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Strzyżenie bród raskolnikom (sekciarzom) 

Jan Gondowicz 

Przy wykopie 

Andriej Płatonow (1899-195 1) to postać niepokojąca, bo dwoista. Jedna z po

łów jego osobowości to student-dyletant i nachał niby z czasów Czernyszewskiego 

i Dobrolubowa, który zwykł trzymać za guzik rozmówcę i gorączkowo tłumaczyć , 

zionąc mu w twarz pierogiem z kapustą, że Boga nie ma, dusza to komórka, ojca 

w mordę można. Druga, niespodziewana połowa - to pisarz genialny. Rosja rodzi 

takie hybrydy. 
Rzecz jasna, dla zważenia powyższego paradoksu wyjaśnić trzeba, jaką to od

mianą geniuszu rozporządzał Płatonow. Otóż był to kompletny samouk. Szkoły, 

które pokończył, nauczały posługiwania się sczotami, czyli liczydłami, suwakiem 

logarytmicznym i teodolitem. Pisania, a tym bardziej myślenia nie było w pro

gramie. Płatonow to reprezentant bezimiennej rzeszy dwudziestowiecznych 

techników tresowanych na wykonawców. Nic bardziej nie psuje tego materiału 
ludzkiego, jak zastrzeżenia i wątpliwości. Nic więc dziwnego, że przeważają

ca większość bohaterów Płatonowa to oparci na autorskim osobistym wglądzie 
technicy-wykonawcy. Płatonow udziela im głosu . Stawia problematyczną tezę , że 

także oni mają życie wewnętrzne . I pokazuje, jak to życie wygląda. Jak ktoś taki 

odnosi się do swego zawodu, roli społecznej, ojczyzny, wolności, Boga i seksu. Jak 

przedstawiają się rola społeczna, ojczyzna, wolność, Bóg i seks przepuszczone 

przez sczoty, suwak logarytmiczny i teodolit. A zwłaszcza, jaki wyłania się obraz, 

gdy mózg ukształtowany przez sczoty, suwak logarytmiczny i teodolit zaczyna filo

zofować. To już wiele, już to uczyniłoby z Płatonowa pisarza godnego uwagi. Ale 

Płatonow demonstruje to wszystko za pośrednictwem języka - swego własnego 

....... ~ęzyka - który wykształciło w nim obcowanie ze sczotami, suwakiem logarytmicz-
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nym i teodolitem. W istocie więc po raz pierwszy i jedyny w dziejach literatury 

światowej sczoty, suwak logarytmiczny i teodolit obdarzone zostały mową. Zyskały 

głos. I to już jest genialne. 
Zaczynał Płatonow od fantastyki naukowej, optymistycznej i prostackiej. Jej 

właściwym tematem była utopia techniczna - wynalazek zmieniający bieg dziejów. 

Te wynalazki też są naiwne i prostackie: perpetuum mobile, lot „bombą" na Księ

życ, hodowla elektronów (!), przebijanie skondensowanym światłem Himalajów, 

kierowanie procesami naturalnymi za pośrednictwem myśli. Stąd w drugiej, szy

derczej fazie owej twórczości tyle złośliwych inwencji: aeroplany pędzone piaskiem 

lub silnikiem spalinowym na proch strzelniczy, armaty z wikliny, traktory z drewna. 

Jeśli technicy (co wątpliwe) mają w ogóle podświadomość, jest to treść tej podświa

domości. Są to marzenia o wszechmocy praktycznego rozumu. Wszechmoc ta wy

mierzona jest w istocie w Kantowskie kategorie a priori (o których technicy nie 

słyszeli) : czas i przestrzeń. Opanowanie, odwrócenie czasu, podróże w przyszłość, 

przedłużanie życia aż po nieśmiertelność; opanowanie i ograniczenie przestrze

ni, jej zaprzeczenie aż po kres Kosmosu - oto, co roi się Płatonowowskim umy

słom i przekłada na pracę rąk przesuwających paciorki sczotów. W głębi rysuje się 

za tym niewyłożona wprost pewność zawrotnego przyspieszenia historii, którego 

jawnym dowodem miała być bolszewicka rewolucja. Jedno, dwa pokolenia i Ziemia 

stanie się przyfabrycznym ogrodem; pięć, sześć pokoleń i wszechświat zmieni się 

w jeden wielki, pulsujący mózg. 

I w tym punkcie pojawia się pierwsza dojrzała proza Płatonowa: Epifańskie 

śluzy (1927). Opowieść historyczna, podająca w wątpliwość cały wcześniejszy 

wzlot nieznającej oporu myśli. Rozważanie za właściwy temat mające opór, jaki 

stawia myśli rzeczywistość. Przypowieść o warunkach, których myśl nie jest 

zdolna przekroczyć. Obraz tego, co się dzieje, gdy samowładna wola napotyka 

swe granice. Prozajasnowidząca, wróżebna wobec przyszłych dziejów sowieckiej 

utopii. Utopii, na którą składa się wszechwładny, znający przyszłość wódz, zjed

noczony w osiąganiu wytkniętych przezeń celów lud, armia posłusznych techni

ków oraz idea generalnego przekształcenia przyrody. 

Epifańskie śluzy mają dwóch bohaterów. Jednym jest car Piotr, zwany Wiel

kim, drugim - angielski inżynier dróg wodnych Bertrand Perry. Car Piotr, pan 

kraju o skali kontynentu, jest w swym najszczerszym mniemaniu władcą prze

strzeni i czasu. Jego wola rozciąga się na bezkresne krainy i rozszerza ich granice. 
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· · c swe carstwo Piotr podporządkowuje też sobie czas: dotąd płynął 
ModermzuH ' . . . 

R „ leniwie teraz przejść musi w galop. Płatonow ukazuJe, ze imperator 
on w osJi ' . . . . , , , . . 

·i czasu w istocie ich mena widzi: siec kanałow, ktore przekopują bracia 
przestrzeni , . , . , . 

ma nienawistną, przygniatającą Rosję przestrzen spręzyc, spiętrzyc i pod-
Perry, . · · ki ł , 

dk C, władcy SkracaJ·ąc podróże i transport, Piotr pragnie tez o e znac 
porzą owa · , . . „ . 

czas. Co więcej, planując kanały, ktorych Jeszcze me ma, dla produkcJi i handlu, 

których też jeszcze nie ma, zamierza zapewnić Rosji związki ~ krajami ościenny~ 
mi, z którymi wciąż nie ma, bo po co, kontaktów. lnaczeJ mowiąc, poddaJe sweJ 

woli przyszłość. A także przeszłość - skoro ją przekreśla. 
Domeną Piotra jest myśl projektująca, mapa i rozkaz. Domeną Bertranda 

Perry'ego jest zawodna materia: ziemia, którą trzeba przemieścić, woda, którą 
trzeba skierować, armia Judzi niechętnych lub niepojętnych, stosunki prawne, 

wątpliwa administracja, klimat. Car Piotr, władca nieprzejrzanych ziem, jest też 
· ako zawołany żeglarz i twórca ros:v.jskiej floty, władcą wód. Projekt, bądź, jak pisze 

Jironicznie Płatonow, prożekt kanału łączącego zlewisko Morza Kaspijskiego ze zle

wiskiem Morza Czarnego, oznacza wydanie bitwy żywiołowi ziemi za pomocą ży
wiołu wody. W boju tym zwycięża trzeci, niespodziewany przeciwnik: półpustynny 
step. W większości późniejszych, olśniewających powieści Płatonowa, inżyniera
-melioratora, trwać będzie walka pustyni i wody. Woda zawsze przegrywa, a ludzie 

wraz z nią. Także to jest w dziele Płatonowa wróżebne. Dość pojechać nad Morze 

Aralskie. 
Kanał, o którym mowa, car Piotr kazał budować rzeczywiście. Zainicjował tym 

samym ros:v.jską tradycję kanałów, jak Wołgo-Doński czy Biełomorski, które nie 

nadają się do celów, dla których powstały, i są niczym więcej , jak pomnikiem nad

grobnym swoich nieprzeliczonych ofiar. Ślady Piotrowego kanału figurują na ma

pach. Ale miasteczka na szczycie działu wód, Epifanii, w której Płatonow umieścił 
centrum robót, nie ma na mapie. Można jednak przypuszczać, że jego nazwa nie 

jest przypadkowa. Epifania to objawienie, i w istocie objawia się tam znamienny 

dla Rosji czynnik metafizyczny: granica między ambicją ludzką a inercją obojęt
nej natury, między importowaną sztuką inżynierską a rodzimą sztuką przeżycia 
konceptów autokraty i między zarządzaniem a eksterminacją. Epifania to także 
nazwa święta Trzech Króli: angielski inżynier i jego niemieccy pomocnicy odgry

wają w nim role przybyłych zza stu horyzontów mędrców czy magów, składających 
• „ „ • .Pokłon objawionemu Panu (rosyjskiego) świata: władczyni ziemi i ludzi, Entropii. 
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Co jak co, ale w 1927 roku Andriej Płatonow musiał już znać Goethego: 

FAUST: 

Ludzi przy wykopie 

Za mało! Groźbą albo, jak masz chęć, 

Wypitką nowych werbuj! Rób coś, chłopie! 

Płać, kuś, kijami do roboty pędź! 

Co dzień mi o postępach przy budowie, 

O grobli donoś i o rowie. 

MEFISTOFELES (półgłosem): 

Ty gadaj swoje, a ja swoje robię -

Tu nie o grobli mowa, lecz o grobie. ' 

Autor jest krytykiem literackim, tłumaczem. Debiutował w 1971 roku na łamach warszawskiej 
„Kultury". Szkice, recenzje i przekłady publikował m.in. w „brulionie", „Dialogu", „Filmie", 
„Kontekstach '', „literaturze na Świecie", „Odrze", „Przekroju", „Twórczości ", „Tygodniku 
Powszechnym" oraz „Więzi". Wydal m.in. bestiariusz „Zoologia fantastyczna uzupełniona" 
(1995, 2007), szkice „Pan tu nie stał " (2011), eseje „Paradoks o autorze" (2011). Ułożył an
tologię tekstów surrealistycznych „Przekleństwa wyobraźni" (2010). Zajmuje się Witkacym, 
Schulzem i Gombrowiczem. Tłumaczył takich autorów, jak: Flaubert, Brodski, Jarry, Ćapek, 
Queneau, Charms, Perec. Za przekład „Ćwiczeń stylistycznych" Raymonda Queneau otrzy
mał Nagrodę „literatury na Świecie" za rok 2006 w dziedzinie poezji. Jest laureatem War
szawskiej Premiery literackiej 2014 za książkę „Trans-Autentyk. Nie-czyste formy Brunona 
Schulza". 

... .I Przełożył Adam Pomornki. Dwuwiernz Mefistofelesa w prlekladzie Artura Marii Swinarnkiego. 
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Myszy kota chowają. Satyryczna wizja upadku Piotra I 
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Andriej Płatonow 

Meliorator wpuszczony w kanał 

W)'.jechałem , i jakby zatrzasnęły się za mną ciężkie drzwi .. Wspólne życie scze

zło jak sen, lub też teraz właśnie zasnąłem - i mój koszmar to Tambow .. . 

Rankiem po prz)'.jeździe poznajomiłem się z tambowskim kierownictwem. By

łem na konferencji specjalistów, a wieczorem na sesji gubernialnego komitetu wy

konawczego. Warunki do pracy koszmarne . Klótnie i intrygi potworne. Zastałem 

tu rzeczy wprost nie do wiary. Już na mnie czekali, świetnie mnie znają i zaczę

li po trosze podgryzać. (Że niby moskiewska „ znakomitość ", pobiera „kolosalną" 

stawkę!). Jeden miejscowy komunista stwierdził na to, że dobrej głowie władza 

sowiecka nie pożałuj e niczego ... 

Nic nie przesadzam. Ci, co mnie tu znają i popierają, szykują się dać nogę 

z Tambowa ... Pion meliorac)'.jny rozpuszczono, zostali skończeni kretyni i donosi

ciele. Dobrzy specjaliści są bezsilni i zahukani. Spodziewają się po mnie cudów! 

Pracować (przy melioracji) niemal nie sposób. Podstawiają nogę na tysiąc ab

surdalnych sposobów. Nie wiem, co z tego w)'.jdzie. Spróbuję oprzeć pracę na zdro

wych, jasnych zasadach , poprowadzę wszystko żelazną ręką i bez żadnej litości. 

Jak nic mnie wygryzą ... 

Epifańskie śluzy skończone - uwierzysz? Tylko że nie ma jak drukować, 

bo na służbie drukować prac postronnych nie wolno. Takie dno opisałem , że cały 

czas drży mi ręka . Chciałbym odetchnąć choćby z tydzień , choć trzy dni przy tobie. 

Żebym tak miał pieniądze, wpadłbym nielegalnie na dzień , dwa do Moskwy ... 

Z listów do żony, Marii Platonowej , 1926-1927. 
Za: Wsia razgadka - w czełowiekie. Iz statiej i pisiem Andrieja Płatonowa , w: A. Płatonow, 

Kotłowan. Izbrannaja proza, lzdatielstwo „ Kniżnaja Patata", Moskwa 1988, s. 308-309. 
Przeł. Jan Gondowicz 
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Michaił Heller 

Zaręczyny Rosji z Europą 

Epifańskie śluzy to opowieść o Rosji Piotrowej ujrzanej oczyma Anglika. Za jej kan

wę pisarz wziął fakt historyczny: projekt „przerycia kanału między Wołgą a Donem ", 

częściowo zrealizowany w latach 1699-1704 pod kierownictwem angielskiego „mistrza 

śluzownictwa" , kapitana Perry'ego. Wkrótce uwagę Piotra odciągnęła wojna północna 

i projekty kanału zarzucono. John Perry służył do roku 1715 w admiralicji, po czym wró

cił do ojczyzny, gdzie napisał książkę, z której „dość jawnie przebija urażona ambicja"1• 

Z rzeczywistego Johna Perry'ego Płatonow czyni dwu braci: usatysfakcjonowanego 

carską hojnością Williama, budującego dla Piotra śluzy na rzece Woroneż, oraz Ber

tranda, także inżyniera, przybyłego zastąpić brata, którego serce po czterech latach 

życia wśród „dzikusów" „wyschło , a umysł tępieje ''. Bertrand prZ)'.jeżdża z rodzimego 

Newcastle na pięć lat do Rosji, by zarobić , a po powrocie „życie skończyć w pokoju 

i dostatkach' '. 

Do krainy Rusów przybywa Perry z nadziejami na przyszłość, aczkolwiek w liście 

brata tubylcy nazwani są „dzikusami''. „Mają oni - czytamy - miękki charakter, po

słuszni i cierpliwi są przy długich i żmudnych pracach, ale dzicy i ciemni w swym nie

okrzesaniu ''. Przypada mu do gustu wstępny zarys „prożektu ", „trudzi się ciężko, ale 

z ukontentowaniem", podoba mu się wystąpienie objaśniającego swe plany cara. Wyje

chawszy z Petersburga na miejsce robót, Perry „z uwielbieniem spogląda na tę przyrodę 

tak bogatą, a tak powściągliwą i skąpą''. Jest kontent, wszystko akceptuje. Lecz świat 

zaczyna obracać się doń drugą stroną: w starciu z rzeczywistością pryskają nadzieje. 

Perry dostaje list od narzeczonej , donoszący o jej ślubie z innym; prace przy wznoszeniu 

śluz nie idą tak szybko, jak chce „szalony car"; na teren robót w Epifanii przybył inżynier 

karocą, lecz wrócić mu przyjdzie przez „ląd Środkowej Rosji" pieszo - na egzekucję. 

Rosja - to kontynent, ocean ziemi, przestwór i przestrzeń. Trakt Poselski -

główna droga cesarstwa na Wschód - to nieubity step : „Tak jest i przestronniej , 

widoczność większa!" - wyjaśniają cudzoziemcom woźnice . Mieszkaniec małej 

wyspy, człowiek o „arytmetycznym rozsądku", jest tej krainie obcy. Nie przypad-

1 John Perry, The State of Russia, under the Present Czar, London 1716; zob . także: John Putnam, John 
Perry: Engineer to the Great Tsar (1 698- 171 2) w tegoż: Seven Britons in Imperial Russia 1698- 1812, 
Princeton 1952, s. 3-20 [przyp. tłum .[. 
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kiem jednak pisarz daje swemu bohaterowi-inżynierowi nazwisko tak podobne 

brzmieniu imienia cara: Piotr wezwał Perry' ego dla realizacji swojego prożektu. 
Charakteryzując „zamysł Piotra", Płatonow wykorzystuje słowo „prożekt" nie tyl

ko dlatego, że w wieku XVII1 oznaczało plan, lecz i dlatego, że w wieku XX jęło 
oznaczać „projekt nieziszczalny"2 . 

Na carskie zlecenie składał się ciąg kanałów łączących Don z Oką i otwierają
cych tym samym szlak wodny między Moskwą a Wołgą. „Master Perry - instru

uje car - za przyczyną owych robót powzięliśmy mocne postanowienie nawiązać 
stosunki ze starożytnymi królestwami za Wołgą i Kaspijem, a takoż świat cały 

z cywilizowaną Europą, jeśli to tylko możliwe, zaręczyć. " Gigantyczny projekt 

nie mógł nie zachwycić melioratora Andrieja Płatonowa. Pisarz Płatonow zwie 

jednak projekt prożektem, kwestionując nie plan, ale realizację: nie co, ale jak. 

Pierwsze wątpliwości ogarniają Perry' ego już w drodze do Epifani: „na plan

szach w Sankt-Petersburgu wszystko było proste i łatwe, a tu, w odległości pół 
dnia drogi od Tanaidu [Donu], okazało się podstępne, trudne i potężne" . W obli

czu „ogromnej przyrody" bezsilny okazuje się „plan", arkusz papieru. W trakcie 

prac inżynier odkrywa, że „prożekty petersburskie nie liczyły się z miejscowymi 

naturalnymi warunkami ... ". Papier lekceważył przyrodę. Stołeczni prożektanci 
nie chcieli wiedzieć tego, co było wiadome epifańskim babom: „że nie starczy 

wody i nie będzie można żeglować, o tym jeszcze przed rokiem wiedziały wszyst

kie baby w Epifani. Dlatego też i na roboty mieszkańcy patrzyli jak na carską 
zabawę i cudzoziemskie fanaberie, ale nie ośmielali się zapytać, po co udręczają 
ludzi". 

Prożekt sporządzono z lekceważeniem przyrody i pogardą dla ludu. 

Lud nie ośmiela się pytać, czemu go dręczą, lecz sprzeciwia się po swoje

mu: ucieka z budowy, nie wychodzi do pracy. W rewanżu Piotr żąda przyspie

szenia prac i „twardszego pełnienia jego woli", gdyż „lud tameczny epifański to 

chamstwo, pożytku swego nie rozumiejące" . A że lud pożytku swego nie rozumie, 

„knutem wbija mu się rozum w zadki". Uciekinierzy trafiają na szafot, a Perry 

sygnuje „wyroki śmierci". Staje się nie tylko organizatorem lekceważącej „wa

runki naturalne" budowy, lecz i eksterminacji chłopstwa, uchylającego się od 

uczestnictwa w „carskiej zabawie i cudzoziemskich fanaberiach". 

2 Polski przekład Seweryna PoUaka nie uwzględnia tego rozróżnienia [przyp. tłum .[ . 
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Przedstawiając epokę „żelaznego jarzma" początków XVIII wieku, Płatonow nie 

może nie myśleć o epoce „żelaznego jarzma" XX wieku. Poddaje epokę Piotra, 

czas wielkich zamierzeń i budów, próbie człowieczeństwa, braterstwa, a w istocie 

- szczęścia. Nad wyraz nieszczęsny jest lud, dręczony na bezsensownej budowie, 

z której ucieczka kosztuje życie, nad wyraz nieszczęsny jest Bertrand Perry - ofiara 

i kat w jednej osobie. Angielski inżynier to nieszczęśnik, bo choć człowiek niezły, 

przynosi niczemu niewinnym rosyjskim chłopom udręki i śmierć. Uczony wśród 

nieuków, wbrew woli sieje zło . Wobec wieśniaków spodziewać się po nim można, 

w najlepszym razie, bezsilnego współczucia. 

Tym bardziej poczuciu miłości do ludzi niedostępny jest prawdziwy nadczło

wiek - car Piotr. Za porażkę - jako że gotowy kanał nie nadaje się do żeglugi - Piotr 

skazuje Perry'ego na śmierć. Dostawiony etapem do Moskwy Anglik stracony zo

staje w kremlowskiej Wieży Tortur. 

Scena śmierci Bertranda Perry'ego nie ma sobie równych w całej rosyjskiej 

literaturze. W liście do żony, pisanym po ukończeniu opowieści , Płatonow wyznaje: 

„Budowniczego śluz Piotr uśmierca w baszcie tortur w dziwnych okolicznościach. 

Kat jest homoseksualistą. To Ci się nie spodoba. Ale tak trzeba"3 . Dziwne okolicz

ności kaźni i dziwna deklaracja autora: „tak trzeba". Pisarz nie wyjaśnia , czemu 

trzeba. Przypuścić można, iż taka egzekucja podkreślała tożsamość kata i ofiary. 

Lecz można też myśleć, że straszna scena - śmierć Perry'ego w objęciach kata

-sadysty - nawiązuje do sceny pierwszej audiencji inżyniera u cara. Piotr wykłada 

swój prożekt „zaręczyn" Rosji z Europą. „Zaręczyny" dochodzą do skutku właśnie 

w Baszcie Tortur. 

Próbę realizacji prożektu kończy straszna śmierć. Lecz śmierć Bertranda Per

ry'ego to tylko widomy znak śmierci i udręk rosyjskich wieśniaków, zagnanych na 

budowę prowadzoną wedle praw „postępu" : z „papierem" w dłoni, w gorączkowym 

pośpiechu , wbrew woli ludu. 

Epifańskie śluzy otwiera list Williama, wysłany z Rosji jego bratu do Anglii, za

myka zaś list Mary, byłej narzeczonej tego ostatniego, do Bertranda. List dochodzi, 

gdy adresata nie ma już wśród żywych . Między dwoma listami dopełni! się ludzki 

3 Rzeczywistość raz jeszcze potwierdza, że nie doróvvna jej żadna fantazja. Asystentka prof. Pletniewa, 
sądzonego w 1938 r. wraz z Bucharinem i innymi, opowiedziała, jak podczas jednego z przesłuchań 
narkomwnudieł Jeżow kazał zamknąć ją w celi z obłąkaną lesbijką, która omal jej nie wykończyła. Por.: 
N. Magus, Ubijstwo Ordżonikidze, „Na rubieże" [Paryż! 1952 nr 3-4, s. 23-28 [przyp. aut. [. 
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los: ktoś utracił ojczyznę, narzeczoną, pracę , a wreszcie życie. Tragiczny jest ów 

los uczestnika nieludzkiego prożektu. Lecz ginie on na rozkaz inicjatora prożek

tu, cara Piotra, mającego nadzieję „strachem przed władzą - jak pisał historyk 

Kluczewski - wzbudzić samodzielność w zniewolonym spoleczel'l stwie". Bertrand 

Perry, człowiek obowiązku, który, acz niewiele pojmując, pokochał kraj, w którym 

pracował, padł ofiarą pal'lstwowego mechanizmu , który uczynił go swą śrubką . 

Michail Heller, Andriej Płatonow w poiskach sczastia , YMCA- PRESS, Paris 1982, s. 83-90. 
(fragmenty) 
Przeł. Jan Gondowicz 
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Ansambl w stylu niemieckim 
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Pożarci przez absurd 

W utworach Płatonowa wyrazicielami filozofii absurdu nie są indywidualiści-ego

centrycy [ .. . ], lecz tradycY.inie bezduszne masy; właśnie dzięki wielkiej liczebności 

swych głosicieli filozofia ta staje się znacznie bardziej przekonująca: w swym ogromie 

jest ona wprost nie do zniesienia. Płatonow nie był indywidualistą; wręcz przeciwnie: 

świadomość jego właśnie dlatego ukształtowała się w ten , a nie w inny sposób, że to, 

co działo się wokół, miało charakter masowy, bezosobowy i depersonalizujący. W po

wieściach jego występuje nie tyle bohater, ukazany na jakimś tle, co właśnie owo tło, 
pożerające bohatera. 

Josif Brodski, Katastrofy w powietrzu [1 984], przeł. Michał Kłobukowski , w: Mniej niż ktoś, 
Warszawa 1989. 
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Podświadomość epoki 

Od prawie dwudziestu lat na ścianie w moim pokoju wisi fotografia Andrieja Płatono

wa. Lektura Płatonowa była to moja największa literacka emocja, najgłębsze przeżycie, 

najsilniejszy - dech zapierający - zachwyt. Przeczytałem wszystko, co wyszło po polsku, 

próbowałem (z rozmaitym powodzeniem) czytać go w oryginale, kiedyś zupełnie nie

osiągalne jego książki (Czewengur, Wykop) przywozili mi z Zachodu znajomi, ze starych 

radzieckich pism („Krasnaja Now") robiłem w bibliotekach odbitki kserograficzne jego 

niektórych legendarnych i legendarnie nieosiągalnych opowiadań (Wątpiącego Makara 

na przykład). Dziesiątki razy przymierzałem się do pisania o Płatonowie i nigdy mi się 

to nie udawało. Nie umiałem odgadnąć zaklęcia, po wypowiedzeniu którego wszystko 

staje się jasne. Nie potrafiłem nazwać sekretu tego genialnego pisarstwa, nie potrafiłem 

rozgryić zatrważającego układu jego frazy. I tak się borykałem z własnym uwielbieniem 

Płatonowa, a raczej z niemożnością nazwania tego uwielbienia, tak się latami całymi 

mordowałem aż do czasu, w którym przeczytałem książkę Śpiew wahadła. Bo w tej 

książce, w eseju Katastrofy w powietrzu, powiedziano o Płatonowie wszystko. A więc jest 

tam przede wszystkim głośno wypowiedziana Gasno napisana) myśl, która mnie nurto

wała od dawna, a której ja wypowiedzieć ani napisać nie miałem śmiałości (a gdybym się 

i ośmieW, wielkiego - delikatnie mówiąc - znaczenia by to nie miało) , myśl mianowicie 

taka, że Andriej Płatonow jest pisarzem co najmniej na miarę Kafki, Musila i Prousta, 

a prawdę (całą prawdę) powiedziawszy, iż jest pisarzem o wiele od wymienionych czci

godnych klasyków większym. Dalej - daje też w swym eseju Brodski taką analizę prozy 

i frazy Płatonowa, iż nic tu już więcej ani odjąć, ani dodać nie można. I jest tam wreszcie 

na stronie 126 zdanie o fotografii przedstawiającej Płatonowa: 

„Szczupła twarz, o rysach tak prostych jak wiejski krajobraz, spogląda na nas z foto

grafii cierpliwa i jakby gotowa na przY.ięcie wszystkiego". 

Ponieważ fotografii Płatonowa jest niewiele, tym bardziej jestem pewien (a i bez 

tego jestem pewien), iż Brodski opisuje odbitkę tego samego zdjęcia, które towarzyszy 

mi od dwudziestu lat. W końcu fotografia jest przedmiotem, a przedmioty są znakami 

podświadomości. Tak. Josif Brodski znał Płatonowa, wielbił Płatonowa i umiał nazwać 

sekret sztuki Płatonowa . Już samo to starczy, by żywić doń wiekuisty podziw i trwać 

w jego kulcie. W kulcie mocniejszym od śmierci. 

Jerzy Pilch, Podświadomość epoki [19961, w: Tezy o głupocie, piciu i umieraniu, Londyn 1997. 
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.Mężny rycerz Piotr ze złotym kluczem. Podobizna Piotra I 
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Tomasz Budyta (1957) 
Aktor. Absolwent Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi. 

W latach 1980-86 występował w Teatrze Narodowym w War
szawie (debiut w spektaklu „ .. .i Dekameron" G. Boccaccio 

w reż . A. Hanuszkiewicza). W latach 1986-1993 i 1996-2001 

należał do zespołu stołecznego Teatru Polskiego. Zagrał m.in. 

w: „Samuelu Zborowski" J. Słowackiego, „Panu Tadeuszu" 

A. Mickiewicza, „Jak wam się podoba" W. Shakespeare'a, „Bia

łych nocach" F. Dostojewskiego, „Kordianie" J . Słowackiego, 

„Zemście" A. Fredry, ,;weselu" St. Wyspiańskiego, „Ambasado

rze" S. Mrożka, „Juliuszu Cezarze" W. Shakespeare'a i wielu 

innych. Pracował m.in. z Krystyną Skuszanką, Kazimierzem 

Dejmkiem, Janem Englertem, Jerzym Krasowskim , Maciejem 

Prusem, Waldemarem Śmigasiewiczem, Maciejem Wojtyszko. 

Na deskach Teatru Dramatycznego m .st. Warszawy występuje 

w „Królu Edypie" Sofoklesa. Ma na swoim koncie liczne role 

telewiz)'.jne. Współpracuje z Teatrem Polskiego Radia. Jest 

laureatem Nagrody im. St. Wyspiańskiego I stopnia za osią

gnięcia aktorskie w latach 1983-85, a w szczególności za rolę 
Segismunda w sztuce „Życie jest snem" Calderona; za tę rolę 

został także nagrodzony w 1985 roku na XXV Kaliskich Spo

tkaniach Teatralnych. 

Krzysztof Brzazgoń (1986) 
Aktor. Absolwent PWST im. L. Solskiego w Krakowie (Filia 

we Wrocławiu). Współpracował z Teatrem im. H. Modrze

jewskiej w Legnicy, Teatrem Polskim we Wrocławiu, Teatrem 

Miejskim w Gdyni, Operą Wrocławską. Był Albertem w „Innym 

chłopcu " W. Russela oraz Jazonem w „Medei na Manhatta

nie" D. Loher. Wystąpił w teledyskach zespołów: M&M oraz 

MAIGRA. W Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy można 

go oglądać w spektaklach: „Absolwent" T. Johnsona, „Nosoro

żec" E. Ionesco, „Król Edyp" Sofoklesa i „Noc żywych Żydów" 
.............. L Ostachowicza. Ma na swoim koncie role filmowe i telewiz)'.jne. 
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Oskar Hamerski (1976) 

Aktor. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Kra

kowie. W latach 1999-2003 należał do zespołu łódzkiego Te

atru Nowego, na deskach którego zagrał m.in. w spektaklach 

Mikołaja Grabowskiego (Ilję w „Proroku Ilji" T. Slobodzianka 

i Edgara w „Królu Learze" W Shakespeare'a) oraz Kazimierza 

Dejmka (Posąg w „Śnie pluskwy" T. Słobodzianka i tytułową rolę 
w „Hamlecie" W Shakespere'a) . Od 2005 roku należy do zespo

łu Teatru Narodowego w Warszawie, w którym zagrał Septimu

sa czyli Lancelota w „Merlinie. Innej historii" T. Slobodzianek, 

Witolda w „Kosmosie" W Gombrowicza, Adwokata Krogstada 

w „Norze" H. Ibsena oraz Cassia w „Otellu" W Shakespeare'a. 

Wystąpił także w spektaklach Barbary Wysockiej, Michała Za

dary, Grzegorza Chrapkiewicza, Piotra Cieślaka. Grai także go

ścinnie w innych spektaklach Mikołaja Grabowskiego: Konrada 

w „Wyzwoleniu" St. Wyspiańskiego w Narodowym Teatrze Sta

rym im. H. Modrzejewskiej w Krakowie oraz Złodzieja w „Nocy" 

A. Stasiuka w Dusseldorfer Schauspielhaus. Współpracuje 

z Teatrem IMKA, a także z grupą teatralną „Pożar W Burdelu". 

Wystąpił także w przedstawieniach Teatru Telewizji: „Sprawie 

Stawrogina" F. Dostojewskiego, „Wiośnie narodów w cichym za

kątku " A. Nowaczyńskiego i „Szkole żon" Moliera. Ma na swoim 

koncie także role filmowe w „Teraz ja" Anny Jadowskiej i „Karo

lu. Człowieku, który został papieżem " Giacomo Battiato, a także 

liczne role telewizY.ine. W 2001 roku otrzymał nagrodę prezy

denta miasta Łodzi, a w 2005 roku na XXX Opolskich Konfron

tacjach Teatralnych został nagrodzony za rolę Konrada w „Wy

zwoleniu" St. Wyspiańskiego. 

Jan Kozikowski (1971) 

Scenograf, kostiumograf. Absolwent Wydziału Aktorskiego Aka

demii Teatralnej w Warszawie i Katedry Scenografii Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie. Debiutował scenografią do „Świę

tego Mikołaja" McPhersona w reż. A. Glińskiej w Teatrze Ate-
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neum im . S. Jaracza w Warszawie, z którą współpracował także 

przy „Testosteronie" A. Saramonowicza w Teatrze Montownia. 

Przygotował scenografię do spektakli: P. Kruszczyńskiego, 

M. Fiedora, P. Cieplaka, I. Gorzkowskiego, A. Nalepy, P. Jędrze

jasa oraz A. Figury. Pracował nad kostiumami przy spektaklach: 

„Merlin", „Nasza klasa" i „Prorok Ilja" T. Słobodzianka. Zreali

zował scenografię do spektaklu baletowego „The Abbys Within" 

wg „Drewnianego księcia " B. Bartóka w reż . Laszló Magacza 

w Teatrze Merlin w Budapeszcie. Za scenografię do spektaklu 

„Matka Joanna od Aniołów" wg]. Iwaszkiewicza, zrealizowane

go w Teatrze im. ]. Kochanowskiego w Opolu, otrzymał nagrodę 

na XXVII Opolskich Konfrontacjach Teatralnych i w I Ogólno

polskim Konkursie na Teatralną Inscenizację Dawnych Dziel Li

teratury Europejskiej. W XII Ogólnopolskim Konkursie na Wy

stawienie Polskiej Sztuki Współczesnej nagrodzona została jego 

scenografia do przedstawienia ,,Wszystkim Zygmuntom między 

oczy!!!" M. Sieniewicza w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Pra

ce do tych spektakli były częścią polskich ekspozycji na praskim 

Quadriennale Scenografii w 2004 i 2008 roku. Był również 

nominowany do Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł za kostiumy 

do filmu „ Pół serio", do którego również robił scenografię. 

Marcin Mirowski (1976) 
Kompozytor. Absolwent Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teo

rii Muzyki i Muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu. Komponował muzykę m.in. do spek

takli: „Desant diabłów na Moskwę" wg „Mistrza i Małgorzaty" 

M. Bułhakowa, „Audiencja III" B. Schaeffera, „ Księżniczka 

na opak wywrócona" P. Calderona, „Car Mikołaj " T. Slobodzian

ka, „Juliusz Cezar" i „Kupiec wenecki" W. Shakespeare'a, „Gru

ba świnia" N. LaBute'a, „ Nieśmiały na dworze" T. de Moliny, 

„ Sędziowie " St. Wyspiańskiego, „Panny z Wilka" ]. Iwaszkie

wicza, „PrzY.iaciel" R. Paczochy, „Kasia z Heilbronnu" H. von 

Kleista. Jest autorem ścieżki dźwiękowej do filmu „Zamiana" C. 
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Harasimowicza w reż. K. Aksinowicza oraz „Jest inaczej?" w reż. 

B. Dombrowskiego. Wielokrotnie współpracował z teatrami lal

kowymi. Za muzykę do spektaklu „Jak Matołusz poszedł szukać 

olbrzyma" T. Dorsta i U. Ehler otrzymał nagrodę na Ogólnopol

skim Festiwalu Teatrów Lalkowych w Opolu (2003), a za muzy

kę do „Córki Króla Mórz" Ż. Karasińskiej-Fluks nagrodę na Mię

dzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalkowych w Toruniu (2003). 

Jest też laureatem konkursów kompozytorskich w Tarnowie, 

Warszawie i Wrocławiu . Na Scenie Przodownik pracował przy 

spektaklach „Allegro moderato" Sz. Bogacza i „Sex machine" 

T. Mana. W latach 2003-2007 był kierownikiem muzycznym 

Wrocławskiego Teatru Lalek. Jest założycielem, kompozytorem 

i dyrektorem artystycznym formacji The Film Harmony Orche

stra. 

Krzysztof Ogłoza (1979) 

Aktor. Absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza 

w Warszawie. Współpracował ze Studiem Teatralnym KOŁO 

- zagrał w spektaklach w reż . Igora Gorzkowskiego ,,Wynajmę 

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

główną rolę w spektaklu Marcina Libera „Śmierć Człowieka

-Wiewiórki". Od 2003 roku należy do Teatru Dramatycznego m . 

st. Warszawy, gdzie zagrał m.in . w spektaklach : „Obsługiwałem 

angielskiego króla" (Jan Dziecię I), „Pamiętnik" (Stefan) , „Ob

łom-off" (Zachar), ,Wiara, nadzieja, miłość" (Joachim, bra

wurowy wybawca), „Pippi Pończoszanka" (Bloom), „Iwona" 

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

Otriepiew, Wania II), „Calopalenie/Das letzte Feuer" (Ludwik 

Wkręt), „Wilk" (Pasażer), „Plac Apokalipsa" (On), „Kupieckie 

kontrakty", „Kto zabił Alonę Iwanowną"? oraz, „Nosorożec" 

(Jean), „Noc żywych Żydów" (Hitler, Krystian) , „Miody Sta

lin" (Łado Certelli, Polak, Kraus, Lenin, Policjant austriacki). 

W Teatrze Telewizji współpracował m.in . z Izabellą Cywińską 

(„Dotknięcia", „Bar Świat"), Olgą Lipińską („Krakowiacy i gó-
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rale" ), Krzysztofem Zaleskim („Słowo honoru "), Marcinem 

Wroną („Pasożyt"). Zagrał w filmach m.in. Macieja Pieprzycy 

(„Drzazgi") , Ryszarda Brylskiego („Żurek"), Roberta Glińskie
go (,,Wróżby kumaka"), Szymona Jakubowskiego („Jak żyć") , 
Marleen Morris (,,Wichry Kołymy"), Marcina Wrony („Człowiek 
magnes") . Otrzymał Nagrodę im. Prokuratorskich przyznawaną 

przez Rektora Akademii Teatralnej. Współpracował z Robertem 

Wilsonem podczas prób i warsztatów do spektakli „Akropolis" 

i „Symptoms" oraz wziął udział w akcjach performatywnych 

w ramach projektu Odkryte/Zakryte. 

Andriej Płatonow (właściwie Andriej Platonowicz Klimien tow, 

1899-1951) 
Pisarz, satyryk, eseista i dramaturg rosyjski. Pracował jako robotnik, 

pomocnik maszynisty, uczęszczał do technikum kolejowego. Debiu

tował w 1918 roku nowelą „Oczeriednoj". W 1926 roku rozpoczął 

pracę nad dużą powieścią „Czewengur", którą opublikowano po raz 

pierwszy w 1972 roku w Paryżu, a w 1988 roku w Związku Radziec

kim. W 1927 roku pisarz przeniósł się do Moskwy, gdzie na lamach 

pisma „Oktiabr'" ukazało się w 1929 roku satyryczne opowiadanie 

„Usomniwszyjsia Makar", demaskujące biurokrację i system totali

tarny. Podobne tematy pojawiły się w reportażu ,,Wprok" co spowo

dowało ostrą krytykę pod adresem autora, popartą dezaprobatą Sta

lina. Płatonow nie mógł publikować największych swych utworów, 

mimo to pracował nadal nad wielką powieścią „Wykop", opubliko

waną w 1968 roku w emigracyjnym czasopiśmie „Grani" (wydana 

w Polsce 1987, 1990) . W latach 1937-1941 zajmował się głównie 

krytyką literacką. Wraz z rozpoczęciem II Wojny Światowej wraz 

z rodziną uciekł z moskiewskiego mieszkania, z którego zginęły 
bezpowrotnie wszystkie jego rękopisy. W 1942 roku był korespon

dentem gazety wojskowej Krasnaja Zwiezda, pisząc przejmujące 

opowiadania o wymowie filozoficznej (np. „Roza", „Sied'mój"). 

W 1946 roku opublikował na lamach miesięcznika „Nowyj Mir" 

... _opowiadanie „Siemja Iwanowa" - o dramatyzmie powojennych po-
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wrotów. Utwór wywołał gwałtowną nagonkę na autora, który został 

praktycznie całkowicie pozbawiony środków do życia. W Polsce 

wydano następujące utwory: „Utwory wybrane", „Osada Poczty

liońska", „Dżan i inne opowiadania", „Czarodziejski pierścień ", 

„Powrót i inne utwory", „Gliniany dom", „Szczęśliwa Moskwa", 

,,\Vykop", „Juwenilne morze" oraz sztukę teatralną „Katarynka". 

Krzysztof Rekowski (1970) 

Reżyser. Absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Krako

wie i Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Zadebiutował 

„Zimą pod stołem" R. Topora w Teatrze Ludowym w Krakowie . 

Zrealizował wiele przedstawień , m.in.: „Zwyczajne szal eństwa" 

P Zelenki i „Szefa wszystkich szefów" L. von Triera, „ Kasię z Heil

bronnu" H. von Kleista w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, „Marylin 

Mongoł" N. Kolady i „Nieśmiałego na dworze" T. de Maliny w Te

atrze im. J. Kochanowskiego w Opolu, „Grubą świnię" N. LaBute

'a w Teatrze Powszechnym im. Z. Hiibnera w Warszawie, „Dialogi 

o zwierzętach" A. Żelezcowa, „Romea i Julię" W Shakespeare

'a w Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze . W Teatrze Pol

skim w Poznaniu zrealizował sceniczną adaptację „Panien z Wil

ka" J. Iwaszkiewicza oraz „Przyjaciela" R. Paczochy, a na Scenie 

Przodownik Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy „Allegro mo

derato" Sz. Bogacza. Współpracował też z Teatrem Współczesnym 

w Szczecinie i Laboratorium Dramatu w Warszawie. Kilka jego 

przedstawień gościło na festiwalach w kraju i za granicą. Spektakl 

„Romeo i Julia" został nagrodzony w konkursie na Najlepszą Pol

ską Inscenizację Szekspirowską w sezonie 2005/2006 a „Dialogi 

o zwierzętach" otrzymały Nagrodę Loży Przyjaciół Teatru na Fe

stiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. 

Emilia Sadowska (1971) 

Autorka projekcji i wizualizacji , reżyserka. Absolwentka Wy

działu Reżyserii PWSFTviT w Łodzi oraz filologii polskiej Uni

wersytetu Warszawskiego. Zrealizowałam.in. etiudy filmowe : 
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„Maryla, Bogdan i szeryfki", „Dzień bez słońca". Wyreżyse 

rowałam.in.: spektakle „Zatrudnimy clowna" wg M. Visnie

ca w Teatrze Studyjnym w Łodzi oraz w Teatrze Telewizji, 

„Zwał" S. Shutego, „Amatorki" E. Jelinek oraz „Pomórnik. 

Kryminał ekologiczny" wg prozy O. Tokarczuk w Teatrze Pol

skim w Poznaniu , „Eliminacje" S. Hassler i „Czerwona droga 

do Sabaiby" O. Liery w Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie. 

Jest autorką projekcji do „Przyjaciela" R. Paczochy, „Balla

dyny" M. Cecka oraz „Glanów na glanc" D. Gowa. Wykłada 
na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji społecznej UAM 

na specjalizacji Nowe Media. 

Magdalena Smalara (1978) 
Aktorka. Ukończyła Akademię Teatralną im. A. Zelwerowi

cza w Warszawie . Do 2002 roku należała do zespołu Teatru 

Polskiego w Warszawie. Zagrała tam m.in. tytułową rolę 
w „Balladynie" J. Słowackiego, Mirandę w „Burzy", Helenę 

w „Śnie nocy letniej" , Lady Macduf w „Makbecie", Anielkę 

w „Jak wam się podoba", Marię w ,,Wieczorze Trzech Kró

li" W. Shakespeare'a. W 2003 roku w Sopocie odbyła się 

premiera jej recitalu „Tekstylia" z piosenkami Agnieszki 

Osieckiej. Współpracowała z Teatrem Buffo, Laboratorium 

Dramatu („Agata szuka pracy" D. Łukasińskiej). W Teatrze 

Dramatycznym m.st. Warszawy występuje w spektaklach: 

„Prorok Ilja" T. Słobodzianka, „Nosorożec" E. Ionesco, 

„Mizantrop" Moliera , „Król Edyp" Sofoklesa. W 2001 roku 

otrzymała Grand Prix, Nagrodę Publiczności oraz Nagro

dę Dziennikarzy w Konkursie na Interpretację Piosenek 

Agnieszki Osieckiej, organizowanym przez Fundację Oku

larnicy. W 2003 roku otrzymała Nagrodę im. Tadeusza Łom

nickiego za wybitne osiągnięcia w dwa lata po ukończeniu 

studiów. W Teatrze TV zagrała m.in. w „Ślubach panień
skich" A. Fredry i „Bezładzie" K. Czeczota. Ma na swoim 

koncie liczne role filmowe i telewizyjne. 
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Marcin Sztabiński (1976) 

Aktor. Absolwent wrocławskiej PWST Debiutował rolą Lokaja 

Stanisława w „Operetce" W Gombrowicza w Teatrze im. S. Ja

racza w Olsztynie. Zagrał Laertesa w „Ja, Hamlet" W Shake

speare 'a w Teatrze im. W Bogusławskiego w Kaliszu; wystąpił 

w przedstawieniu „Ballady morderców" N. Cave'a na scenie 

Teatru K-2 we Wrocławiu. Współpracuje z Teatrem Dramatycz

nym m.st. Warszawy, gdzie na scenie Przodownik zagrał Skwarę 

i Lekarza w „ Przylgnięciu " P Rowickiego, Mordreta zwanego Dzi

kim w „Merlinie", Stalina w „Młodym Stalinie" T Słobodzianka 

oraz Solonego w „Trzech siostrach" A. Czechowa. Wystąpił po

nadto w „Szajbie" M. Sikorskiej-Miszczuk oraz w „Obcym Królu " 

C. Cyberskiego. Na Scenie na Woli im. T Łomnickiego wcielił się 

w Heńka w „Naszej klasie" i Bondara w „Proroku Ilji" T Słobo

dzianka oraz zagrał Konrada w „Wyzwoleniu" St. Wyspiańskie

go. Grał również w spektaklach Teatru Telewizji. Ma na swoim 

koncie role filmowe, m.in.: w „Jestem" D. Kędzierzawskiej, 

„Nieruchomym poruszycielu" Ł. Barczyka i „Kołysance"]. Ma

chulskiego. 

Agnieszka Roszkowska (1975) 

Aktorka. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 

w Krakowie. Od tego samego roku należy do zespołu Teatru Dra

matycznego m.st. Warszawy, na deskach którego zagrała między 

innymi: Amalię w „AuslOschung/ Wymazywanie" T Bernharda, 

Alicję w „Alicji w krainie czarów" L. Carrolla, Saszę w „ Płato

nowie" A. Czechowa, Irenę w „Siostrach" E. Per Olova oraz 

Hannah w „Lulu na moście" P Austera. Grała także na deskach 

między innymi: Teatru Stara ProchOFFnia w Warszawie (Cu

dzoziemca i Piekarza w „Polowaniu na Żmirłacza " ]. Papisa), 

Teatru Rozmaitości w Warszawie (w „Tlenie" I. Wyrypajewa), 

oraz warszawskiego Centrum Artystycznego M25 (Jolantę Piku

łę w „Bombie" M. Kowalewskiego). Zagrała także tytułową rolę 

w „Julii" L. Wilk oraz Panienkę i Mniszkę w „Miarce za miarkę" 
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W. Shakespeare'a w Teatrze Telewizji. Ma na swoim koncie rów

nież role filmowe (w „Portrecie podwójnym" M. Franta i „Ska

zanym na bluesa"]. Kidawy-Błońskiego). W 1995 roku na XXIX 

Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu 

otrzymała nagrodę za monodram „Bajka o dorastaniu". Za rolę 

Sylwii w „Opowieściach o zwyczajnym szaleństwie" P Zelenki 

nominowana była do Feliksa Warszawskiego za najlepszą drugo

planową rolę kobiecą (Warszawa, 2005) . 
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._~AT)'C' Dyrektor Główny księgowy Kasy Teatru 

„„„-i!>„„~ Tadeusz Słobodzianek Robert Jaworski Barbara Łopusińska 
Natalia Mołodowiec 

~ . ; Zastępca dyrektora Dział literacki Marta Sobocińska 

Magdalena Romańska Agnieszka Jarzyńska-Bućko Jakub Sobociński 

Y" ~ Grażyna Miciałkiewicz Katarzyna Stolarczyk 

+ " Zespół aktorski Teatru Dramatycznego 
Reżyser rezydent · sr. 'li._~ w sezonie 2014/2015 Inspicjenci 

Waldemar Barwiński Aldona Figura Tomasz Karolak 

Klara Bielawka Organizacja pracy artystycznej 
Mateusz Karoń 

Andrzej Blumenfeld Dorota Powierża 
Julian Potrzebny 

Krzysztof Brzazgoń Ewa Stępień Suflerki 
Maria Dejmek 
Mariusz Drężek Public Relations 

Jaga Dal 

Adam Ferency Szymon Majewski 
Barbara Zając 

Anna Gajewska Agnieszka Michalak Kierownik widowni 
Anna Gorajska Kinga Strzemińska Elżbieta Łazińska 
Zuzanna Grabowska 
Sławomir Grzymkowski Impresariat Dział techniczny 
Natalia Kalita lta Krajewska Tadeusz Bąba 
Anna Kłos-Kleszczewska Asystentka dyrektora 

Jan Bańka 
Martyna Kowalik Jacek Błażejewski 

Władysław Kowalski Zuzanna Krynicka Piotr Bogumił 

Marta Król-Gajka Kadry Tomasz Burzyński 

Halina Łabonarska Jolanta Witkowska 
Małgorzata Dąbrowska 

Robert T. Majewski Wojciech Fuśnik 

Henryk Niebudek Referent ds. kancelarii i archiwum Władysław Galiński 

Małgorzata Niemirska Krystyna Domachowska Stanislaw Piotr Gajewski 

Janusz R. Nowicki Referent ds. inwentaryzacji majątku 
Jacek Gieppert 

Krzysztof Ogłoza 
Krzysztof Goś 

Jolanta Olszewska 
i przepisów wewnętrznych Tomasz Grzegorek 

Michał Podsiadlo Monika Borysowska Mariusz Guglas 

Agnieszka Roszkowska Księgowość 
Jerzy Jaczewski 
Izabela Jahnz 

Kamil Siegmund Irena Barszczewska Marcin Jastrzębski 
Piotr Siwkiewicz Lucyna Boćkowska Andrzej Juraszek 
Magdalena Smalara Michal Kabas 
Maciej Szary Iwona Kędziorek Dariusz Kamiński 
Krzysztof Szczepaniak Hanna Kędziorek Halina Kępińska 
Anna Szymańczyk Renata Jamiołkowska Adam Kil jański 

Agnieszka Warchulska Elżbieta Majewska Grzegorz Kowalski 
Zdzisław Wardejn Elżbieta Mączko 

Dariusz Kraszewski 
Agata Wątróbska Andrzej Król 
Mateusz Weber Dział sprzedaży Rafał Kwiatkowski 

Agnieszka Wosińska Izabella Kotu lińska Teresa Lewandowska 

Maciej Wyczański .. Marta S iwińska Marek Lisik 
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Bogusław Lorenc 
Andrzej Lubański 
Andrzej Łopusiński 
Teresa Maliszewska 
Katarzyna Mioduchowska 
Krystyna Momot 
Michał Osicki 
Wojciech Reczulski 
Andrzej Różański 
Rafał Rudkowski 
Daniel Sadowski 
Krzysztof Sierociński 
Dorota Skalska 
Andrzej Skowroński 
Łukasz Skrzypkowski 
Krzysztof Solczyński 
Alicja Szydło 
Wojciech Szymczak 
Ireneusz Tchórzewski 
Joanna Tomaszycka 
Kacper Jan Urban 
Jerzy Wroński 
Paweł Zalewski 
Ewa Zatońska-Skrzecz 
Adam Ziętek 
Piotr Zmitrowicz 
Witold Zmitrowicz 

Portierzy 
Robert Kozłow 
Elżbieta Michalak 
Tomasz Rosiński 
Grażyna Śniegucka 
Pola Zakrzewska 
Barbara Wesołowska 

Goniec 
Barbara Witkowska 

Zespół sprzątający 
Wanda Borkowska 
Bożena Gołdyn 
Anna Kanigowska 
Jadwiga Turska 
Ewa Wożniak 

Stale współpracują 
Olga Balcerzak 
Zdzisława Jankowska 
Halina Motyczyńska 
Katarzyna Sabak 
Grzegorz Wesołwski 
Alicja Zarzycka 

Dział administracyjno-gospodarczy 
Marek Goś 
Siergiej Kowalonok 
Jerzy Kobyliński 
Krzysztof Malanowski 
Andrzej Matusiewicz 
Marzena Piesiewicz 
Jolanta Zmitrowicz 
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