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bliźniaków. Zdjęcie musia 
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w zimie, a może w jakiś deszczowy dzień? Bracia 
Durst mieli tylko jedną parę butów. 

XX.XXX 

W Wielką Sobotę 1943 roku poszedłem na plac Kra
sińskich. Widziałem płonące getto i widziałem karu
zelę, słyszałem salwy i słyszałem muzykę przygry
wającą wirującym parom, czułem swąd spalenizny i 
odór piwa zionący od czekających w kolejce do karu
zeli. Kiedy wróciłem do domu, na Pragę, zastałem na 
balkonie matkę i parę małżeńską z sąsiedztwa. Wpa
trywali się w dym z płonącego getta. Pan K. mówił: 
„Hitler załetwłł za nas tę robotę". Matka milczała. Po 
chwili powiedziała: „Q~iś oni :--juJ;r.QJDy". Wiersz Cze
sława Miłosza Campo di Eiod pczeczytałem dopiero 
w 1978 roku. 

xxx.xxx. 
z tego samego mieszkania zostaliśmy usunięci przez 
porucznika UB w 1944 roku, gdy front był jeszcze na 

- -, • ; _.,~, • --·· m ~~. _ Wiśl~. 9~c~r. txJitl{ił.ł. iłowa jidysz z polskimi i rosyj-
~ IMfe;e ... ~";~::i; .• „ .. ~,-.;:;&;i;;ti Mieszkanie było potrzebne dla pułkownika szta- . . 

jeden z braci 
!Jczycieli. Nie wiado

piewu, a który piątkę z 
iaków bawiły całą nie-

m zdjęciu wszystkich 

bowego, Ros.fa ... ;Jt.11>lskim muncłt:wze. Kteś ,-1~ l'.!q 
tern na tych dr2\Nła~yrysował gwiazdę •141• 
Podejrzenie padło na mnie'Jako:~-zonego i w 
dodatku syna oficera przebywającego na Za~ 
Żona pułkownika sztabowego, który objął mieszka

i:Oiłi tęm1' wia~ a ordynans pułkownika zrzu-
1' I Jł '!! ewego i>t>rucznlka UB. Po 



róclflśmy do naszego mieszkania. W jed-
nym pok:oju mieszkaliśmy my, w drugim pułkownik 
sztabo~~ swoją żoną. Wie .. '3m~ siadywaliśmy 
razem w l<u'Cffnt. Nasza nowa :t. opowiadała o 
miesiącach spędzonych w chle~iku w okólicach Żyto
mierza, gdzie ukrywała się wraz z dziećmi. Dzięc;:i nie 

-· ••ilt·,..,... 
przeżyły, jakiś ukraiński kolaborarifsprowadził Niem-
ców, gdy opuściła na kilka godzin schronienie w po
szukiwaniu żywności . 

,, xxx.xxx 

Nasza kuzynka, osoba o gOłębim sercu, była zaciekłą 
81 lt:yselrlttRą. Przed wojną prowadziła wraz z męrem 
zakład rzenliii{~~iczy na Krochmalnej. Na Krochma!~ 

!j toczyła się oitra, bezwzględna walka konkuren
cyjna. Wszystkiemu w opinii naszej kuzynki winni 
byli Żydzi. Krochmalną. _,wchłonęło getto. Kmynka 

n~--.. ·-..fE n o r m a t·· ft'e j ~o~~'X~ . ..;!asie 
zamiany zamieszkała w.. łiłł~iopokojowym mieszka-

,,__ niu w śródmieściu. Nl«J~~kwencję. 
rnr Wielkiego Tygodnia~ F u temat fyd'zt-Pola-
cy nie był jednak P- · · szliny. Kuzynka -
gęsto j , .. " " a na dzień zdawała 
się być 
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nie muzyką, literaturą, trochę filozofią. Rozmowy 
nasze były tym cenniejsze, że nie mówiliśmy wiele o 
sobie, dużo zaś o Raju utraconym i Raju odzyska
nym Miltona, o wyższości V-tej Beethovena nad III
cią. Któregoś dnia złamałem tak subtelnie funkcjo
nującą między nami konwencję i zapytałem o jej na
zwisko panieńskie. Przyspieszyła kroku i z niepoko
jem, jakby ze wstydem, powiedziała mi swoje pa
nieńskie nazwisko. Tradycyjne, żydowskie nazwisko. 
Dlaczego ta delikatna, wykształcona osoba uczyniła 
to ze ściśniętym gardłem i właśnie - to mi mocno 
utkwiło w. pamięci - jakby ze wstydeM;-&-może i z 
niepokojem? Był początek roku 1947, kilka miesięcy 
wczesniej w KielcacnrnrafmłejSE'e pbgrom. 

X.X.X.X.X.X 

W Sofii, w 1978 roku, szukałem mojego przyjaciela, 
filozofa bułgarskiego Izaaka Passy. Recepcjonistkę w 
hotelu poprosiłem o wyszukanie numeru jego telefu;~ 
nu. „Izaak Pass ?" - zamyśliła się. - „A eto Bułga

wierno? Eto jewriejska fa
naturalnie, jakoy moWJ~ 
Qlenderski m. Czy ·· 

W maju ubiegłego roku znalazłem się w Paryżu . Przed 
• w l'leNiea '"' JiJ 9 u e łl -ł ·a- · sprawa Shoah. 



ltvChmiast udałem się na Champs Etysee, by zoba
czytfilm Lanzmana. Przed kinem stało dwóch poli
cjantów, wspartych o służbową furgonetkę. N a 
wsze I ki wypadek. Na satłtrzydzieści kilka 
osób. Starszy pan z młodziutką dziewczyną, zapew
ne wnuczką, garstka młodych ludzi, kilka pa~ .w po-

~.,..,„ . .-, 

deszłym wieku. Drugiego dnia - dziewięciogodzinną 
projekcję filmu ogląda się w ciągu dwóch dni - to 
samo ... Dwaj policjanci trwali na swym posterunku. 
N a w s z e I k i w y p a d e k . Gromadkę · widzów 
wchłonął natychmiast zgiełk, . rozproszyli się w ru
rn11wya;a.J)Dtoku ludzi i spalin samochodów. Nie mo- __ . .,._...,...........,. __ ~ ..... ~"'"""' 

głem tej n°""nsnąć. 
,„4j4,_ Mt„ 

XX.XXX.X 

XX.XXX.X 

Ulica Stawki w Warszawie. Tablica w trzech językach 
informuje, czym było miejsce zwane U m s c h I a g
P I at z . Stąd odchodziły transporty do Treblinki. To 
miejsce przez lata miało swój wzniosły spokój. Ulica 
nie była zbyt ruchliwa. Kilka lat temu zbudowano tu 
stację benzynową. Dokładnie w tym miejscu. Zosta
wiono maleńki murek z tablicą. Ryk silników samo
chodowych miesza się z kłótniami kierowców. Stacji 
benzynowych jest w Warszawie mało, miejsca na nie 
dużo, lecz Umschlagplatz jest w Warszawie jeden. 
Czy na cmeAmrzu wolno stawiać stację11enlynową? 

Luty 1986 

Nie doszło, mimo moich starań, do opublikowania 
tych notatek wówczas, w 1986 roku. Dwa lata póź
niej, w czterdziestą piątą rocznicę Powstania w Get
cie, stację benzynową przeniesiono o kilkaset me
trów, ną UDJsr.b.1tatzu zbudowano małe mauzo

, '~~teM•. Niebawem pojawiły się na nim antysemickie 
napisy, a potem•łlt\\4łN'lóstwo kwiatów ... Czv kw.Jl!'i 
tam i można zasypać ~i.ęć? Czasem myśl~ 
ność ludzka zawiera się w sf~włM'łkf1 w4'łń 

„Teatr" nr 4/919, kwiecień 1993 



ywania rach 
Ctzeniu. Nieraz m 

li w odwracalność 
wszystkie krzyw 

cóż to znaczy 
ienie np. 

czeCh hłtle 
wań?Tak

nym jakiś I 
wsparcia. N, 
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są niep l•·"'u„, a największe nawet 
uznać tamtych 

Stanowisko na "nie" w tym sporze zajmuje Kobieta. 
Głowna bohaterka dra matu G · o mowi: "Je-# • ..• i , I I 

żeli takie odszt1odowanie uzna< .. ·. ':'MiJfliwe, to tym 
samym przyzham, że zamordowani mają swoją 

cenę„ „ . Jak można życie ludzkie~.P. p,r:rz .. ~. · ... ćć na pie
niądze?! (.~'ej podstawi~ pienią
dze? Za wiare7 · .J>rzynależność 

Podoba mi 9'- iowa. Nie powie7A+M~k uwa
żam, bo żeby w tej sprawie cokolwiek napraw 
żać, trzeba ~amemu znale ' 
kiej propo~mam przecież 
gdyby przyszło .CQ, go - umiałbym 
pieniądze. „.;· ·'" : szą - to jedno. ATetel opo-
nent Kobiety · orze nie jest całkiem pozba-
wiony racji. Męzezyzna mówi, że pieniądze nal 
po prostu za k we ojca, tzw. ma 
w jakimś sz .• nku, odkryte po z 
wieku: "Ktokó ·. lełC'm1f1<onto bankowe muat. 
niego skorzystać,-a:-"'e on, to jego spad 
cy„. Żeby nie można było tych pieniędzy ot tak po-

. łknąć - tylko dlatego, że właściciela konta zamordo
wano„ ." 



Nawiasem mówiąc, Spiró miesza tu dwie różne logiki 
- restytucję własności (konto bankow~ ojtiłj z od
szkodowaniem za prześladowania (ret<om 

jako Żyda) - tak, że nie cif iemy, 
tą propoz,ytji agenta fir ubezpieczenio-

zczyzny) w :ttosunku do 
oliczalna. Potomek właścici 

- tak sądzę - i~W'CV 
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historię roz 
suje probie 

amy jeszcze j ną -
skłonności do "szabli" i do 

"szklanki" - wspólną cechę: pełzający antysemityzm. 
Zapewne ma to pewien związek z historią Polski 
i Węgier w drugiej połowie XX wieku, z tym co się 
obrazowo nazywa "komunistyczną zamrażarką", a co 
polegało na długoletnim utrwalaniu tradycyjnych ura
zów, stereotypów, niechęci, utrwalaniu możliwym w 
kontekście "jedności ideowo-moralnej narodu", za
mkniętych granic, zagłuszania zagranicznych radio-
stacji. Z tych powodów problem p antyse-
mityzmu jest mniej czy bardziej p wszyst-
kich krajach byłegQ "obozu krajów nych". 
Tak więc nie tylko my musimy się wstydzie. Ale wsty
dzić się musimy. To określa rangę wystawi ery 
mydlanej a 
"Proszę się 

pani rodzic' ę pani wcześnie 
mówi Mężcz ewczyny (córki Kobiety). Męż-
czyzna nie m nać", lecz "przyznać się". Przy-
znać się do żydowskiego pochodzenia, tak · 
wiek przyzn · kiejś wstydliwej 
Sztuka Gyo azuje właśnie te n 
rzone pokłady owej mieszaniny lęku, niechęci 
rancji. Może nie nienawiści, bo w tej odmianie anty
semityzmu raczej nie o nienawiść chodzi. Chodzi, 
ogólnie rzecz biorąc, o poczucie obcości wobec pew
nej grupy ludzi postrzeganej jako wpływowa. W swej 
mutacji ludowej choroba ta charakteryzuje się jesz-



cze antyinteligenckością: poczuciem, że "oni" za
grażają "nam, prostym ludziom". Mówi Są918d: "Bo 
może mi pan wierzyć, naprawdę zalegają, chociaż 
mają ~ądze, ich to wyuczyli, języków.:zagranicz
nych, oni rozumiom, przysyłają im stamtąd, z zagra
nic;fWładomości, wie pan? tamtymi prog„ mami, nimi 
przekazują, w tajemnicy, jak trzeba słę wzbogacić, 
jak trzeba nas złupić, tych, którzy nie rozumiemy 
( ... ) ". 
Pełzający anWt~;,,ityzm jest ukryty i łagodny. Nie 
odwołuje się do przemocy, chyba, że w szczególnie 
sprzyjająC(Ch okolicznościach (np. Jedwabne), ale 
wtedy przekształca się w antysemłfytm otwarty i 
brutalny - przechodzi do innej ~orii, leżącej już 
poza tematem Opery. Tymczasem odmiana pełzająca 

cza nawet pewnej sympatii czy bliskości 
ra1dmŚ wybranym "~im·· · .. ~, Pełzający an~:;1„<. 

semld zawsze mają~ : . ikiegoś Abrama 
czy Dawidka z dzieci ". ' 't#~ grali w piłkę i w 
ogóle on był fajny chłop, chociaż Żyd. Otóż to: mimo 
że Żyd. "Swój" Abram czy "swój" Dawidek to ich 

iadectwo moralności: "Ja absolutnie nie jestem 
·antysemitą, ~; ft1 

Trwałość ant&itvz-lt•ów daje do rTWtre-
o .upływu kolejnych dekad, 

wymierania jednyCW'f·~b'dtenia w dorosłe 'tycie 
kolejnych pQl<oleń, przy czym dla tych następnych 
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samo 
bytem 

Żyda" staJILĘ i z braku Żydów -
k nieuciele-' · ·.W moim Krako-
zresztą z !, adię tolerancji 

i plurali~unastoletni ce:._ obojętne "Wi-
sły" czy "Cracovii" - wykrzyku· . ędzie w Pol-
sce, pod .• kibiców p · · .. ·yny anty-
semickie , f , , ~- · y. Słowo " · .. ·· · wersji hard 
"żyd") oderwało się od swojego desygnatu. 

Jak dług~·. ·b . ' . ie. zapewnialt. 
może sz rliwie - Eu 

.L! -· . - - - -r, 
tysemity 
dzej czy póihMj1·'E&k czy inaczej wyj 
Jak ta plama po winie na obrusie; 
nie do koń~ie oczekuje 

Pł'28Willł 
:znościowe niż 

an-
" prę

ierzch. 
le 

illiamsa podczas jego pobytu 

napisy na mura 
spodziewał, bo " 
:lowych wypowl 

przecież odpowiedź bo1e-

XXX.X.X.X. 

Tożsamość. Niemiecka, polska, argentyńska, czeska, 
jakakolwiek. Każd.Clt. J<.ażcl.~ ale nie żydowska, 



żydowska je5t czymś zu.-lnie, ale to 

· ierw reagUjifóburzenie 
ależało wcześniej "przyz 
hodzen~znać? 

eba się ,~nawać?!". 
spominając swoje wchodzenie 

ewyobra· 
, że może 

Męż

dow-

ale ja nie„. 
tym dow' 

em ~najdą1'919Jlln ujrzy w 
,eciwko Zydon)j 'J>owie: "Ja do nich nic 

~> 

~ą się ujawnić?" 

Jest jednak odwrotnie. Gd.ok~lowiaduje się 
o swoich korzeniach, któryeh· n~dotąd świadom, 
jest zdziwiony, może onieśmielony, ale przecież nie 

łll•.rnnego powodu do niepokoju, poczucia niebez
pieczeństwa. Nie obaWflamy.siemekcii otoczenia ł1iJ 

,, ~,ir. wladomosc, że nasz , .. dzl 
gentyńczykiem, Cze · .. ...,Mi, kimkolwiek. Ale kiedy się 
okazuje, że był żydem, o, to już zupełnie inna histo
ria. Wtedy, gdy tak się przypadkiem składa, że miesz
:amy w Polsce, zaczynamy się bać. 

O czym i o ki~lb świ 

ló 



~tę. .wet do ręki, 

~n żalobD.3 w1da. 
e na · jej strunach cienkich. 

;ob Burop3 Z1dach". 

parnię.ta ml 

.\Zlos zbolały, złamaD.3 do Niego 
Wznieś wysoko, niech .szuka .\Z.o, czy tam istnieje. 
Spiewaj ~u pieśń ostatnią Żyda ostatniego, 
Co żył, nie pochowany zmarł... ślad się. rozwieje ... " 

- Jak mógłbym śpiewać'? Jak ja głowę podnieść mogę? 

żonę uprowadzono mi. Bencjona i J amełe, dziecko jeszcze -
Nie mam przy sobie ich, a krążą przy mnie ciągle! 

O czarne cienie moich jasnych, cienie ślepe i złowieszcze. 

"Zaśpiewaj, ni.ech ·ostatnia za.brzmi ·z ziemi .skarga, 
Przechyl głowę, ku Niemu zwróć spojrzenie ciężkie. 

Zaśpiewaj Mu, na Jego harfie raz ostatni zagraj• 
W1mordowali Żydów! Nie ma ich już więcej!" 

- Jak mógłbym śpiewać'? Jak się wzniosą szkliste oczy 
I jak się moja głowa podnieść może'? 

Zastygła łza ze źrenic już się nie potoczy, 
Bo już się nie odkruszy. Boże, o mój Boże! 

18 

- Jak tnógrb„ 
Jak mógłbym grad, 
G:dzie są moi 
N a hałdach i śmietnikach 

Z każdego ziarnka piasku 
Krzyk, niech z wami wołają pyl, plomi.eń i ~ffi3 -

To wasza krew i soki, to rdzeń Wa&.Z1Ch kośei, 

Ciało i życie! .G:łośniejl Niechaj ·pos11SQJ111. 

Krzyczcie z wnętrzności zwierząt w lasach i ryb w rzekach -
One was żarły. Krzyczcie z pieców, starzy, młodzi! 

Chcę słyszeć krzyk 'bolesny, niech do mnie d..Obiega, 

Wołaj, wymordowany żyd.owski narodzie! 

Nie krzycz do nieba, głuche, pagórku ze śmieciem. 

Nie krzycz do słońca, nie gad.aj do lampy! 
\Zdy'byż zgasić słońce jak lampę w jaskini zbójeckiej! 
Narodzie mój, ty ·byłeś jaśniejszy od tamtych! 

Pokaż się moim oczom, narodzie, ramiona 
Wyciągnij z jam głę·bokich i długich na mile. 

Warstwami polanymi wapnem zatłoczona 

Niech otworzy się otchłań. Wstańcie na mogile! 
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Przyjdtcie, ·11y z Otrłlięcimia, z Bełżca i Treblinki, 
Pon.ar i So"bfboru, przyjdźcie zewsząd wszyscy 
Z przerażeniem w spojrzeniu i ·bezgłośnym krzykiem, 
Przyjdtcie z piasków i z "bagien, z "błot, mchów i zgnilizny -

Przyjdtcie tu wysuszeni. starci jak n.a żarn.ie, 

Ustawcie się w korowód.. w obręcz jednolitą -
Dziadkowie i rodzice, i matki ciężarne -
Kości Żydów zmielone na proszek i mydło. 

Ukażcie mi się wszyscy, zjawcie się przede mną. 

Chcę. was wszystkich zo·baczyć i o"bejrzed. Pragnę 
Na mój wymordowany naród spojrzeć niemo -
I zaśpiewać„. tak„. Harf'ę mi podajcie - zagram! 

3-5 X 1943 

przełożył Jerzy Zagórski 
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- jeden z najwybitniejszych współczesnych twórców 
węgierskich. Jest cenionym dramaturgiem, powieścio
pisarzem, eseistą i tłumaczem. 

Urodził się w Budapeszcie (1946). Na tamtejszym 
Uniwersytecie studiował literaturę rosyjską, serbsko
chorwacką i węgierską. Był stypendystą uczelni w 
Rosji, Jugosławii, Polsce i Czechosłowacji. Wieloletni 
wykładowca budapeszteńskiej szkoły teatralnej; obec
nie pracuje na Wydziale Estetyki Uniwersytetu Loranda 
Eotvosa w Budapeszcie. W latach 1984 i 1998 zapro
szony z cyklem wykładów przez Columbia University 
w Nowym Jorku. Swoją pracę habilitacyjną poświęcił 
dramatom Antoniego Czechowa. 

21 



W latach 1976-78 i 1979-80' był dramaturgiem wę-
,____ gierskiego Teatru Narodowego, a później przez 10 lat 

pełnił tę funkcję w Teatrze Gergely'a Csiky'ego w 
Kaposvar. W latach 1992-95 kierował teatrem Szigli
geti w Szolnok. 

Wśród jego najważniejszych powieści wymienić na
leży: Kerengo, Iksowie, A Joveveny, A Jegmadar. 
Natomiast wśród dramatów: Az Imposztor {w pol
skim przekładzie - Szalbierz ), Csirkefej, A kert, 
Dobardan, Quartet, Szappanopera (Opera mydlana). 
Powieści i dramaty G. Spiró tłumaczone były m.in. 
na języki: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, 
włoski i polski. Opublikował także monografię Środ-
kowoeu maturgia XIX wieku oraz liczne 
p~ ~' których bohaterami byli m.in.: 

ża, Imre Kertesz, Nikita Michałkow oraz 
Tadeusz Borowski i Andrzej Wajda. 

Warto zauważyć, że G. Spiró od lat interesuje się 
polską kulturą i popularyzuje ją we własnym kraju. 
Tłumaczył dramaty S. Wyspiańskiego (Noc listopa
~ową wystawił również w teatrze, którym kierował), 
Slub W. Gombrowicza, utwory Z. Krasińskiego, I. Ire
dyńskiego oraz wiersze, jak sam mówi - „autorów 
mojego pokolenia" - czyli S. Barańczaka, K. Karaska 
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i A. Zagajewskiego. Ponadto jego monumentalna 
powieść A Joveveny (w polskim przekładzie Piel
grzym) poświęcona jest postaci An~rzeja Towiańskie-
go. Z kolei w e najbardziej zna · ko autor 

, w którym wybi · aktorską 

stwo Łomnicki. 

G. Spiró tłumaczył także dramaty M. • Cze
c hawa czy N. Kolady. Biegle włada języ
kami: rosyjSkim, polskim, serbo-cho 
skim, .$łoWdtkim, angielskim oraz czyt 
nych językach. Ma w dorobku również reżys 
snych sztuk w rodzimych teatrach. 

Jest laureatem najbardziej prestiżowych nagród i 
wyróżnień, przyznawanych w dziedzinie litetetut')': Il! 
Węgrzech oraz członkiem tamtejszego PEN. 

Mieszka w Budapeszcie, ma dwoje dzieci. 



Jan Bratkowski 

Dorobek twórczy Jana Bratkowskiego obejmuje po
. ._~_... 

nad 150 prac reżyserskich na polskich i europejskich, 
scenach oraz w Teatrze Telewizji. Jego debiut r -~-„ 
serski to adaptacja opowiadania Vercorsa Kł 
po11tyczne, wysta\Vfl>na w 1956 r. we wallM""'••!""'· 
redakGM. „Po prostu". 

1'ti najważniejszych realizacji zaliczyć można m.in.: 
adaptację Przygód do kB a J. Haska 
(1964), Fizyków 31i. Myszy i lu-
dzi J. Stein ęsopulta J. M. Rym-

m w Lublanie, 1972), 
(1969), Skazańca B. Behana 

~ę z miłością A. Musseta ( 1966). 
Zrealizował ponadto kilka sztuk I. Iredyńskiego: Samą 
słodycz (1973), Żegnaj Judaszu (1982), Terrorystów 
(1982). 

Wymienić też należy Operetkę W. Gombrowicza (Lu
blana, 1973), Adwokata i róże J. Szaniawskiego 
(1988), Pierścień wielkiej damy C. K. Norwida (1990) 
czy Szkołę obmowy W. Bogusławskiego (1991). 
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Ostatnie dziesięciolecie przyniosło realizację takich 
dramatów jak: Wujaszek Wania A. Czechowa (1993), 
Indyk S. Mrożka (1996), Polityka W. Perzyńskiego 
(1997), także kiłku sztuk Moliera, · p. Skąpiec 
(Teatr , Świętoszek ( 19~""'"1"' 
szlac · 6), Szkoła mężów "41111,....f.J_ --""F"'""~~ .. ~•'--· ·~~ 

Wspomnieć w rto, że Świętoszek, wystawiony w Te
atrze Kameralnym 250 razy, pobił w ordy 
pr lierowskiego arcydzieła przez polski 
teatr. Podobnym powodzeniem cieszy 
ryby M. BMłekiego (1990), grane równ 
nie przez prawie 10 lat (360 razy). 

W~ samym teatrze, w 1992 r., J. Bratkowski wy
stawfł własną sztukę - Radosny jubileusz. Jest także 
reżyserem polskiej prapremiery Pułapki na myszy A. 
Christie {Teatr Polski w Warszawie, sezon 2 

W Teatrze Telewizji zrealizował kilkanaście sztuk sen
sacyjnych, z których najwyżej oceniano cztery seria
le kryminalne według utworów F. Durbridge'a. Zasłu
żonym uznaniem widzów i krytyków cieszyły się rów
nież przedstawienia utrzymane w odmiennej konwen
cji. Za sztukę Ta wieś Mogiła reżyser otrzymał w 
1964 r. Złoty Ekran. Spośród innych wymienić nale
ży: Drewniany talerz E. Morrisa (1968), Pierwszy 
dzień wolności L. Kruczkowskiego (1973), Wieczór 
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Trzech Króli Szekspira (1976.), Daleko od Sodomy 
E. O'Neilla (1976), Próbę rekonstrukcji własnego au-
torstwa (1981), Milczenie morza Vercorsa (1989), Nie-
przyjaciel J. Greena (1996), Zęby T. Stoparda (1996). 

Jan Bratkowski jest profesorem na Wydziale R&Wt~=~~~-"""': ~~~~~t:. 
rii PWSFTv i T w Łodzi. Pracę dydaktyczną na t~,·"~~"'""' 
ni rozpoczął w 1973 r. 

W Teatrze Nowym w Łodzi wystawfł następujące sztu-
ki: Terroryści I. Iredyńs (19~ Zmierzch 
I. Babla (1986), pir, 1!086), Przyszedł 
mężczyzna do (1986). 

Bratkowski ma również kilka 
~lskłeg& Radła Zajmuje się tak

że felietonistyką. Jest autorem popularnonaukowej 
książki Jak to się dzieje. 

Za artystyczną działalność był wielokrotnie nagra
dzany, m.in. nagrodą Komitetu ds. Radia i TV (1968), 
„Tygodnika Kulturalnego"(1973), nagrodą resortową 
(1979), Funduszu Literackiego (1985). W 1969 r. 
odznaczony został Krzyżem Kawalerskim OOP. 
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WSPIERAJĄ NAS: 

Drukarnia offsetowa WOWO 

Maria Druri 

Katarzyna Lejzerowicz 

Mamos CTP Studio 

Jagoda Perkowska 

„Puls Studenta" 

Radio Łódź 

Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej 

Aleksandra Rękawek 

Rolling Stone - English Pub 

101 Studio DTP - firma Tęgi 

Władysław Tomaszewicz 

Szafa 

Szkoła Języków Obcych EURODIALOG 

Ewa Toś 

li 
Budynek teatru jest przystosowany 

dla osób niepełnosprawnych. 

ri 
W Dużej Sali teatru można 

wypożyczyć słuchawki dla osób niedosłyszących. 

Bielnik Kopischa • siedziba Centrali Banku, Łódź, ul. T ymlenleckiego 5 

I 

WWW BPBANK COM Pl 

ielnik Kopischa jest jednym z najstarszych 

i najcenniejszych zabytków łódzkiej 

architektury przemysłowej . 

Jego historia splata się z dziejami miasta i ludzi, 

którzy z Łodzi uczynili Ziemię Obiecaną. 

W latach 1995-96 BankPrzemyslowy 

przeprowadzil gruntowne prace remontowo

-konserwatorskie, dbając o zachowanie 

oryginalnych elementów zabytkowego obiektu. 

V, ·BANK 
PRZEMYSWWY 



widziało swój obraz w postaci bOhatera tej Sztuki, pooiewu Szekspir 
malując portret Hamleta wyposażył go w wielką rozmaitość cech ludzkich. 
Otrzymaliśmy w wyniku dziwny paradoks: podziwiamy Hamleta. Dworzanin, 
uczony, żołnierz, człowiek tak wyraźnie stworzony dla tronu, a przecież 
równocześnie czujemy, że Hamlet jest przedstawicielem zwykłego 
człowieka, że w Hamlecie jest coś z nas samych. 

Oto efekt, który tak często wymykał się Calderonowi i Lope 

de Vedze. Cechy nieistotne i przemijające ich bohaterów przesłaniają 
zasadnicze i wieczne składniki osobowości. 

Allardyce Nicoll, Dzieje dramatu (fragment) 

Na zdjęciu : Oskar Hamerski (Hamlet), Anita Sokołowska (Ofelia). Fot. Sergiusz W 
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