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THOMAS 
Urodzony w 1931, zmarły w 1989 roku austriacki pisarz i dra

maturg uważany jest za jednego z najwybitniejszych reprezentan
tów dwudziestowiecznej literatury niemieckojęzycznej. 

Był nieślubnym dzieckiem niejakiej Herty Fabjan (1904-1950) 
i Aloisa Zuckerstaettera ( 1905-1940). Urodzony w Holandii, więk
szość dziecitl.stwa spędził w Wiedniu, potem w Seekirchen (Sal
zburg). Edukację (podstawówka, później narodowo-socjalistyczna 
szkoła z internatem) zakoriczył w 1947, i to była jego pierwsza szko
ła nienawiści do publicznej instytucji. Wolał pójść do pracy; został 
sprzedawcą w sklepie. Niebawem ciężko zachorował na płuca, skut
kiem czego kilka lat (1949-1951) spędził już to w szpitalach, już to 
w sanatorium Grafenhof jako pacjent z małymi szansami na całkowi
te wyleczenie. Przeżył jednak leczniczą katorgę, czemu m.in. dał wy
raz w powieści „Autobiografie" (1975, wyd. poi. 1998). W latach 
1955-1957 studiował aktorstwo w Mozarteum w Salzburgu, ale ak
torem w ko11cu nie został. Studia teatralne pozostawiły za to inny, 
trwalszy ślad: niedoszły aktor został '-")'bitnym dramaturgiem. 
Później już tylko pisał, na przemian powieści i sztuki sceniczne. 

Przez całe dorosłe życie był śmiertelnie skłócony ze swoją oj
czyzną Austrią. Oskarżał ją o wiele grzechów, na czele z mie
szczatl.ską hipokryzją, skłonnościami do okrucietl.stwa i ukrywa
niem śladów po akcesie do faszyzmu z lat 30. W ostatniej woli 
zakazał wystawiania w Austrii swoich sztuk i publikacji niewyda
nych książek. Instytucje publiczne miał za siedlisko głupoty, kul
turę oskarżał o pretensjonalność, polityków o kłamstwa i złą wo
lę. W „Wycince" (1984, wyd. poi. 2011) wyszydził wiedetl.skie 
środowisko artystyczne, narażając się, nie po raz ostatni, na ostra
cyzm towarzyski. 

We wspomnieniowej książce „Moje nagrody" (2009, wyd. poi. 
2010), wydanej 20 lat po śmierci pisarza, wykpił i ośmieszył - na 
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swoim przykładzie - nawet system przydzielania nagród i hono
rów. Informację o zgonie Bernharda - przedwczesnym, w rozkwi
cie sił twórczych (nieuleczalna, jak się okazało, choroba płuc zro
biła swoje) - podano do publicznej wiadomości dopiero po 
pogrzebie pisarza. 

Ojczyzna ze wzajemnością nienawidziła swojego największego, 

po Kafce, Musilu i Brochu, artystę pióra. Dziś podobne „popsute 
relacje" z własnym krajem kontynuuje rodaczka Bernharda, laure
atka Nobla z 2004, ElfriedeJelinek. Wielu uważa, że ten Nobel na
leżał się właśnie autorowi „Wymazywania". 

Polakom twórczość Thomasa Bernharda została już w więk
szości przyswojona. Ukazało się kilkanaście powieści z „Kalk
werkiem", „Wymazywaniem", „Zaburzeniem" i „Przegranym" na 
czele. Wydawnictwo Literackie opublikowało dwa tomy „Dra
matów" (2001, 2004), krakowska Księgarnia Akademicka 
(w 2002) zebrała w kolejny tom trzy inne sztuki, w tym „ Siłę 

przyzwyczajenia". 
Odkrywcą Bernharda dla polskiej sceny nie był, wbrew pozo

rom, Krystian Lupa, choć to on wyreżyserował najwięcej jego dra
matów i powieściowych adaptacji. Był nim inny wielki reżyser, 
Erwin Axer, również znawca kultury kręgu niemieckojęzyczne
go. Wprowadził Bernharda do polskiego teatru , konkretnie war
szawskiego Współczesnego, któremu naonczas dyrektorował, wy
stawiając w 1976 debiutancki dramat pisarza „Święto Borysa" 
z roku 1970. W tymże samym teatrze Axer wyreżyserował jeszcze 
dwie Bernhardowe sztuki: słynnego „Komedianta" z wielką rolą 
Tadeusza Łomnickiego (1990) oraz „U celu" (1997). 

Krystian Lupa odkrył dla siebie Bernharda w 1992, adaptując 
powieść „Kalkwerk" dla krakowskiego Starego Teatru. Dostał za tę 
inscenizację szereg nagród, a spektakl utrzymywał się na afiszu, 
z jedną dłuższą przerwą, przez kilkanaście lat. Cztery lata później 

wyreżyserował „Immanuela Kanta" w Teatrze Polskim we Wro
cławiu oraz „ Rodzeństwo" w Starym Teatrze. W roku 2000 w Te
atrze Dramatycznym w Warszawie zrealizował dwuczęściowe 
„Wymazywanie" na podstawie wydanej już po śmierci Bernharda 
powieści. W tym samym teatrze w 2006 wystawił sztukę „Na 
szczytach panuje cisza". 

Spektakl „Siły przyzwyczajenia" jest polską prapremierą tego 
niezwykłego , jak zresztą wszystkie utwory wielkiego Austriaka, 
komediodramatu. 
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Skrzypaczka, aktorka, reżyserka. Urodziła się w Krakowie 
w 1983 roku i do dzisiaj tam mieszka, choć życie reżysera 
skazuje ją na ciągłe podróże i czasowe pobyty to tu, to tam. 

Wszechstronnie wykształcona. Ukończyła Państwową 
Szkołę Muzyczną im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie
Nowej Hucie w klasie skrzypiec, uzyskując tytuł muzyka in
strumentalisty. W tejże Nowej Hucie ukończyła również III 
Liceum Ogólnokształcące. 

W latach 2002-2005 studiowała aktorstwo w warszaw
skiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, na 
Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. 

W 2010 roku uzyskała dyplom reżyserski PWST w Krako
wie spektaklem „Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze" wg 
powieści Aglaji Veteranyi (Teatr Dramatyczny w Warszawie). 

W tym samym roku wyreżyserowała w krakowskim Sta
rym Teatrze swoją adaptację „Przemiany" F. Kafki, za który 
to spektakl dostała Główną Nagrodę na festiwalu debiutów 
Pierwszy Kontakt w Toruniu (2011) oraz nagrodę w posta
ci stypendium Ministra Kultury - na Forum Młodej Reżyse
rii w Krakowie. 

W 2012 roku zrealizowała w krakowskiej PWST spektakl 
dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego, „Ferdydurke 
- Pole Walki" wg W. Gombrowicza. 

Od 2004 roku podczas każdych wakacji pracuje z mie
szkańcami Dynowa (woj. podkarpackie) oraz zaproszonymi 

aktorami nad spektaklami plenerowymi. Stowarzyszenie De
Novo, bo pod taką nazwą działają, ma w swoim dorobku m.in. 
„Sen nocy letniej" Szekspira, „Skrzypka na dachu" ]. Steina, 
G. Gorina i Sz. Alejchema, „Alicję w krainie czarów" wg L. Car
rolla, „Pieśń weselną dla ubogich" - songi z „Opery za trzy 
grosze" K. Weill'a i B. Brechta, „Księgę Raju" wg I. Mangera. 

Sk<!d właśnie Dynów? Ano stąd, że część rodziny Magdy 
Miklasz - ze strony dziadka - stamtąd pochodzi i nadal tam 
mieszka. Oczywiście biorą udział w widowiskach przygoto
wywanych przez utalentowaną wnuczkę. 

To, że Magda M. poświęciła się pracy w teatrze, nie zna
czy bynajmniej, że porzuciła skrzypce. Nadal z upodoba
niem na nich grywa, już to w dynowskim zespok muzycz
nym Bocca della Verita, już to na ulicach miast Hiszpanii, 
Włoch i Chorwacji, co sprawia jej szczególną frajdę. 





niezadowolenia ;vyhuchlo, g<ly okazało si~ 





MAŁY SŁOWNICZEK NIEKTÓRYCH OSÓB, POJĘĆ, MIEJSC I RZECZY WYSTĘPUJĄCYCH TU I ÓWDZIE 
W „SILE PRZYZWYCZAJENIA" 

Augsburg 
Miasto na prawach powiatu w Niemczech, w Ba
warii. Leży nad rzeką Lech, na przedgórzu alpej
skim na wysokości 494 m n.p.m. 

Założone jako obóz wojskowy przez Rzy
mian w 15 p.n.e. za czasów cesarza Oktawia
na Augusta. Od VI wieku siedziba biskupstwa. 
W XV-XVI wieku ośrodek o światowym zna
czeniu. W XIX i XX wieku Augsburg zostaje 
znacznie uprzemysłowiony: powstaje tu m.in. 
fabryka firmy oświetleniowej Osram, lotnicze 
zakłady Messerschmitt, fabryka maszyn dru
karskich firmy Manroland AG. 

Najstarszym zabytkiem miasta jest Kościół 
Najświętszej Marii Panny z XI wieku. W Augs
burgu znajduje się też domy 
Wolfganga Amadeusza Mo
zarta oraz Bertolda Brechta. 

Casals, Pablo 
Właśc. Pau Casals i Defilló. 
Ur. 29 grudnia 1876 w Ven
drell w Katalonii, zm. 22 paź
dziernika 1973 w San Juan w Portoryko. Jeden 
z najwybitniejszych wiolonczelistów XX wieku, 
kompozytor, dyrygent i pedagog. 

Absolwent konserwatoriów w Barcelonie 
i Madrycie. W latach 1895-1898 solista orkiestry 
Opery paryskiej. Zasłynął nagraniami „Suit" 
Bacha na wiolonczelę solo, których dokonał 
w latach 1936-1939. W roku 1971 skompono
wał hymn pokoju dla ONZ. W 1939 opuścił Hi
szpanię i osiadł w Prades we 
francuskich Pirenejach. 

Wśród jego licznych 
uczniów za najwybitniej
szych uchodzą Gaspar Cas
sadó i Mścisław Rostropo
wicz. 

Kalafonia 
Żywica naturalna, ciało stałe, przezroczyste, 
o barwie żółtawoczerwonej lub ciemnobrązo
wej, łamliwe, otrzymywane jako pozo
stałość po oddestylowaniu terpentyny 
z drzew iglastych, zwłaszcza różnych 
gatunków sosny. Stosowana do wyrobu 
lakierów, pokostów, mydeł, w przemy-
śle papierniczym oraz do nacierania 
włosia smyczka, w celu nadania mu od
powiedniej szorstkości przy pocieraniu 
struny. 

Kwintet 
Z wł. quintello od qu
into, czyli piąty. Ze
spół 5 wykonawców 
muzycznych, a także 
utwór skomponowa
ny dla 5-osobowego 
składu. Najpopular
niejsze są kwintety 
smyczkowe (dwoje 
skrzypiec, dwie al
tówki, wiolonczela) i fortepianowe (dwoje 
skrzypiec, altówka, wiolonczela i fortepian). 
Bywają także kwintety dęte (np. flet, obój, klar
net, waltornia i fagot) bądź smyczkowe z udzia
łem instrumentu dętego, zazwyczaj klarnetu. 

Kwintet to także popularna for
ma wśród zespołów jazzowych 
bądź rockowych. 

Kwintet 
fortepianowy 
A-dur „Pstrąg" 
Słynny ów Kwintet na nietypowy 
skład: fortepian, skrzypce, altówka, 

wiolonczela i !kontrabas - skomponował 

Franz Schubert. Napisał go w najszczęśliw
szym okresie życia, latem 1819 roku, choć 
drukiem ukazał się dopiero w roku 1829, już 
po śmierci kompozytora. Do kwintetu Schu
bert dołączył wcześniej przez siebie skompo
nowaną (1817) melodię pieśni „Pstrąg" do 
tekstu Christiana Schubarta, ilustrującą 

przygotowania do złowienia pstrąga. Czwar
tą część utworu stanowią wariacje na temat 
tytułowej pieśni (patrz strona dalej). 

„Pstrąg", bodaj najpopularniejszy ze 
wszystkich klasycznych kwintetów, był wy
konywany przez najsłynniejsze kameralne 
zespoły świata. 

Wiolonczela 
Instrument strunowy, siostra skrzypiec, al
tówki i kontrabasu. Składa się z dużego pudła 
rezonansowego z dwoma otworami w kształ
cie stylizowanej litery f (ef) oraz szyjki z bez
progową podstrunnicą, zakończoną główką 

w charakterystycznym kształcie ślimaka. 

Struny, podparte na mostku (zwanym też 

podstawkiem), napinane są za pomocą klino
wych naciągów - kołków, umieszczonych po 
obu stronach główki, z drugiej strony zacze
pione są na strunociągu. Dla wygodniejszego 
strojenia używa się mikrostroików, które po
zwalają zmieniać wysokość dźwięku struny. 

Struny wiolonczeli - jest ich 4 - były nie
gdys wykonywane z preparowanych jelit 
zwierzęcych lub z linek tkanych ze srebr
nych drutów. Współcześnie, niemal bez wy-
1ątku, wykonuje się je ze stali. 

Początki wiolonczeli sięgają XVI wieku. 
Pierwszym znanym twórcą wiolonczel był 
Nicola Amati (zm. 1684), jednak dopiero je
go uczeń, słynny Antonio Stradivari, stwo-

rzył obowiązujący do dzisiaj standard instru
mentu; ustalił między innymi jej długość na 
75 cm, o 5 cm mniej niż długość wiolonczeli 
Amatiego (80 cm). 

Na wiolonczeli gra się na siedząco, obej
mując kolanami pudło rezonansowe, które 
dodatkowo oparte jest o ziemię nóżką. Gryf, 
wznoszący się niemal pionowo w górę, znaj
duje się na wysokości przedramienia i ramie
nia. Ze względów obyczajowych na wiolon
czeli grywali niemal wyłącznie mężczyźni; 
jeszcze w początkach XX wieku nieliczne ko
biety-wiolonczelistki trzymały instrument 
z boku, a nie, jak dziś, między nogami. 
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Pstrąg 
Przełożył Piotr Kulawik 

W potoku kropli wiele 
Hen w krąg śle słońca skry, 
Wśród nich ma pstrąg wesele, 
W igraszkach łuską lśni. 
Ja stoję tam na brzegu 
Wpatrzony w cud tych chwil, 
Gdy fale w chyżym biegu 
Czarowny szemrzą tryl, 
Gdy fale w chyżym biegu 
Czarowny szemrzą tryl. 

A rybak ze swą wędką 
Na brzegu ciągle tkwi, 
By złowić rybkę prędko, 
Gdy spotka ją los zły, 
Lecz gdy wód czystych wiele 
Światłością słońca lśni, 
W nich rybka igra śmiele, 
Pomyślne są jej dni, 
W nich rybka igra śmiele, 
Pomyślne są jej dni. 

Wtem przez ten tan szalony, 
Jej kres już jest, a ta, 
Gdy potok wskroś zmącony 
I mrok, i strach do dna, 
Przez strumień zamulony 
Nieszczęsna, nieszczęsna w śmierć już gna. 
Stąd smutne pieśni tony, 
Bo za cóż kara ta? 
Stąd smutne pieśni tony, 
Bo za cóż kara ta? 

Nim poznasz życia cele, 
A młodość szumi w krwi, 
Ten pstrąg nas uczy wiele, 
Jak chronić młode dni. 
Kawaler, śpiew i wino, 
Przepyszny mają smak, 
Lecz ocknij się dziewczyno, 
Gdy ci rozsądku brak, 
Lecz ocknij się dziewczyno, 
Gdy ci rozsądku brak. 



Oglądali Państwo „La Boheme" w naszym teatrze? Dwie pio
senki po mistrzowsku interpretuje w tym spektaklu Krzysztof Go
sztyła. I robi to tak, że ciarki chodzą po plecach, a wzruszają się 
najwytrwalsi twardziele i twardzielki. I nie sprawiaj<! tego tylko pio
senki - aczkolwiek w pięknych tłumaczeniach, cudnym aranżu 
i muzycznym wykonaniu - lecz właśnie interpretacja aktorska. 
Tembr głosu, styl śpiewu, intonacja. 

Trudno powiedzieć, skąd się bierze aktorski talent. Załóżmy, że 
- jak zwykł uważać lud boży - to dar niebios. Ale talent, wiadomo, 
trzeba rozwijać i doskonalić. Krzysztof Gosztyła swojej szansy nie 
zmarnował. Dyplom aktorski uzyskał w warszawskiej PWST w 1982 
roku. Czas był fatalny. Ale w młodym absolwencie Szkoły nie zni
szczył marzeń o pracy w wyjątkowym, chociaż niełatwym zawo
dzie. Może dlatego, że jeszcze poci koniec studiów trafił do stołecz
nego Teatru Dramatycznego, którym kierował Gustaw Holoubek. 
Tenże Holoubek przyjmie w 2000 roku Gosztyłę do Ateneum. 

LA BOHEME (2012). Fot B W 
· · orzecha 

GOSZTYŁA 
Wydaje się, że wiele obu panów łączyło, przede wszystkim 

podobne myślenie o teatrze, które można by sprowadzić do pod
stawowej tezy, że teatr jest poezją. 

Gosztyła to aktor dociekliwy, z tych, którzy zawsze chcą wie
dzieć: co, dlaczego i po co. Nie lubi rzucać słów na wiatr i gadać 
ze sceny bez sensu. Nieprzygotowanego do pracy reżysera jest 
w stanie zamęczyć pytaniami o sztukę i jej autora, motywacje po
staci, uzasadnienie dla takiego a nie innego kierunku poprowadze
nia postaci, którą ma zagrać. I nie zadowoli się łatwymi odpowie
dziami. A sam dużo wie, bo jest nieprzeciętnym miłośnikiem 
dobrej literatury. 

Dlaczego Krzysztof Gosztyła to aktor wyjątkowy? Pytanie trud
ne i łatwe zarazem. Łatwe dlatego, że jeśli przyjmiemy, iż aktor 
najwięcej uczy się wówczas, gdy gra najlepszą literaturę, to 
Gosztyła grywał literaturę z najwyżej półki. Dwa razy zagrał 
w „Królu Edypie" Sofoklesa reżyserowanym przez Holoubka 

REWIZOR (2002), z Jerzym Kamasem. Fot. Z. Rytko 



[w teatrze Dramatycznym rolę Edypa (1982), a w Ateneum Tyre
zjasza (2004)]. Grał w sztukach m.in.: Szekspira, Słowackiego , 

Gombrowicza, Czechowa, Wyspiańskiego. 
W Ateneum zagrał m.in. Horodniczego w „Rewizorze" Gogola 

(2002), Sieriebriakowa w „ .. . i tyle miłości" Czechowa (2005), 
Figara w „Cyruliku sewilskim" Beaumarchais (2006), Richarda 
Straussa w „Kolaboracji"" Harwooda (2007), Wiktora w „Sonacie 
jesiennej" Bergmana (2007). 

KRÓL EDYP (2004), . 
Piotrem Fronczewskim. z ' . 

Fot . M. Jarosinsk1 

Z dobrą literaturą Krzysztof Gosztyła obcuje też w Teatrze Pol
skiego Radia. Jego głos należy do najbardziej rozpoznawanych 
w tym „teatrze wyobraźni" , a za „ mistrzowską interpretację pro
zy i poezji w Teatrze Polskiego Radia" otrzymał Złoty Mikrofon 
w 2006 roku. Nagrywa też audiobooki, modny w ostatnich latach 
sposób przekazu literatury. Szczególnie Państwu polecamy „Imię 
Róży" Umberto Eco wydane przez Wydawnictwo Noir sur Blanc 
(blisko 30 godzin znakomitej literatury w znakomitej interpreta
cji), także „Dziennik" Sławomira Mrożka (WL). 

Inną miłością Krzysztofa Gosztyły jest muzyka. Zanim dostał 
się do szkoły teatralnej , studiował w Akademii Muzycznej grając 
na .. . wiolonczeli! Właśnie! Dlaczego „właśnie" ? Otóż jeśli czytacie 
Państwo te słowa jeszcze przed obejrzeniem „ Siły przyzwyczaje
nia", nie macie prawa wiedzieć, skąd ten wykrzyknik. Ale już 
w pierwszej minucie spektaklu dowiecie się, w czym rzecz. 

Aneta Kielak 

, Fot. B. warzecha 
-n•NCZAJENIA (20i2). Proba. 

SltA PRlY L"', 



ILISTOPAD, DLA TEATRU BEZPIECZNA PORA 

Podobno listopad to jeden z lepszych teatralnych miesięcy Nie
pewność aury kieruje publiczność do teatru, gdzie niewiele wcze
śniej rozpoczął się kolejny sezon. Wtedy też najtrudniej o bilety, bo 
ludzie, wiedzeni naturalnym instynktem równowagi, po wakacyj

FISZKA 
HISTORYCZNA 

nych rozrywkach odczuwają tęsknotę do 
kulh1ry wysokiej. Teatr ciągle w tej wyso
kościowej kategorii się mieści, chociaż zło
wrogie prognozy zmniejszania dotacji i po
wszechnego kryzysu sprawiają, że coraz 
bardziej musi się pilnować, by z tej góry nie 
spaść. Ale jest nadzieja, drodzy Pa11stwo, że 
Ateneum to nie grozi. 

Listopad to też miesiąc pamięci. Tłumy 
odwiedzają nekropolie i cmentarze. Ate
neum też ma o kim pamiętać. Na war
szawskich Powązkach znajdują się groby 
naszych dyrektorów: Stefana_Jaracza,Janu
sza Warmińskiego, Gustawa Holoubka, 
także wielu aktorów. Tu lista jest dłuższa; 
wymieńmy choćby Jana Kociniaka, Ale
ksandrę Śląską, Mariana Glinkę, Krzyszto
fa Kolbergera. Pamiętamy o innych pra-
cownikach teatru: Antonim Porosiu -

kierowniku technicznym, Ryszardzie Ślusarzu - garderobianym, 
Waci Blachowskiej - która przepracowała w Ateneum pół wieku, 
czyli całe swoje zawodowe życie, a dziś jest patronką naszego Ar
chiwum Artystycznego. 

Teatralne Zaduszki mają dłuższy żywot niż te powszechnie ob
chodzone. Atmosferę pamiętania i wspominania o przeszłości 
podtrzymują anegdoty będące kwintesencją wiedzy o teatrze i je
go twórcach. Są to mini opowiastki o geniuszach aktorskich, eto
sie tego zawodu, ale o kabotynach i narcyzach również. 

Niedawno w naszym teatrze odbyło się spotkanie aktorów 
spektaklu „Shitz" z publicznością. Ktoś z sali zapytał: co musiało
by się wydarzyć, aby aktor nie zagrał w zaplanowanym spektaklu? 
Padła odpowiedź: aktor nie gra tylko wtedy, gdy nie żyje. Maka
bryczne to bardzo, sami Paóstwo przyznają. Choć należy się ma
łe sprostowanie: choroba uniemożliwiająca zagranie roli też jest 
wystarczającym usprawiedliwieniem. Mimo wszystko nie życzy
my Państwu - ani naszym aktorom - by musieli zbyt często spo
tykać się z formułą „odwołane z powodu choroby". 

W teatrze Ateneum przez blisko trzydzieści lat ( 1958-1986) 
pracował Roman Wilhelmi. Tenże sam słynny Nikodem Dyzma ze 
znanego filmu i Olgierd z „Czerech pancernych i psa". Zaś na sce
nie Ateneum m.in. Danton w ,,Śmierci Dantona" Biichnera, Bałan
daszek w „Onych" Witkacego, Mefistofeles w „Tragicznych dzie
jach Doktora Fausta" Marlowe'a, Gynt w Ibsenowskim „Peer 
Gyncie". 

Podobno gdy dostawał egzemplarz roli, podkreślał w nim k-we
stie swojej postaci, a obok notował: „dowalić" (to elegancki synonim 
rzeczywistego określenia, ale wierz<!C w edukacyjną rolę teatralnych 
programów nie przytoczę tej wersji) albo „odpuścić". Na biegunach 
znaczeń tych dwóch wyrazów Wilhelmi budował swoje role. 

Nieraz przychodzi ochota, aby zapytać aktora, jakimi sposoba
mi swoją rolę zbudował. Najwięksi mistrzowie mają tu zazwyczaj 
kłopot z odpowiedzią. Rzeczywiście generalnie można dowalić al
bo odpuścić, w szczegółach to kwestia talentu. A poza tym można 
przecież też rolę przewalić i przepuścić, a wtedy jest niedobrze. 

To nieprawda, że role umierają razem z aktorem. Te najważ
niejsze żyją dłużej: w pamięci publiczności, anegdocie, kostiumie 
zdeponowanym w magazynie, podpisanych przez mistrzów bu
tach, dziedziczonych później przez młodszych kolegów - bo 
a nuż przyniosą szczęście. 

Aneta Kielak 



Paryż w Warszawie? Proszę bardzo. Do tego światowe hity fran
cuskiej piosenki Piaf, Brela, Aznavoura, Dassina, Becaud. 

O miłości, zdradzie, ironii losu„. Każda z piosenek brawurowo 
wyśpiewana przez naszych aktorów to antologia przeróżnych 
prawd o: świecie, życiu i naszych „małych sprawach". 
A publiczność kołysze się w fotelach i nuci razem z aktorami „Sza
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badabada, szabadabada„.", w takt wygry
wanej na żywo muzyce. 

W pewnym momencie spektaklu 
z głośników usłyszycie Państwo głos. Cie
kawe czy poznają Państwo kto to jest? 

SCENA GŁÓWNA 

13 g rmordLl 
Naprawianie błędów wł<L•mych to nic w po
równaniu z naprawianiem tych wyrządzo
nych przez własne dzieci. Przed takim wy
zwaniem stanęli bohaterowie BOGA 
MORDU. Rodzice dwóch jedenastolatków 
spotykają się, bo jeden z chłopców przyłożył 
drugiemu kijem w twarz, uszkadzając mu 
dwie jedynki. Teraz rodzice muszą się doga
dać, uzgodnić warunki przeprosin, ratować 

honor swój i wła•mych dzieci. Nad spotkaniem kulturalnych inteligen
tów wymieniających się przy okazji przepisami kulinarnymi powo
lutku przejmuje władzę bóg mordu„. 

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

SCENA 61 

Po kilku sezonach nieobecności do Ateneum powrócił Wiktor 
Zborowski - tytułową rolą w „Shitzu". Levin, jeden z najciekaw
szych współczesnych dramatopisarzy, skroił tę sznikę na grote
skową komedię, melancholijny kabaret, ale i brutalny thriller. Bo
haterowie zachowują się czasem jak rozjuszone zwierzęta, skaczą 
sobie do oczu, ale za chwilę potrafią zaśpiewać beztroską piosen
kę o miłości do frytek. Raz siadają na kanapie, kiedy indziej na se
desie. Skutek taki, że „Shitz" jednych cieszy, innych wkurza bądź 
oburza. Gdyby Levin żył, byłby zachwycony. 

Zborowskiemu błyskotliwie partnerują Marzena Trybała, Woj
ciech Brzeziński i gościnnie Wiktoria Gorodeckaja. Ponieważ pół 
„Shitza" to piosenki, będą Państ\vo mieli okazję przedłużyć sobie 
w domu przyjemność ich słuchania - kupując podczas wieczorne
go przedstawienia program z płytą mieszczącą szesnaście songów 
ze spektaklu. 

SCENA GŁÓWNA 

K BARt7iO 
Podobno co kraj, to obyczaj. Zatem i teatry mają swoją historię, oby
czaje i zwyczaje. Właściwością Teatru Ateneum, a konkretnie je
go najniżej położonej piwnicznej sceny, jest kabaret literacki. 

W powiększonej przestrzeni Sceny na Dole duet Andrzej Po
niedzielski i Artur Andrus mówią rzeczy przeważnie dorzeczne 
i czasem niedorzeczne, trafiając to do serca, to do rozumu. Mają też 
zwyczaj zapraszania specjalnych gości; do tej pory udało im się 
sprowadzić Marię Czubaszek, Krzysztofa Piaseckiego, Bohdana Ła
zukę, Joannę Kołaczkowską, Stanisława Tyma, nie mówiąc o akto
rach Ateneum. 

Publiczność zgromadzona w piwnicy teatralno-literacko-kabare
towej pęka ze śmiechu i grozi, że jeszcze tam wróci. Są tacy, co groź
by te spełniają„. i grożą dalej. Czego i Państwu najszczerzej życzymy. 

SCENA NA DOLE 



ZESPÓŁ TEATRU W SEZONIE 2012-2013 

Mateusz 
BANIASIUK 

Tadeusz 
BOROWSKI 

Maria 
CIUNELIS 

Artur 
BARCIŚ 

Wojciech 
BRZE'.ZIŃSKI 

Grzegorz 
DAMIĘCKI 

Przemysław 
BLUSZCZ 

Teresa BUDZISZ 
-KRZYŻANOWSKA 

Marcin 
DOROCIŃtSKI 

Piotr 
FRONCZEWSKI 

Jadwiga 
JANKOWSKA 
-CIEŚLAK 

Agata 
KU l ESZA 

Krzysztof 
GOSZTYlA 

Jerzy 
KAMAS 

Marek 
LEWANDOWSKI 

Jan JANGA 
TOMASZEWSKI 

Tomasz 
KOZŁOWICZ 

Henryk 
lAPINSKI 



TEATRU W SEZONIE 2012-2013 ZESPÓŁ TEATRU W 

Katarzyna 
ŁOCHOWSKA 

Bartłomiej 
NOWOSIELSKI 

Olga 
SARZVŃSKA 

Jan 
MA TY JASZKIEWICZ 

Marian 
OPANIA 

Magdalenai 
SCHEJBAL 

Dorota 
NOWAKOWSKA 

Andrzej 
PONIEDZIELSKI 

Marzena 
TRYBAŁA 

Krzysztof 
TYNIEC 

Sylwia 
ZMITROWICZ 

Dariusz 
WN'UK 

Dyrektor Naczelna 
Sławomira lOZINSKA 

Dyrektor Artystyczny 
Andrzej DOMALIK 

Magdalena 
ZAWADZKA 



Kierownik literacki 
Tadeusz Nyczek 

Kierownik muzyczny 
Wojciech Borkowski 

Sekretarz literacki 
Aneta Kielak 

Kierownik działu administracji i zaopatrzenia - Renata Pietrzyk 
Kierownik techniczny - Ryszard Komarnicki 
Kierownik zespołu montażystów - Dariusz Dezór 
Kierownik zespołu elektryków i realizatorów oświetlenia - Stanisław Pasek 
Kierownik zespołu realizatorów audio-video - Paweł Barszczewicz 
Kierownik pracowni krawieckiej damskiej - Anna Dezór 
Pracownia krawiecka męska - Zdzisław Miqsko 
Kierownik zespołu rekwizytorów - Andrzej Kopecki 
Kierownik zespołu garderobianych - Renata Duralska 
Kierownik pracowni malarsko-modelatorskiej - Beata Piskozub 
Kierownik pracowni charakteryzacji i perukarska-fryzjerskiej - Zofia Miller 
Kierownik pracowni stolarskiej - Marcin Żukowski 
Kierownik pracowni ślusarskiej - Andrzej Peplak 

Inspicjent - Jerzy Kacperski 
Sufler - Joanna Trzcińska 

Koordynator pracy artystycznej - Joanna Ciepiel 
Koordynator działań promocyjnych - Anna Barc 
Kierownik zespołu sprzedaży i obsługi widzów - Hanna Wagner 
Specjalista ds. kontaktów z mediami - Barbara Paprocka 
Specjalista ds. impresariatu - Ewa Szatkowska 

Redakcja programu -Aneta Kielak, Tadeusz Nyczek 
Opracowanie graficzne - Marcin i Mateusz Stajewscy 

Licencja na wystawienie utworu została wydana przez 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. 
Wydawca - Teatr Ateneum 

Druk: HAl\JPIS tel. 602 373 841 

W programie wykorzystano zdjęcia z archiwum Teatru Ateneum oraz 
zdjęcia z prób do spektaklu (fot. Bartek Warzecha). 
Na stronie 3 wykorzystano fotografię Thomasa Bernharda autorstwa Eriki Schmied. 
W momencie nawiqzania kontaktu z podmiotem zarzqdzajqcym prawami 
autorskimi do tej fotografii Teatr zobowiqzuje się dopełnić niezbędnych formalności 
wynikajqcych z ogólnie przyjętych zasad przestrzegania praw autorskich. 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Zespół sprzedaży i obsługi widzów 
w dni powszednie w godz. 10.00 - 17.00, tel. 22 625 73 30, 22 625 24 21 w. 110 
tel ./fax 22 625 36 07 

Kasa czynna: 
od wtorku do soboty w godz. 11.00 - 19.00 lub do rozpoczęcia spektaklu 
(przerwa w godz. 14.30- 15.00), 
w niedziele i święta w godz. 16.00- 19.00 lub do rozpoczęcia spektaklu. 
W niedziele i święta, w które nie prezentujemy spektakli kasa jest nieczynna. 
tel. 22 625 73 30, 22 625 24 21 w. 121, 785 502 201 
bow@teatrateneum.pl 
www.teatrateneum.pl 
www.facebook.com/teatr.ateneum 

Internetowa sprzedaż biletów: www.teatrateneum.pl 
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PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

SCENA GŁOWNA 
SEN NOCY LETNIEJ - Will iam Shakespeare. przekład - Stanisław Barańczak. reżyseria -
Bożena Suchocka. scenografia - Agnieszka Zawadowska. ruch sceniczny - Leszek Bzdyl. 
muzyka - Wojciech Lubertowicz. Sebastian Wielądek. światło - Magdalena Górfi ńska 

MERYUN MONGOŁ - Nikołaj Kolada. przekład - Jerzy Czech. reżyseria - Bogusław Lin
da. scenografia - Małgorzata Szczęśniak. kostiumy - Olga Mokrzycka-Grospierre. opra
cowanie muzyczne - Fabian Włodarek. Robert Siwak. Bartłomiej Krauz. światło - Prot 
Jarnuszkiewicz 
LA BOHE ME - w ieczór piosenki francuskiej. reżyseria - Andrzej Domalik, scenografia -
Marcin Staj ewski. kierownictwo muzyczne - W ojciech Borkowski. choreografia - Krzy
sztof Tyniec. światło - Mirosław Poznański 

SHITZ - Hanoch Levin. przekład - Michał Sobelman. reżyseria - Artur Tyszkiewicz. sce
nografia - Jan Kozikowski. muzyka - Michał Kwiatkowski i Jacek Grudzień 

KOLACJA DLA GŁUPCA- Francis Veber. przekład - Barbara Grzegorzewska. reżyseria -
Woj ciech Adamczyk. scenografia - Marcin Stajewski 
KASTA LA VISTA - Sebastien Thiery. przekład - Bartosz Wierzbięta. reżyseria i scenografia 
- Ew elina Pietrowiak. współpraca scenograficzna i kostiumy - Małgorzata Bursztyno
w icz. muzyka - Michał Górczyński 

SCENA 
_...: .. ~·~ 
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BÓG MORDU - Yasmina Reza. przekład - Barbara Grzegorzewska. reżyseria - Izabella 
Cywińska. scenografia - Marcin Stajewski 

SCENA NA DOLE 
KABARETTO - scenariusz i reżyseria - Andrzej Poniedzielski 1 Artur Andrus 
SCENY NIEMALŻE MAŁŻEŃSKIE STEFANII GRODZIEŃSKIEJ - scenariusz - Grażyna Bar
szczewska. opieka artystyczna - Andrzej Poniedzielski. scenografia. opieka kostiumolo
giczna - Dominika Laskowska 
CHYBA JUŻ MOŻNA .. - scenariusz i reżyseria - Andrzej Poniedzielski 
CHLIP HOP czyli nasza mglista lap top lista - scenariusz i reżyseria - Magda Umer i An
drzej Poniedzielski, opracowanie muzyczne - Wojciech Borkowski 

SZJ'.NOWNI PAŃSlWOI 
INFORMWEMY ŻE PODCZAS SPEKTAKLU OBOM/\ZWE C6łJ<OWllY ZNN. 
FOTOGRł'FOWł'NIĄ FILMOWł'NIA I NAGRYWł'NIA PRZEDSTAWIENIA 

PROSIMY O WYV\CZENIE TELEFONÓ\11 KOMÓRKO\WCH. 

www.teatrateneum.pl 
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