doszlo do rozłamu w rosyjskim 1 uchu soc;jaldemokratycrnym i podziału par

tii na frakcje mienszewikó\1 i bolst:c11~kó11 . By! uczestnikiem rewoluc;ji 1905 

roku. W 1917 roku powrócił do Rosji - wszedł 11 sklad Wszechrosyjskiego 

Zjazdu Delegatów Robotniczych i Żolnien;kich oraz moski 'W~kicj rady lu 

doweJ 'l ramienia SDPRR. W 1920 roku wobec wydanego pr1cz bolszewi

ków zakazu dliałn l ności partyjn~i został .rnrnszony przez 11 ł<1dzc bolszewickie 

do emigracji do Niemiec , gdzie µrzyct:yml się do powsta11ia tt:w Międzyi1aro 

dówki 2,5 . Zmarł na gruźlicę 

FELS - Joseph Fels (18!53 1914) - amerykariski producent mydla, milio

ner i filantrop . yn niemieckich imigrantów, urodzony w hrabstwie llalif'ax 

w Wirbrinii . Dol 876 roku przejął kontrolę nad firmą produkująe<1mydlo11• Fi

ladelfii, w któreJ r<utncrami 7.0stali niedługo potem jego dwaj bracia, . któ

rych jeden - amucl Simeon Fe ls , został pnn em firmy. W 1894 roku ll'Y· 

produkował mydlo Fcls-Naptha. które uży1\anc b)ło jako domowe lckaNlllo 

na skórną alergię wywołaną kontaktem między innymi z Lrującvm bluszczem 

i sumakiem jadm1itym ora1 innymi naturalnymi alergenami 
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Soselo Uózef talin) 

Gdy księżyc ja ną poś1~atą 

Rozświetli nagle mroczną ziemię, 

A jego blask odległe szczyty 

Bladym błękitem opromieni. 

Gdy nad :uczajem z nieba lazur 

Wzb\ją ~ię w11et łowicze tony 

I debka tnv głos piszczałki 

Zabrzmi przeczysty. niezmącony. 

Kiedy. ucichłszy wprzód na mgnienie, 

Znowu zaszemrze w górach strumiei'l, 

A 111atru tęsknym zawodzeniem 

Las rozbudzony 1 krąg zaszumi, 

Gd. zbieg, uchodząc przed pogonią , 

Zn61~ na rodzinnej ziemi stanie, 

Gdy, śród ciemnoścr zabłąkan~, 

Z-0baczy loń e nie p dzianie -

Wtedy gniotącej dusze chmury 

Mroczna rozwieje się opoka 

I gromkim ~losem serce zbudzi 

Nadzieja mocna i głęboka; 

Dusza poety wzwyż ulata, 

A radość w sercu jak zdrój try a : 

Wiem, że niezłomna ta nadzieja 

BłogoslawionajesL i czysta! 
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Jozof Sta.Jm w 1900 roku 

Soselo Uózef Stalin) 

Chodził od domu do domu, 

Wstępując w obce progi, 

Le starym dębowym panduri, 

Z pieśnią o prostych łowach. 

A w pieśni jego, a w p1e ni -

Czy ta jak blask slone zny, 

Dźwięczała wielka prawda 

Pospołu z marzenien odwiecznYTn. 

prawił, że serca z kamienia 

Zaczęły bić na nowo, 

A śpiący w ciemnościach rozum 

Zbudziło jego słowo. 

Lecz ludzie jego kraju , 

1\.1iast nieśmiertelnej slawy. 

cl.rzuconemu truciznę 
W kubku flarm\ali . 

Rzekli mu: "Pij, przeklęty, 
Nie chcemy, b~ dla nas śpiewał .. 
Pieśń L\\ojajest nam obca. 

I prawdy nam twojej nie trzeba!" 

ll'ie?:tu pnelożyl Macu"J An10.~it'U:1c;: 
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Michał Czernecki (1978) 

Aktor. Absolwent krakowskiej PWST Zadebiutowal na sceme 

Narodowego Starego Teatru im. H. Modrz~jewskieJ w Krakowie 

rolą Victora w sztuce „Polaroidy" M. Ravenhilla, w którą dostał 
nagrodę na XXXX!ll Fe. tiwalu Sztuki Aktorskiej w Kaliszu . Wy

~tępowal \\ teatrach Narodowym Starym im H. Modrzcjc,1skiej 

11 Krakowit::, krakowskiej Scenie STU, w Teatrze im . L. Solskiego 

w Tarnowie, w Te<1.trze im. J. Kocl1anowbkiego w Opolu , Roz

mrutości i arodowym w Warszawie. Byl m.1.11 . Hipolitem w „ Fe

drze" Eurypidesa. młodym Zaratustrą \I spektaklu K. Lupy. 

Zagrał m .in . 11 „MisLrZLI i Małgorzacie" M. Bułhakowa. „Noc

n1rm autobusie" M Walczaka, .Fedrze" J Racine 'a . W Teatrze 

a Woli im. T Lomn lckiego 1.agral Ryśka w spektaklu "Nasza 

klasa" 1 Charytona w „Proroku llj i" T Słobodzianka. Ma n s110-

im koncie role filmowe (m.in. w .Wojnie polsko-ruskiej" X. Żu
ławskiego , w ., Karolu . Czlowieku, który zostal papieżem" G. Bat

t1ato) 1 tele\1iL~jne. Za rolę Gerarda w przedstawieniu „Maestto" 

F Wcdekmda odebrał drugą nagrodę na Festiwalu Szkół Teatral

nych w Lod7i 

Izabela Dąbrowska (1966) 

Aktnrk;; . AbsolwenLka Wydziału ztuki Lalkarstwa w B iałym

i.Loku. z,1 i łwna była z Teatrem „Lalka" 11 Warsza\\ ic, a także 

z gdańskim TeaLrem Lalki i Aktora „Min iatura" , w którym za

grala Ziarenko w „Turlajgroszku" P. Tomaszuka i T lob dzian

ka oraz lylulową rolę w „Czerwonym kaplurku" J. Brzechwy. 

Grała na deskach s tołecznych teatrów: Tealru Dramalycznego 

im. G. Holoubka, Teatru Na Wol i im . T. Łomnickiego (m . in Iie

slia 11 ,.Wyzwoleniu"' St . \Vyspia.ń .. kiego, Wiera 11' ,.Proroku Il.ii" 
T. Slobodzianka), Teatru Mornownia. Wspólpracuje z warsza11-

~kim Laboratorium Dramatu , gdzie na Scenie Przodo1mik a 
grala m i.n . Fifi 11· „Ma!ambo" T. Slobodzianka oraz Córkę Ślusa
rza w „Przylgnięciu " P. Ro11~ckiego . Jei waznicjsze role w Teatrze 

Telewizji 10 Tamara 11· „Proroku Jlji" 1 Ola 11· „Carze Mikoląiu" 
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T Slobodzianka, Irena Prawdziwa w „Pielgrzymie" oraz Kobieta 

pod figurą 11 „Łucji i jej dzieciach" 1\1 . Pruchruews kiego. Wystę

powała także w spektaklach \I' reż . I. C}"1~ńskiej (m. in . :'llatka 

11 .:VV poszukiwaniu zgubionego buta" W Myśliw kiego i Helena 

11 . „.aż chce się żyć" A. AdamOl~icz-Kędzierskiej . Ma na 1·0 · 

im konae liczne role filmowe (m.in 11e ,,Wszy tko będzie do

brze" T. Wiszruewskiego) i te!ewizr.jne (np. w „Bożej podszewce" 

I. Cywir)skieJ) . Za F"tfi w „i\lalambo" T Slobodzianka otrzymała 

wyróżnienie na XIII Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie 

Polskiej Sztuki Współczesnej . Za rolę Zochy w „Naszej klasie '' 

T. Slobodzianka została wyróżniona na 51. Kali kich Spotka 

niach· eau·al.nych - Festiwalu Sztuki Aktorskiej . 

Marcin Drabik (1983) 

l\tuzyk. Gra na skrzypcach i nyckelharpie. Absolwent In tytutu 

Jazzu w Katowicach , laureat wielu konkursó\\' m.m. zdoby\vca fol

kowej nagrody Polskiego Ra.dia - „Złote Gęśle" .. . ,Baszty" - gló1rnej 

nagrody na Ogólnopolskiego fe ti11alu Kapel i Śpirwakó11 Ludo

wych w Kazimierzu Dolnvm oraz drugi.ego mieJSCa 11 ogólnopol 

skim konkursie na najciekawszą solówkę rockową „Solo Zycia" 

na knypcach elektrvcznych . Na co dzień muzyk ze palów: „ han

non" i „Poszukiwacze zaginionego rulonu" Brał ud2:ial 11· 11it"!u pro„ 

jeklach emo-world music, w ostamim czasie przy 'cieżce do au 

diobooka ,,Gra o Tron" . Głó1rne fascynacje 1 inspiracje muzyczne 

czerpie z tradvcji skrzypcowej : Polski, Bulgarii, Irlandii i zwecji. 

Krzysztof Dracz ( 1961) 

Aktor. Absolwen t Państwowej \Vy-.l.5ZeJ Szkol~ Teatralnej 11e \Vro

cła11iu (1984) . Debiutował 11 1981 roku11 roli Kub} w . .We elu" 

St. Wyspiańskiego w reż . Igora Przegrodzkiego na scenie Teatru 

Polskiego we \Vrocła\Hu . Współpracował rówrue7 z wrodaw-;k:i

mi leattarni: K2. Ponied1.1alkowyrn i \\'ędrującyrn . Zagrał min 

11 peklaklach Jerzego Jarockicl!;O ( „Pła tonow" , „Kasia z Hei l

bronnu" , „Historia PRL \1g Mrożka". „Wujaszek Wania'") . Kry-
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stiana Lupy („Immanuel Kam". „Azyl"), Jerzego Grzegor-lewskiego 

(„Zło11fony"), Andrz~ja \\/ajd) („lrnpro\\~zacja paryska"). ~likołaja 

Grab011skiego (.~Ne ele"), Macieja Prusa („Fantazy"), Rudolfa Zio

ło („Kubuś Fatalista i jego Pan") . tworzył role filmowe w obra

zach Feliksa Falka („Komornik") , Przemysława Wojcieszka („W dół 

kolorowym wzgórzem" , „Doskonale popołudnie"). Waldemara 

Krzy~tka P•Iała Moskwa"), Michała Ros; („Co slonko 11idJ.iało") . 

W Teatrze Tele11izji współpracował m.in. z Jerzym Grzegorzew

skim, Jerzym Jarockim, Kry~lianem Lu pą, Kazimierz.em Kutzem, 

M1I0sławem Borkiem i Remigiuszem Brzykiem. Wielokrotnie 

został laureatem Złotej, rebmej 1 Brązo11ej Iglicy przyznawanej 

nąjpopularniejszemu aktorowi wrocla11 -kiemu. Otrzymał wyróż

nienie za rolę Nauczyciela i Bartodzieja w spektaklu „Histona PRL 

11g, ! rożka" w Teatrze Polskim we \Vrocła11~u w V Ogólnopol~kim 

Konkursie na Wystawienie Polskii.:h Sztuk Współczesnych w War

szawie. W 1999 roku za rolę Marca w „Sztuce" w reż . Pa\\ la Miś

kiewicza oLrZymał I nagrodę aktorską na Kaliskich Spotkaniach 

Teatralnych oraz głó1111ą nagrodę aktorską na Fe Liwalu Komedii 

Talia w Tamome. W 2006 roku otrzymał Feliksa Warszawskiego 

za rolę Eg11;erta 11 spektaklu „Alina na Zachód" w Teatrze Dra

matycznym . Jest pedagogiem filii krakowskiej Państwowej Wyższej 

Szkoły Teat.ralnej we Wrocla11iu. Od 200'1 roku należy do zespołu 

Teatru Dramatycmego, gdzie za~al w sp ktaklach · „Ausli:lschungl 

W>malywanie" (Daleki Krewny), "Opowieśc i o zwyczajnym sza

leńSt\\~e" (Jerzy), „Kobieta z morza" (NieZllajomy), „Sztuka" 

(:.larc), "Alina na Zachód (Eey;ert , „P er G~nt. Szkice z dra

matu 1-Ienryka Ibsena" (Peer Gynt), "Iwona" (Jan z.). „Alicja" 

(Kol z Cheshire) , „Śmierć i dziewczyna" , „Plac Apokalipsa" (Hans 

Ji.i rgen Gonsiorek), „Klub Polski", .J.luranooo", „W imię Jakuba 

s.·· (Szela - za tę rolę otrzymał m.in gt61rną nagrodę aktorską 

za pierwszoplanową rolę męską na 52 Kaliskich Spolkaniac.:h Te
atralnych, nagrodę dla najlepszego aktora na ;<.iiędzynarodowym 

Festi\1alu Teatraln)m KON AKT 2012; Nagrodę im . Aleksandra 

Zeil\erowicza za najlepsze kreacje aktorskie 11 sezonie 2011/12. 
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Mariusz Drężek (1972) 

Aktor. Absolwent PWST we Wrocła\~U. Debiutowa! w Teatrze 

im . Ste fana Jaracza w Olsztynie. Był aktorem eaLru Polskiego 

we Wrocławiu, gdzie zagra ł m .in. Jana 11 „Fantazym"]. Sło

wackiego i Llzandra w „Śnje nocy lemiej" . Shakespeare. 

Współpracował ze stołecznym i teatram i: Teatrem !\luzycz

nym „Roma", Teat rem Wy twórn i ą, Teatrem Polonia, a także 

z Teatrem lVluzycznym - Operetce Wrocławskiej . Gra! także 

w pektaklach Teatru Telewizji . Ma na swoim koncie role fil

mowe w „ tarej baśni" J. HoITmana, „Tulipanach" J Borcu

cha, „Rezerwacie" Ł. Palkowski.ego oraz „Generale. Zamachu 

na Gibraltarze" A. adowskiej. Na Scenie PrzodO\\nik zagrał 

na tępujące role: Pra\\ie męża 11• „Absyncie" M. Fertacz, w. 

Piotra, Pipo i Gracza II w „Malambo" T Słobodzianka, Ja-

nego w „Przylgnięciu" P Rowickiego, owena 11 „Merlinie" 

i Menachema 11 „Naszej klasie" T Slobodzianka. W 1997 roku 

otrzyma] I nagrodę na XV Festiwalu Szkól eatralnych w Ło

dzi za rolę Fircyka w dyplom01wm przedstawieniu „Fircyk 

w zalo tach" F. Zabłockiego w reżyserii K. Kulińskiego . Otrzy

mał także Il nagrodę oraz statuetkę „Andrzej „ dla najdowcip

niejszego uczestnika festiwalu na XVIII Przeglądzie Piosenki 

Aktorskiej. 

Joanna Gawrońska (1988) 

Asy tentka kostiumografa. Od 2007 współpracuje ze Studiem 

Teatralnym Koło i feau·em Ochoty, gdzie realizowała sceno

grafie oraz kostiumy do licznych przedsta\1ień i projektów 

(m. in „Burz.a", „Kali110 malino czerwona jagodo" zy „Dolina 

Muminków 11• listopadzie·· Asystentka cenografa przy spekta

klu „ Dzień Ś\~ra" w Teatrze Wielkim im. St. Moniuszki: Ope

rze Poznański ej . Była t \ półtwórcz. aią ·cenografii akcji „PrLe

twory: Rezydencja Twórczego Recyklin~ ·· oraz scenografem 

akcji „Czytamy gdzie indziej" 
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Magdalena Górfińska (1973! 

Reżyser światła, operator, fo tograf. Ab olwentka Wydziału Ope

ratorskiego PWSFTViT w Łodz:i Współpracuje z teatrami, m. 

in. W pólczesnym ("Sztuka bez tytułu" Czechowa. ,,l\1orał 

ność pani Dul łaej" G Zapolskiej). a Woli im. T. Łomnickiego 
(.Amazonia" M Walczaka, „J\fadame" A. Llbery) >I Warszawie 

oraz Polskim w Poznaniu („Tru p" E. Coble'a, „Hamlet" i „Otello" 

W. Shakespeare'a), gdzie reżyseruje światło i realizuje projek

cje do spektakli. Pracowała m.in z Agnie zką Glińską i Pawiem 

Szkotakiem Brała udział w przygotowaniu spektaklu „Planeta 

Lem", który zosta ł wyprodukowany przez Teatr Biuro Podróży 

i Instytut Adama Mickiewicza 11 ramach Zagranicznego Progra

mu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 20 11. 

Anna lberszer ( 1976) 

Aktorka, tancerka tango i namenco. Choreograf i pedagog tańca. 

Absolwentka Wydziału Reżyserii Dź1o1 ięku na warszawskiej Aka

demii Muzycznej (2000) oraz Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana 

Machulskich (2004) . W 2008 roku zdała egzamin eksternisty z

n~ ZA P dla aktoró11 dramatu . ańczy od 1998 roku . Uczyła się 

w Berlinie 11 Wiedniu i Paryżu. Jest wspólzalożycielką Akademii 

Tanga Argentyńskiego w Warszawie i tancerką Teatru Tańca " ie 

ylko Flamenco" . Grala na deskach warszawsk1ch teatrów, m. 

in . Teatru Narodowego Teatru Syrena oraz Teatru Polonia. Jest 

autorką choreografii do wieli spektakli. z których wybrane to : 

„Na czworakach" T. Różewicza 11 Teatrze Narodowym" War-

za11ie, „Tango Gombro11 icz" 11edług W. Gombro11icza, 11 Na

rodowym Starym Teatrze im. H. l\1odrzejewskiej 11 Krakowie, 

„l\lae tro" J. Abramo11d- ewerlego w Laboratorium Dramatu, 

.Kowal Malambo" T. lobodzianka na cenie Przodownik oraz 

„Nasza klasa" T. Słnbodzianka i „J\fadame" A. Libery w Teatrze 

;\la Woli im. T. Łomnickiego w \Varsza111e. Ma na swoim koncie 

liczne role telewiz)jne. 
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Paula Kinaszewska (1976) 

Aktorka. bsolwentka Akademii Teatralnej 11 Warszawie Skoń-

Z) la szkolę muzyczną I stopnia 11 kia ie skrzypiec. Debiutowała 

rolą Jenny w spektaklu „Opera L.ebracza" wg V. Havla na scenie 

Teatru Dramatycznego im. G. Holoubka 11 Warszawie. Po stu

diach z11iązana z Teatrem 1 arodowym, gdzie za rolę Anusi 

w „ z.kole żon" Mo Llera otrzymała Nagrodę im. Andrzeja Nardel

lego Sekcji Krytyków Teatralnych ZASP dla naj lep zego debiutu 

sezon u. a XVII Fe tiwalu Szkól Teatralnych 11 I odi.i olrL)'Tllala 

wyróżnienie za mię 11 przed tawien.iu „Fragment) l Szekspira" 

Zagrała m . in. Albertynkę w „Operetce" W Gombrm1 icza. Współ

pracowała z warszawski.mi teatrami: Ateneum lJTI . S. Jaracza. 

Stara Prochownia, Studio im. St. I. Witkie111cza 11· Warszawie. 

Następni aktorka Teatru W1"brzeże w Gdańsku . Brała udział 

w Fesowalu tudenckim FAMA 1 pio enkami gnieszki Osiec

kiej. Wra7 z kom pozytorami Bartłomiejem Worniakiem i Prze

mkiem Książkiem oraz autorem tekstów Oarim,zem Bazaczkiem 

przygotowal i rec ital „Nad ranem \ I barze Pernambuco" (pófoiej 

znany port tytulem „rniłość@tango.bar") . Śpiewała także w pek

taklu „Upiorne kantyczki" 11• reż. Jerzego atanowskiego w Te

atrze a 1.Voli im. r. Łomnickiego w Warszawie (w tym teatrze 

zagrała także w „Proroku Tl.ii" T. Slobodzianka) . Współpracowała 

z Kabaretem a Koniec Śwtata na Scenie odownik Jest li
derkf1 i wokalistką z spolu „ laryna " · agrała płvtę do 11iersz) 

laiiny 11icta,jcwej z muzyką B. Woiniaka i H. Wofoiaka. 

Jan Kozikow ki (1971) 

Scenograf, kosliumograf. Ab olwent WydZJału Aktorskiego Aka

demii Teat raln~j w Warszame 1 student Katedry Scenografii 

Akademii Sztuk Pięknych 11· Warsza1vie. Debiutował scenografią 

do „Ś"iętego Mikołaja" J\1cPhersona 11 reż . A. Glińskiej w Te

atrze Ateneum im. S. Jaracza 11· Warsza11ie, z którą współpra

cował także przy :r. tosteronie'' A. Saramonowicza w Teatrze 

lontownia. Przygotował scenografię rlo spektakl.i: P Krusz-



czyńskiego , M. Fiedora, P. Cieplaka, l. Gorzkowskiego, A. Na

lepy, P Jędrzejasa oraz A. Figury. Pracował nad ko Liumami 

przy spektaklach „Merlin", „Nasza klasa'' i „Prorok !!ja" . Sło

bodzianka. Zrea lizował scenografię do spektaklu baletowego 

„The Abby Wilh in" wg „Drewnianego księcia" B. Bartóka \I reż. 

Laszló Magacza w Teame Merlin w Budapeszcie. Za scenograAę 
do spektaklu „Matka Joanna d Ani łów" według J. Iwaszkiewi

cza, zrealizowanego w Teatrze im . J. Kochanow kiego w Opol u, 

otrzyma] nagrodę na X.XVI! Opolskich Konfrontacjach Teatral

nych i w I Ogólnopolskim Konkursie na Teatralną Inscenizację 

Dawnych Dziel Literatury Europejskiej . W XII Ogólnopolskim 

Konkursie na Wy tawienie olskiej Sztuki Współczesnej nagro

dzona została także jego scenografia do przedstawienia „Wszyst

kim Zygmuntom między oczy!!!" M. Sieniewicza w Teatrz 

Polskim we Wro ła\~iu . Prace do tych spektakli były czcrścią pol

skich ekspozycji na praskim Quadriennale cenografii w 2004 

i 2008 roku. Byl również nominowanv do Polski~j Nagrody Fil

mowej Orzeł za kostiumy do filmu „Pół serio", do którego rów

nież robi! ·cenograilę. 

FranUtle.k Llpaik (1962 

cen graf teatrab1y i filmowy, malarz. Absolwen t Wydziału S1:e

nografii Teatralnej Wyższej Szkoły ztuk Muzycznych (VSM ) 

w Bratysławie. Je t jednrm z założ cieli słowackiego teatru Te

atro Tatro. Przygotowywał scenografię do spektakli w zechach, 

Polsce i na Słowa~ji. W Polsce pracował przy spektaklach m.in . 

O. SpiSa.ka („Robins n Crusoe" wedlug D. Defoe i „Wyprawa 

do wnęLrza ziemi" J. Verne·a w Teatrze „Lalka" VI Warszawie; 

,,Wesele Figara" P. de Beaumarchais w 1eatrL.e Nowym " Lodzi, 

"Merlin" T Słobod7ianka w Teatrze l arodowym w Warsnwie 

oraz .Podróże Guliwera" J. Swifta " Teatrze „Baj Pomorski" 

w Toruniu) . Współprncowal także z polskimi reżyserami fi l

mowymi - jest autorem scenografii do „\V-ma truska\1kowego" 

D. Jabłońskiego oraz (wspólnie l ~larkiem Zawieruchą) do filmu 
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„Jano ik. Pra11dziwa historia" K. Adamik i A. Holland . W La

boratorium Dramatu przygotowywal scenografię do pektaklu 

„ ~lerlin" . Słobodzianka . Współpracuje z warszaw kim Teatrem 

J a Woli im. T Lomnickiego, gdzie jest autorem scenografu 

do „Naszej klasy'', „Proroka llji" T. łobodzianka i „Koziołka 

fatolka" K. Makuszyń kiego. Za cenografię do przed ta11ienia 

„Gulliwer" wedlug J. Swifta " Bialosto kim Teatrze Lalek otrzy

ma! wyróżnienie na !li Toruńsldch potkaniach Teatró11 Lalko

wych oraz Il nagrodę na XVI II Ogólnopolskim Fesliwalu Teatrów 

alkowych a XX Ogólnopol kim Fe tiwalu eatrów Lalkowvch 

om:ymat nagrodę za scenografię do spektaklu .,Czy mogę stwo

rzyć §wiat?" P. Gripariego \\ Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. 

Anna Markowicz (198.J) 

Aktorka. Ukończyła pods1.awo11,1 oraz śr dni.ą szkolę muzycz

ną w klasie krzypiec i kontrabasu . bsol\\'entka Akademii Te

atralnąi im. A. Zelwerowicza w \.l,'arszawic. Uczestniczka wielu 

kursów i warsztatów teatralnych m.in Festiwalu Ensemble im. 

Księżnej Daisy na Zamku \1 Ksią.Lu, „Zakopiańskiej Akade

mii Sztuki", J\.l iędzynarodo1\ego Fe tiwału Szkól Teatralnych 

w Bilba , Brnie i Warszawie oraz w In t-ytucie Jaques Dalcro

ze'a w Genewie. Stypendystka funduszu „Na rzecz młodych 

t.a.lcntćw" . Laureatka nagrody za rolę I\ spektaklu „l\loulin 

oir« 11 reż . I. Przvbylskiego oraz [ miąjsca 11 l\liędzynarodo

wym Konkursie Wokalnym „ in~ng Mask" w :mkt Petersbur

gu. Występowała w eatrze. ramatyc-myrn tm. G. Holoubka. 

Wielkim, Współczesnym, a aktualnie współpracuje z teatrami: 

arodowym, Roma, Ateneum im. . Jaracza, Dramatycznym m . 

st. Warszwey (gra 1~ „Operetce" W Gombr 11ic:za). z Teatrem 

Polskieg 1 Radia oraz z Akademią Teatralną (w charaktene asy

stentki Zbigniew Zamachowskiego). ~lożna1ą L.obaczyć 1\' .Ka

barecie a Koniec Ś1\iata" na Scenie Przodo11nik. Finalistka 3-1 . 

Przeglądu Piosenki Aktorski~i we Wrocla11iu. 
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Patrycja Napierała 1984) 

Perkuajonalislka. Z\\iązan z wykonawcami polskiej sc:en>· Elh

no - Kayah&Transoriental Orchestra, Shannon, Same Suki, 

1aayan. Przed bli!.ko dwie dekady grała również w ze polach 

takich jak: Balkan cvdah , Danar, Karpatia, Kayanis i 1\iele in

nych . Gatunki, w jakich porusza się na co dzień to World music . 

:Vlożna uslysze wj~i dorobku gamę instrumentów perkusXJnych 

lj : bodhran, bębny obręczowe charakterystyczne dla kultu ry Bli
skiego wschodu , darabuka, cajon. udu oraz wiele innych . Zdo

bywczyni wyróżnienia podczas Fesli\1alu „J\.likołajki Folkowe·", 

Lublin 2005; „za „subtelność i koloryzm gry na instrumentach 

perkusyjnych". Podczas XVI! edyc;j i tego fesLiwalu" 2007 roku 

zdobywczym nagrody dla „wyróżniającej si~ in trumentalistki' '. 

Od końca 20 l l roku jes t oficjalną endorserką bodhranów Ro

berta Forknera, jako jcd~'ll kobieta i jeden z dwóch bodhrani

~tów nie-irlandzkiego pochodzenia posiadających własną linię 

z sygnaturą . Prowadzi ind)'Widualne oraz gru powe wan;ztaty 

bębniarskie dla dzieci . młodzieży oraz dorosłych. 

Janusz R. owicki (1943 ) 

Aktoi: Absolwent warszawskiej PWST z 1966 roku . W latach 

1966-1967 ?wiązany był z gdańskim Teatrem WybrL.eże, na de

skach którego zagral m.in. 1\ „Nocy listopadowej" St. Wy piań

skiego. ależał do zespołu Teatru Ludowego Kraków Nowa-I luta. 

Z .eatrem Ludowym związany był jeszcze dwukrotnie: w latach 

1974- 1976 (zagrał m.in . Don Ricarda w „Zielonym Gilu " T de 

i\ lolin. ornz w lata ·h 1979-1983 (zagrał m .in . J ag,iełłę w „Be 

tlejem polskie" L. Rydla , Kosakowskiego w „ Księdzu Marku " 

j . S łowackie11;0) . W latach l 969-1973 pracował w krakowskim 

Teatrze Rozmaitości, na deskach którego zagrał min .: Hajmo

na 11 „Antygonie" 'ofoklesa, Andresa w .,Komu bije dzwon" wg 
E I lemingwav'a, C zarego 11· „Przed1~iośniu" wg S Żeromskie
go. Był także aktorem Teatru Bagatela w Krakowie, Teatru im. 

. Żeromskiego 11 Kielcach. Teatr im. J Słowackiego 1 Krakm1ie 
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(w którym zagrał m .in . w pektaklach I. Grabowskiego: Syme

ona w „Irydionie" Z. Krasińskiego oraz lgora J\.lark'USZewa w „Za

nim ię przemie srebrny sznu r" A. Kazancewa . Od 1986 roku 

jest aktorem warszaw kiego eat ru Wspólcze nego. na de kach 

którego zagrał m. in . Kardynala Cibo w „Lorenzaccio" A. de J\.lus

seta, Richarda we ,.Wszystko w ogrodzie" E. Albee 'go. Grał go

ścinnie także 11 innych teatrach, min. w warszawskich: Teatrze 

Dramatycznym (Rozum w .,Magii grzechu" P Calderona de la 

B rcy) oraz Rozmaitośc i (Dyrektora teatru w . ztuce "Jowisz 

i zw'ierzęta" J. de La Fomai ne'a), Na Woli im . T. Lornnickiego 

(tytułowa rola \I „Merlin ie" T. Slobod;!'-ianka) . Zagrał w ponad 

60 spektaklach Teatru Telewizji . Ma na swoim koncie liczne role 

filmowe i telewizY,jne. a X Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów 

Małych Form otrzymał I agrodę Jury w kategoni monodramów 

i li Nagrodę Publiczności za rolę w monodramie „Champion" 

S . Radłowskiego w Teatrze „Eref 6G" 1\ Krakowie. Rola Seraskie

ra Bangi Tefau n w „Onych "' St. I. Witkiewicza w Teatrze lm . 

J. lewackiego \ I ' Krakowie została doceniona agrodą Główną 

n XXV! Kaliskich Spotkaniach Teatralnych . 

Krzysztof OgJoza ( 1979) 

Aktor. Absolwent Akademii Teatralnej im . A. Zelwerowicza 

w Warszawie. Współpracował ze Studiem Teatralnym KOŁO 

- zagrał w spektaklach w reż . Igora Gorzko11 kiego „Wynajmę 

pokój" i „Ab olutnie off show" oraz z Teatrem 2x, gdzie zagrał 

główną rolę w spektaklu Marcina Libera „ mierć Człowieka
-Wiewiórki . Od 2003 roku należy do Teatru Dramatycznego m 

st. Warszawy, gdzie zagrał m. in . 11 ;pektaklach: „Obsługiwałem 

angie lskiego króla" (Jan Dziecię !), „Pamię t nik" (Stefan), „Ob

łom-off" (Zachar) , „Wiara, nadzi~Ja , m..ilość" (Joachim, bra

wurowy wybawca), „Pippi Pończo an.ka" (Bloom) . „Iwona" 

(Cyprian), „Pomography" (Jason), „Borys Godunow" (Grigorij 

Otriepi w, Wania Il), .Calopalenie!Da lctztc Feuer„ ( udwik 

Wkręt), ,.Wilk" (Pasażer), „Plac Apokalipsa" (On) , „Kupieckie 
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kontrakty", „Kto zabił Alonę lwanowną"? \\' Teatrze Telewi~ i 

wspól praCOl\ał m.in. z I zabellą Cywińską („Dotknięcia", „Bar 

wiat"), Olgą Lipińską („KrakO\>iacy i górale"), Krzysztofem 

Zaleskim („Slowo honoru") , Marcinem Wroną („Pasożyt"). Za

grał w Hlmach m.in. Macieja Pieprzycy („Dr:zazgi"), Ryszarda 

Brylskiego („Zurek") Roberta Glińskiego („Wróżby Kumaka"), 

zymona Jakubowskiego („Jak żyć"), l\larleen Morris („Wichry 

Kołymy"), Marcina Wrony („Czlowiek magnes") . Otrzymal :\/ -

grodę im. Prokuratorskich przyzna1\aną przez Rektora Akademii 

Teatralnej. Wspólpracowal z Robertem Wilsonem podczas prób 

i warsztatów do spektakli „Akropolis" i „ >mptoms'' oraz wl.iął 

udział I\' Akcjach performatywnych w ramach projektu Odkryte/ 
Zakryte. 

Piotr Siwldewicz (1962) 

Ak1or. Absolwent warszawskiej Państwowej Wyższej Sz.koly Te

atralnej . kończył ró1\nież Con errntoire ational Superieur 

d'Art Dramalique w Paryżu . \l\~pótpracowal m.in. z Teatrem 

Ateneum im. . Jaracza; 11spólpracowal r wnież z warszawskim 

TeaLrem Studio im. St. !. Wilkie11icza (gdzie za~ał w musica

lu opartym na piosenkach Georgc'a Gershwina ,.Amerykanin 

w Warszawie" , reż . Michael Hackett) . Debiutował w dyplonue 

Andrzeja Strzeleckiego „Złe zachowanie" opartym na piosen

kach Fatsa Wa! lera. W latach 1986-87 przebywa! w Paryżu 

jako lypendysta Conservatoi.re i pod pseudonimem Shil·ak 

wy tępowal we francuskich filmach . W 2009 roku wziął udział 

I\' przedsta11~eniu operowym featru Wielkiego Opery arodowe1 

I\' Warszawie „Dwa słowa - Przy51ęga Aleksandra Tansmana" 

(reż. Lado Adamik. dyr. Michał Dworzvński,) ja.ko aktor dra

matyczny 11· roli arratora 11 języku rrancuskim. Od 2003 roku 

należy do zespolu Teatru Dramatycznego m.sl. Wan;zawy, gdz.ie 

zagrał m.in. 11 pektaklach : "Obsługiwałem angielskiego króla'· 

(Stary Cygan). „Pamiętnik" Nauczyciel). „Siostr •· (Kulygin), 

„Pippi Pończo zanka" (Dyrektor). „Iwona" (Walenty). „Bory~ 

48 

Godunow" (Warłaam) , „Madame Bovary" (aptekarz Homais) . 

„Klub Pol ·ki" (Student), „Msza" (Kaplan), „Klo zabił Alonę lwa

nowną?''. Wystąpi) m.in. w filmach m.in . Radosława Piwowar-

kiego „Yesterday", „Pociąg do Holl)"1ood", „Marco11e migda

ły"), Jan usza Zaorskiego („Do dornu'') , Tomasz.a Wismiew kiego 

(„Kanalia"), Wojciecha Wójcika („Zabić na końcu"), Rolanda 

Rowińskiego („Obywatel świata") . Ma na swoim koncie liczne 

role w spektaklach Teatru Telewiz;ji; współpracowal m.in. z Woj · 

ciechem Biedroniem, Edwardem Dziewońskim, Gerardem Za

lewskim, Andrzejem MaJem. Za rolę w filmie „Yesterday" otrzy

ma! nagrodę aktorską na festiwalu 11 San eba tian, a I\ J 988 

roku otrzymał agrodę im. Zbigniewa Cybulskiego . 

Ewa Słobodzianek (1989) 

Asystent reżysera . Pochodzi z Białegostoku . Studiowała filmo

znawst\10 na Uniwersytecie Łódzkim . Współpracowała z fesl! 

walami PA i ŻubrOFFka . Związana z: boratorium Dramatu, 

gdzie na Scenie Przodoll'nik zajmuje ię Kabaretem na Konie<. 

Świata Obecnie ucze tniczka reżyseri i fHmowej Studia Prób 

w Wajda School Była asystentką Izabelli Cywi ńskiej przy pek

taklu „Letni dzień/Matka i dziecko" J. Fo ego oraz Jakuba Kro

ftr przy spektaklu „Madame" A. Libery w Teatrze a Woli im. 
T Łomnickie o w Warsza111e. 

Tadeusz Slobodzianek (1955) 

Dramaturg. 1\vórca i dyrektor art_ tyczny Laboratorium Dra.ma

tu, dyrektor Tuatru 'a Woli im. Tadeu za Lomnickieg . obecnie 

dyrek tor Teau·u Dramatycznego m. t. Warszawy; krytyk, reżyser 

i producent. Studiował t eatrologię na Unh~ersytecie Jagielloń

skim w Kra.ko1>ie. W latach 1978-198 l pisał recenzje teatralne 

pod pseudonimem Jan Koniecpolski, najpiern w ,.Studencie", 

a następnie w „Polityce" W 1981 roku debiutował jako drama

turg sztuką dla dzieci „Baśń jesienna" w reż. R. Ziołv w Teatrze 

im. Wojciecha Bogusław kiego w Kaliszu, zaś jako reżyser pn:ed-
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stawieniem „Osmędeusze . Kabaret Ki i Koci" M. Bialo zewskie

go w 1982 roku, również w ThaLrZe im. Wojciecha Bogusław

skiego w Kaliszu . Jako kierownik literacki, reżyser i dramaturg 

współpracował z teatrami w Warszawie, Krakowie, Łodzi , Pozna

niu, Gdań ku, Kaliszu i B1alymstoku . W 1991 roku był wspól

założy ielem teatru Wierszalin . Jest autorem m.in . dramatów: 

„Car .Mikołaj" ( l985), „Obywatel Pekosiev1~cz" (1986) , „Turlaj

groszek" (1990) , „Prorok rlja" (1992) , „Merlin" (1992) , „Kowal 

. 1alambo" (1992), „Sen pluskwy" (200 1) , „Śmierć proroka" 

(20 11), które 11• teaLrZe zrealizowali między innymi: K. Dejm k, 

M. Grab()wski, M. Prus , O. Spiśak, P Tomaszuk i A. Worun . Jest 

laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in . Nagrody fl.Jndacji 

Kultury \A/iejskiej im. Stanisława Piętaka za dramat „Prorok 

Jlja", Nagrody Literackiej Fundacji im . Koście! kich , Paszportu 

„Polityki" w dziedzinie teatru. Za sztukę „i asza klasa" otrzymal 

literacką nagrodę Nike 20 I O. Założyciel Szkoty Dramatu. 

Halina Skoczyńska (19 3) 

Aktorka . Absolwentka krako\1 kiej PWST Występował na de

skach teatrów· Bagatela w Krako\\ie (zadebiutowała ro l ą Klary 

11· „Zemście" A Fredry), Wspólczesnegci im . E. Wier ińskiego 

we Wrocła1~iu, Teatru Polskiego we Wrocławiu , Teatru owe

go w Poznaniu , Teatru im. S. Jaracza w Łodzi. Ostatnie cztery 

sezony była aktorką Teatru Narodowego w Warszawie. Obecnie 

11· pólpracuje Teatrem Dramatycznym m.st. Warszawy (na Sce

nie a Woli wy tąpila w spektaklu „Matka i dziecko ''/" Letni 

dzieli'' J. Fo ego) . ajważn iej sze role : Judyta w „K.~iędzu Mar

ku" ,]. S!o11ackiego, RLILh w „ iemcach" L Kruczkowskiego, 

Inna w „Balkonie" .!. Geneta, Antygona w „Amygonie" Sofokle

sa, Generałowa 11 „Pła t ono11ie " i w „Płatonowie . Akcie pominii;:

t •m " A. Czechowa, Kune~nda w „Kasi z 1-l eilbronn u" H. von 

Kleista, Helena w „Wujaszku Wani" A. Czechowa, Królowa Mal

gon.ata w „Król urruera, czyli ceremom " . Ionesco, Arkadia 

w „Me11ie" A. Czechowa, Malgorlala w „Iwonie, księżniczka 
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Bu rgunda" W. GombrO\\~cza, Linda w „Śmierci komiwojai.era" 

A. Millera , Ran1ewska w „Wiśniowym sadzie" A. Czecho\\~d, Mary 

w „ lary Stuart" W. Hildesheimera, Lady Miloford" „Intrydze 

i miłości" F Schillera, Anulka w „Anulce" Witkacego, Królowa 

Małgorzata w „Ryszardzie TII " W Shakespeare'a. Współpracowa

ła m.in . Z'. Jerzym Jarockim, Jerzym Grzegorzewskim, Andrze

jem Wajdą, Pawłem M iśkie1~czem, 1 lagdaleną Łazarkiewicz , 

Tadeuszem 'lincem. Ma w swoim dorobku ok. 80 ról z których 

wiele nagrodzonych zosta to najbardziej prestiżowym.i nagro

dami teatralnymi; otrzymala m .in.: W}Tóżnienie za rolę Lindy 

w „Śmierci komiwojażera" A. Millera na XXXV Jeleniogórskich 

Spotkań Teatralnych, Nagrodę Główną w Kaliszu za rolę Ann: 
Wąjnicew w „Pła tonowie" A. Czechowa, Nagrodę im. Aleksan

dra Zelwerowicza dla najlepszej aktorki w Polsce sezonu 200 l 

za rolę Raniewskiej w ,,Wiśni.owym sadzie" A. Czechowa, za tę 

amą rolę Grand Prix w Kaliszu . v,- 2004 roku Statuetkę Fre

dry za wybitne osiągnięcia arcystycme, w tym za tytulową rolę 

'' „Mary Stuart" W Hilde heimera. Tą rolą zdobywa także Złotą 

Iglicę (plebiscyt publiczności) oraz nagrodę za rolę pierwszopla

nową na festiwalu w Kaliszu . Rolą Inez w „Życiu trzy we~je" 
Y Rezy wygrywa Festiwal Komedii Talia w Tarnm1~e . Odznaczo

na Srebrną Gloria Artis. 

Ondrej Spgak (1965) 

Reżyser. Ukończył praską szkolę lalkarską, 1~ półcwórca teatru 

Teatro Th.tra - wędrownej trupy teatralnej . W Czechach , na Sło

wacji 1 w Polsce wyreżyserował w sumie ponad ·to przedstawień 

w teatrach dramatycznych, lalkowvch i operowych . W Warsza

wie współprac\.\ie przede wszystkim z Teatrem „Lalka" . gdzie 

zrealizował m .in . „ obinsona Crusoe" według D. Defoe, „Ody

seję" Homera i sztukę „Buratino" A. Tołstoja oraz w Tealrem 

Na Woli im. T t omnickiego („Nasza kla a" i „Prorok lłja" T Sło

bodzianka i „Koziołek Matołek" K Makuszyńskiego . W Teatrze 

„Baj Pomorski" w Toruniu przygotował m.in . „Alicję w krainie 
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czarów" L. Carrolla i „Don Kichota" na motywach p0\1~e~ci 

M. de Cervantesa, w Białostockim Teatrze Lalek „Gulliwera'' 

wg J Swifta, a w eatrle OW}'ll1 w Łodzi ,Wesele Figara" P de 

Beaumarchais. Ponadto wyreżyserowal ki lka sztuk T. Slobo

dzianka: „ en pluskwy" w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, „Mer

lina" w Teatrze a rodowym w Warszawie i w Laboratorium Dra

matu, „l\lalambo" w Laboratorium Dramatu, a także „Proroka 

rlję" 11· Teatro Tatro. Jego przed tawienia „Bianka Braselli , czyli 

kobieta o dwóch głowach " było pokazywane w 2000 r. na fesli

walu Kontakt 11' oruniu . Tea tro Tatro wystąpiło na tegoroczne.i 

Olimpiadzie Kulturalnej , towarzyszącej Zimowym Igrzyskom 

Olimpijskim w Vancouver. Zostal nagrodzony nagrodą Feliks 

Warszawski za reżyserię „Naszej kia y" Tadeusza Slobodzianka, 

spektaklu okrzykniętego najlep zym przedstawieniem sezonu te

atralnego 2010/2011 11· Warszawie 

Marcin Sztabiński (l 976) 
Aktor Absolwent wroclawskiej PWST. Debiutował rolą Lokaja 

Stamslawa w „ peretce" W. Gombrowicza w eatrze im. S. Ja

racza w Olsztynie . Zagrał Laertesa w „Ja, Hamlet" W. Shake

speare'a w Teatrze im. W Bogusławskiego w Kaliszu; wystąpił 

w przed tawieniu „Ballady morderców·· . Cave'a na scenie 

Teatru K-2 we Wrocławiu . Związany z Laboratorium Dramatu, 

gdzie na scenie Przodownik zagra! Skwarę 1 Lekarza w ,.Przy

lgmęciu" P. Ro1~ckieg oraz Mordreta zwanego Dzikim w „Mer

linie" T Słobodzianka. Wystąpił ponadto 99 groszy w „Szajbie" 

M. Sikorskiej-M1Szczuk oraz w „Obcym Królu" C. Cyberskiego. 

Współpracuje z Teatrem Na Woli im. T. Łomnickiego , gdzie 

wcieli! się w Heńka w „ aszej klasie" i Bondara w „Proro

ku rlji" T. Słobodzianka oraz zagrał Konrada w ,Wyzwoleniu'" 

St. Wyspiańskiego . Grał również w spektaklach Teatru Telewizji. 

Ma na swoim koncie t role filmowe , m .in w „Jestem" D. Kędzie

rzawsk:iej, „ ieruchomym poruszycielu" Ł . Barczyka i „Koły an

ce" J. Machulskiego. 
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Anna Szymańczyk (1987) 

Aktorka. Absolwentka Akademii Teatraln~J im. A Zelwerowi

cza w Warsza1~e. Grala w spektaklach dyplomowych reżyse

rowanych przez A. Glińską, J Englerta oraz !orawskiego. 

Otrzymała nagrodę specjalną na XVlll Festiwalu Szkół Teatral

nych w Łodzi. Debiutowa.la rolą Pani Zero 11 pektalJu „Ma

szyna do Liczenia" E. Rice 'a w warszawskim Teatrze 6 Pięu·o, 

reż . E Korin . Bnda udzia ł w spektaklu muzycznym „Nie ma o

lidarności bez milo~ci " w reż . M W01ty zko. Obecnie z Teatrem 

Stu w Krakowie, z Teatrem Dramatycznym m.st. Wan;z.awy (gra 

w „Operetce" W. Gombrowicza) oraz Teatrem Polskie~o Radia. 

Ma na swoim koncie liczne role telewizxjne. 

Agnieszka WarchuJska ( 1972) 

Aktorka. Abtiolwentka warsw11 kiej Akademii Teatralnej. W la

tach 1996-2002 należala do zespołu Teatru Ateneum im. . Ja

racza w Warszawie, na de kach którego zagrała między inny

mi Dziwkę w „Korowodzie" A. Schnitzlera, Roksan<; w „ vrano 

de Bregerac" .o . Rostanda i Maję O holowską 11 „Opętanych " 

W. Gombrowicza. W pó!pracowala także z Teatrem Współcze

snym w Warsza1~e (Krystyna w ,,Wielkanocy" A. Strindberga) 

i Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu, w którym 1..agrala Glo

rię w „Czyż nie dobija się koni?" H. McCoya. Była Desdemoną 

w „OtcUu " W. Shakespeare'a w Teatrze Narodowym w Wa.rsza-

1~e . Na Scenic Przodownik zagrała Kobietę li w „Gardenii" 

E. Chowaniec oraz Żanet w „ Przylgnięciu " P. Rowickiego. W Te

atrze a Woli im T Łomnickiego byla Muzą 11 „Wyzwoleniu" 

St. Wyspiańskiego . Ma na woim koncie liczne role 11 Teal.l'Ze 

Tulewizji (m.in w „Pieniądzach innych ludzi" J. Sternera 11· reż . 

M. nglena oraz . Bracie Elvi ie" M. i M. Szczepańskich 11 reż . 

Ł . Wylężalka) , filmach (min. w .Cwale" K. Zanussiego, „Długu " 

K. Krauze, „Wieży" A. Trzo , .Teraz ja" A Jado1\skiej i „Dlaczego 

nie!'' R Zatorskiego) oraz serialach telewizyjnych . Za rolę Raisy 

we „Wniebowstąpieniu" wg A. Rudnickiego w Teatrze Telewizji 
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oLrzymala W)Tóżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie na Wysta

wienie Polskiej Sztuki Współczcsnqj. Za monodram )lita uova" 

B. Hrabala, którv w:;półrefyserowała /. Jarosławem Gajewskim, 

otrzymała Nagrodę Dziennikarzy im. Tadeusza Burzyńskiego, 

Laur „Wieczoru \Vrocła'<lia", Nagrodi: Polskiego Radia Wrocław 

i trzy nagrody prywatne na XXXI! Międzynarodowych Wrocła1\

skich Spotkaniach Teatru Jednego Aktora oraz agrodę Dy

rektorów liędzynarodowvch Festiwal! Teatrów Jednego Aktora 

na XXXVHI MiędZ)11arodowych Wrocławskich Spotkaniach c

atru .Jednego Aktora. 

Agnieszka Wosińska (1968) 

Aktnrka . Ab olwentka Pań twowej Wy7..szej Szkoły TeatralJlej 

w Warszawie. Od 1994 roku należy do zespołu Teatru Drama

tycznego rn.st Warszawy. gdzie zagrał a w m.in . w przedstawie

niach Krystiana Lupy, Piotra C ieślaka , Agnieszla Glińskie.i. An

drzeja Domalika, Jerzego Gruzv, Pawła Wodzińskiego, Tadeusza 

Słobodzianka : „Hamlet" (Ofelia), „Letnicy" (Sonia), „ padłe 

anioły " (Apsara), „Serenada" (Ruda) .• Człowiek z la Manchy" 

(Antonia), „Opera za Lrzy gro ze" (Poliy), „Szaleństwo Jerze

go III" (Lad) Elżbieta Pembroke) , „Magia grt.echu" (Obmo

wa), „ zkarlatna 111spa" (Adeptka szkoły teatraln j) , „Ptaszek 

Zielonopióry" ( inetta) , „ndefonsjada", .,Pokojówki" (Claire), 

,.Jak warn się podoba" (Hymen. Dworzanin), .,Elektra" (Jedna 

z chóru) , „Powrót Odysa" (Syrena), „Opera żebracza" (Betty), 

„Salome" (Rachel), „S11idryga.1łow'' (Ounia), „Ausliischungl 

Wyma7ywanie" (Kuzynka z Paryża) , „Pamięć wody" ( lary), 

„Utworze n i edokończonym na aktora według • Mewy• zecho

wa" ( Postać przybłąkana), „Sztuka hiszpań ka" (Nuria), .~Niara 

nadzieja miłość" (I rena Prantl), „Persona. Marilyn" ( alt.man). 

Wystąpiła w przed tawieniach Teatru Telewizji m.in. Ai;niesz

ki Glińskiej („Bankructwo małego Dżeka" , „ zczęście Frama", 

„Nieobecny", „Pieniądze i przyjaciele"). Jana Ene;lerta („Dzia

dy"), Macieja Dejczera („Szkarłalna bter ") . Za rolę tytułową 
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w dyplomie „Yerma" w reż . Piotra Cieślaka otrzymała nagrodę 

na XI Festiwal Szkól Teatralnych W 2002 roku za rolę fary 

w spektaklu „ Pamięć wody" w reż. Agnie zki Gliń kiej otrzymała 

Feliksa Warszawskiego za najlepszą rolę pierwszoplanową oraz 

nagrodę na I Festiwalu Prapremier w Byd~oszczy. la na swoim 

koncie liczne role filmowe i telewizyjne. 

Bartłomiej Woźniak (1975) 

Kompozytor, reżyser dźwięku . Ab olwent Wydziału Reżyserii 

Dtwięku Akademii Muzycznej im . Fryderyka Chopina na kieru11-

ku Film i Muzyka Rozrywkowa. Szlify kompozytorskie zdobywał 

\I klasie kompozycji i aranżacji w kato1\ickiej Akademii 1\luzycz

nej im. K. Szynianowskieg \1 kła ie profesora Andrzeja Zubka. 

Grę na gitarze szkolił pod olaem Piotra Lernańslaego i Leszka Po

tasińskiego na Wydziale Muzyki Jazzowej \\ Państwowej Szkole 

Muzyczn~j II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie, oraz 

w mistrzowskiej klasie gi tary Gary Wittnera . Komponuje muzykę 

do filmów dokumental nych i seriali telewizY,Jnych oraz do spek

takli tea tralnych: „Ko\1al Malarnbo" T Słobodzianka. „Gardenia" 

E. Chowaniec, „Nasza klasa" T łobodzianka . „Madame" A. Li
bery. Jako reżyser dfwięku współpracowal m.m. z: T Bagiń kim 

(„Katedra'', nominowana do O kara w 2003 roku w kategorii 

filmów animowanych), E. Piętą („Piechu", „Dziewczyna z pla 

katu", „Czefllony guzik''), D. Jabłońskim („Wino truskawkowe", 

„Gry wojenne" , L. Wo iewiczem („Rozdroie Cafe"), F Falkiem 

(„Yodok story"), J Borcuchem („Wszyslko co kocham", „Ch11ile 

Nieulotne") . Autor wiei piosenek do Kabaretu Na Koniec wia

ta oraz recitali aktorskich. Napisal muzykę do 111erszy Mariny 

Cwietajewej , wvkonywaną w zespole „Mary11a C". 

Maciej Wyczański (1981 ) 

Aktor Absolwent Akademii Teatralnej im . A. Zelwero1VIcza 

11 Warszawie. Występował na deskach Teatru Współczesne

go I\ Szczecinie, Teatru Dramatycznego im J. zaniawskiego 

55 



w Wałbrzychu, Teatru Łainia w Nowej Hucie („Wszystkie rodza

je śmierci' ' A. Pałygi), Teatru Nowego im . T Łomnickiego w Po

rnaniu („Życie jest snem" P C. de la Barca, „Odpoczywanie" 

P Passiniego, „Rome i Julia" W. Shakespeare'a), Teatru Studio 

im . St. I. Witkiewicza w Warszawie („Artaud, Sobowtór i jego 

teatr" P Pa siniego), Teatru Na Woli im . . Łomnickiego („Pro

rok Ilja" T. Słobodzi.anka). Współpracuje z wrocławskim Teatrem 

Pantomimy im. H. Tomaszewskiego. Ma na swoim koncie liczne 

role filmowe i telewizy,jne. 

Zdjęcia pochodzą / książki Simona Sebaga !ontefiore, pt. ,,St.a.lin . Młode lata despo
ty zarum po\' tal dwór Czerwonego Cara". PrLel. Maciej Antosiewkl, Wvd. Ś\,ial Ksiąi.ki. 
Warszawa 2008 

Wiersze Soselo (Józefa Stalina) w tlumaC?.en iu lacieja An1osie\\1c1.a . Przedruk z książki 
Simona ebaga Montefiore, pl. „Sl<llin . Mlode lata despoty„ „ ". 

Fragment rozmowy z Simonem ebagiem ~lontefiore ' 'ykorzy•tano dzięki uprzejmości Toma
sza Stawiszyńskiego i redakcji "Newsweek. Histona". 

Przy opracowywaniu biogramó" postaci korzystano m.in. z: Simon Sebag Montefiore, .,Stalin. 
1lode lallł despoty„. "; Tenże , „ LaJm . Dwór zerwonego Cara". Przeł la ieJ Antos1e\<icz, 

Wyd Magnum, Warszawa 2011; Richard Pipcs, .Z'.lmachowcy i 1.draj y" Prze! . wtadysl;rn 
Jeżewski , Wyd. Magnum, Warszaw:i 2012 orai ze strony W\\~V.Mkipedia.orp;. 
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Dyrektor 
Tadeusz Stobodzlanek 

Zastępca dyrektora 
Magdalena Romańska 

Główny księgowy 
Robert Jaworski 

Dział literacki 
Agnieszka Jarzyńska- Bućko 
Marcin Leszczyński 
Magdalena Jaracz 

Organizacja pracy artystycznej 
Paulina łwińska-Biernawska 
Dorota Powierża 

Public Relations 
Szymon Majewski 
Agnieszka Michalak 

Specjalista ds. edukacji teatralnej 
Grażyna Miciałkiewicz 

Impresariat 
Joanna Biernacka 
Jakub Świetlik 

Asystentka dyrektora 
Zuzanna Krynicka 

Kadry i sekretariat 
Jolanta Witkowska 

Księgowość 
Irena Barszczewska 
Lucyna Boćkowska 
Bożena Boguszewicz 
Małgorzata Grochala 
Iwona Kędziorek 
Hanna Kędziorek 
Małgorzata Kowalczyk-Brzuska 
Renata Jamiołkowska 
Ełzbieta Majewska 
Elżbieta Mączko 

Dział sprzedaży 
Olga Balcerzak 
Katarzyna Sabak 
Marta Siwińska 

Kasy Teatru 
Anna Kaczyńska 
Barbara topusińska 
Natalia Mołodowiec 
Marta Sobocińska 
Anna Trzebińska 

Inspicjenci 
Tomasz Karolak 
Mateusz Karoń 
Julian Potrzebny 

Suflerki 
Jaga Dal 
Barbara Zając 

Klarownik widowni 
Elżbieta Łazińska 
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Dział techniczny 
Tadeusz Bąba 
Jan Bańka 
Jacek Błażejewski 
Piotr Bogumił 
Adńan Boguszewicz 
Tomasz Burzyński 
Paweł Ciok 
Matgorzata Dąbrowska 
Wojciech Fuśnik 
Władystaw Galiński 
Piotr Ga1ewskl 
Jacek Gieppert 
Krzysztof Goś 
Tomasz Grzegorek 
Mańusz Guglas 
Jerzy Jaczewski 
Izabela Jahnz 
Marcin Jastrzębski 
Andrzej Juraszek 
Michal Kabas 
Jadwiga Kaczkowska 
Dańusz Kamiński 
Halina Kępińska 
Adam Killański 
Grzegorz Kowalski 
Dariusz Kraszewski 
Andrzej Król 
Rafat Kwiatkowski 
Teresa Lewandowska 
Marek Lisik 
Boguslaw Lorenc 
Andrzei Lubański 
Andrzej Łopusiński 
Pawel Łukasiewicz 
Teresa Maliszewska 
Piotr Mastalersk\ 
Franciszek Mierzeiewski 
Katarzyna Mloduchowska 
Krystyna Momot 
Halina Motyczyńska 
Michał Osicki 
Woiciech Reczulski 
Andrzej Różański 

Ratai Rudkowski 
Daniel Sadowski 
Krzysztof Sierociński 
Dorota Skalska 
Andrzej Skowroński 
Łukasz Skrzypkowski 
Krzysztof Solczyński 
Teresa Stempkowska 
Alicia Szydlo 
Woiciech Szymczak 
Ireneusz Tchórzewski 
Joanna Tomaszycka 
Kacper Jan Urban 
Jerzy Wroński 
Leszek Zalewski 
Pawel Zalewski 
Ewa Zatońska-Skrzecz 
Adam Ziętek 
Piotr Zmitrowicz 
Witold Zmitrowicz 
Alicia Zrzycka 

Dział administracyjno-gospodarczy 
Marek Goś 
Sierglei Kowalonok 
Jerzy Kobyliński 
Krzysztof Malanowski 
Andrzej Matuszew1cz 
J lanta Zmitrowicz 

Portierzy 
Elżbieta Michalak 
Grażyna Śniegucka 
Pola Zakrzewska 
Barbara Wesolowska 

Goniec 
Barbara Witkowska 

Zespól sprzątający 
Wanda Borkowska 
Bożena Goldyn 
Anna Kanigowska 
Jadwiga Turska 
Ewa Wożniak 

JózefSta.lm w 1910 roku 

58 



• 

Teatr Dramatycznym. st. Warszawy 
Plac Defilad 1 
00-901 Warszawa 
kasa@teatrdramatyczny.pl 

www.teatrdramatyczny.pl 
Warszawa 2013 

redakcja: 
Agnieszka Jarzyńska-Bućko 

projekt i opracowanie graficzne: 
tomekwolff.com 

zdjęcie : Daniel Rudzki, Piotr Wacowski 
kostium: Jan Kozikowski ft 
charakteryzacja: Janusz Kaleja 
postprodukcja: Iza Zembrzuska/Tomograf 
layout: magenta PRCOWNla FUTER z Wrzeszcza 013• 

zdjęcia do biogramów: archiwum Teatru 

naświetlanie i druk: Drukarnia IWONEX 

eBiletp -
ZE ZBIORÓW 

Instytutu Teatralnego 

HiśłOria 


