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SwIATELIT 

Przetoczyła się przez Polskę dyskusja o Żydach. W księgarniach, w teatrach, w kinach, 

w telewizji, na internetowych forach spierano się, co my z nimi, a co oni z nami. Czy to coś zmieniło? 

Na lepsze, czy na gorsze? Co dziś ludzie mówią? Czy co innego niż przed? Co dziś działoby się 

w takiej na przykład szkole podstawowej, do której ma przyjechać gość z Ziemi Świętej. Wiedzie

libyśmy, co mu podać, czym ugościć, jakich słów unikać? Jakie tematy wyszłyby przy tej okazji? 

Skąd by wyszły? Spod ziemi? Z szaf? Spod dyrektorskich biurek? Ze szkolnych zadań domo

wych? Z oficjalnych zebrań? Spod politycznie poprawnej nowomowy? Co kryje się w każdym 

z nauczycieli uwięzionych w tym pokoju, w szkole, która może I nie może nosić imienia Mosze 

Wassersztajna (niewłaściwe skreślić)? Dlaczego nie mogą zeń wyjść? Kim dla każdego z nas jest 

Żyd? Dla polonistki, anglistki, wuefisty, dyrektora, księdza? Dla nas? 
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autor 

Urodzony w 1971 roku. Mieszka w Bielsku-Bia
łej, gdzie pracuje w Teatrze Polskim. W roku 1989 zo
stał dziennikarzem. Dorabiał jako pomocnik zbrojarza, 
sprzątacz wagonów oraz instruktor gry na gitarze. Przez 
kilka lat był aktorem w grupie teatralnej Heliotrop. Pisał, 
redagował i rozrzucał w mieście zin kulturalny „Luna
park" . Zdobywając nagrody za reportaże, wyuczył się 
zawodu nauczyciela muzyki, a następnie skończył po
lonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i nie skończył 
studiów doktoranckich, ponieważ intensywnie zajął się 
pisaniem dla teatru. 

W 2005 r. napisał musical dla klubu osiedlowego 
pt. Guma balonowa. Następnie wygrał konkurs na sztukę 
o Bielsku-Białej, którą w 2006 r. zadebiutował na teatral
nej scenie w bielskim Teatrze Polskim. Jego sztuki dwu
krotnie zdobyły Grand Prix festiwalu Raport w Gdyni 
(Żyd w reż . Roberta Talarczyka w 2008, Wszystkie rodzaje 
śmierci w reż. Pawła Passiniego w 2009). Ostatni taki ojciec 
w reż. Łukasza Witt-Michałowskiego zwyciężył w Kon
kursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2009 
r.). Jego teksty reżyserowali też: Piotr Ratajczak, Joanna 
Lewicka, Paweł Łysak, Jan Klata, Piotr Cieplak. 

W ostatnich latach regularnie prowadził zajęcia 
literackie dla osób niepełnosprawnych w stowarzysze
niu Teatr Grodzki. Pisuje felietony do pisma „Przyja
ciel Pies". Wydał książkę z reportażami z Białorusi pt. 
Kołchoz imienia Adama Mickiewicza, a reportaż o sex-cza
tach z „Dużego Formatu" Mariusz Szczygieł umieścił 
w antologii reportażu polskiego. W bielskim Teatrze Pol
skim prowadzi szkółkę dramatopisarską, zajęcia z dra
maturgii oraz Teatr Tekstu. 

Jego sztuki tłumaczono na niemiecki, angielski, 
francuski, rumuński, ukraiński, węgierski, kataloński. 
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reżyseria i scenografia 

Aktor, reżyser. Urodził się w 1960 roku 
w Bielsku-Białej, absolwent PWST w Warszawie, wy
działu w Białymstoku (1987). Studiował też reżyserię 
w O.AM.U. w Pradze. 

Pracował jako aktor i reżyser w Teatrze Lalki 
i Aktora im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie, 
gdzie jest również współtwórcą wielu przedstawień dla 
dzieci . W roku 1994 założył studio filmów reklamowych 
„Kontakt", zajmował się reżyserią filmów reklamowych, 
w latach 1990-1992 był dziennikarzem w lubelskim od
dziale Telewizji „Polonia 1" i TNL. Od 1992 współpra
cuje ze słowackim reżyserem Miro Prochazką, z którym 
wyreżyserował Pieśni o samym sobie Whitmana. 

W 1995 roku odszedł z teatru państwowego i za
łożył Kompanię „Teatr", której jest kierownikiem arty
stycznym. Powstały spektakle Celestyna i Czerwony Kap
turek. 

W 1996 roku Janusz Opryński (Teatr Proviso
rium) i Witold Mazurkiewicz nawiązali stałą współpra
cę, dzięki której powstał spektakl Koniec wieku wg Alber
ta Camusa. W październiku 1998 odbyła się premiera 
kolejnego wspólnie przygotowanego spektaklu Teatru 
Provisorium i Kompanii „Teatr" - Ferdydurke. Jesienią 

2001 roku, w ramach dalszej współpracy z Teatrem Pro
visorium, powstał spektakl Sceny z życia Mitteleuropy na 
podstawie prozy Roberta Musila, zaś w grudniu 2003 
roku Do piachu Tadeusza Różewicza, potem Trans-Atlan
tyk i Homo Polo11icus. Powrót do samodzielnej pra 
żyserskiej zaowocował sztukami Emigranci wg 
oraz Idź w noc, Margot wg Witkowskiego. 

Witold Mazurkiewicz jest laureatem wielu n 
gród na festiwalach w kraju i za granicą . Najważniejsze 
nagrody reżyserskie: to Small Forms Festival w Chorwacj' 
(otrzymał tam również nagrodę aktorską i zespołową 
Grand Prix na konfrontacjach Klasyka Pol 
Grand Prix na Festiwalu Małych Form Te 
trapunkt w Szczecinie, nagroda za najle 
i najlepszy spektakl w Konkursie Mini 
Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej 
nie Do piachu. Najważniejsze nagrod 
national Theatre Festival Biała Wieża 
Festiwal Sztuki Aktorskiej w Kaliszu, 
jewie (Bośnia), Przegląd Teatrów w W 
najbardziej liczących się nagród zespo 
Fringe First na Fringe Festiwal w Edynburgu w S 
Grand Prix, Nagroda Dziennikarzy i Nagroda 
ta na Konfrontacjach Klasyka Polska w Opo 
innych wyróżnień warto wymienić Nagrodę, 
Prezydenta Miasta Lublin oraz nominację do 
lityki za rok 2004. Rok 2011 zaowocował d 
Maskami w tym za najlepszy spektakl 
i młodzieży oraz Grand Prix krakowsk 
atrów dla Dzieci za Calineczkę wg An 
rowaną w bielskim Teatrze Banialuka 

Od września 2011 roku jest 
stycznym Sceny Kameralnej Teatru 
autorski program złożyły się do 
zyczne Być jak Frank Sinatra w j 
sters. Pieśni morderczy1! w reżysem 
Kolejnym tytułem w reżyserii Witolda 
i Roberta Talarczyka będzie musical na moty 
kłego byka Martina Scorsese, którego premier 
na jest na Scenie Dużej Teatru Rampa w pa 
2012 roku. 

Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywko
wej Akademii Muzycznej w Katowicach. 

Od 1991 roku prowadzi swoje zespoły. Nagrał 
autorskie płyty: Back to the Bass (1995) oraz Confiteor Song 

ierze udział we wszystkich projektach 
zimierza Nahornego i Janusza Strobla. Współ

cował m.in. z Wojciechem Karolakiem, Andrzejem 
godzińskim, Sławomirem Kulpowiczem, Andrzejem 
urylewiczem, Wiesławem Pieregorólką, Lorą Szafran, 

Markiem Balatą, Zbigniewem Preisnerem, Jarosławem 
Śmietaną, Garym Guthmanem, Richardem Rossem, 
Michelle Hendrix, Deborah Brown i Billem Molenhofem. 

Jest autorem i wykonawcą muzyki filmowej 
ej: Maskarada, reż . Janusz Kijowski (1986), Emi
womira Mrożka (Teatr Provisorium i Kom
atr", Lublin, 2010), Idź w noc, Margot Michała 

kiego (Teatr Provisorium i Kompania „Teatr", 
011). 

Od 1998 roku prowadzi wydawnictwo Con-
łyty: Herdzin, Bogdanowicz, Biskupski - Seriale 

, Mariusz Bogdanowicz - Confiteor Song, Nahorny 
olce far niente„. i nic więcej, Lora Szafa n - Śpiewnik 
·ro, Nahorny Sextet. Chopin Genius Loci. 

ajmuje się publicystyką. Przeprowadził dla 
urn" wywiady z Włodzimierzem Nahornym, 

Karolakiem, Maciejem Sikałą Krzysztofem 
i Jackiem Niedzielą-Meira, Pisze felietony 

Top Guitar". W latach 2004-2008 prowadził 
·o audycję autorską Jazz Travels. 
005 roku odznaczony został brązowym me
· ony Kulturze Gloria Artis. 

od lL"\n•j: Kamila Boruta-Hycnar, Mieczysław Mora11ski, 
Brygida Turowska, Konrad Mars<.ałek, Piotr Furman 
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muzyka 

Od 2006 roku wykłada na Wydziale Artystycz
nym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. 

W marcu 2012 Rada Wydziału Instrumentalnego 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy nadała mu stopień 
doktora sztuki. 

Muzyka Mariusza Bogdanowicza, jego gra na 
kontrabasie ma swoje źródła również poza jazzowym 
idiomem. Niełatwo daje się zaszufladkować i ująć w sty
listyczne ramy, jest ekspresyjna, czasem powściągliwa 
i refleksyjna. Jest instrumentalistą posiadającym swoje 
własne, oryginalne brzmienie. 

W 2012 roku w Teatrze Rampa powstał spektakl 
Być jak Frank Sinatra, który współtworzył jako kierownik 
muzyczny. 

txł ll·wt..~j : Brygid~ Turowska, Konrad M~rs.t:u łek, 

Crzegol? fv1rówczyński, Piotr Furmon, !\llieczysh1 w N1ornr1ski 
n.1 dok· K'1milu Boruta-Hycnar 



„Likwidują nas" - „sytuacja jest zła" - „z dnia na dzień, 
coraz gorsza". Jak mantrę można by te słowa powtarzać, 
i na rynku gdzie przekupki-dziś nazywane kapitalistka
mi - handlują czym się da, czy to w fabryce, która ledwie 
dyszy. Lecz padają one w szkole, co też ma miejsce, bo 
szkoły się zamyka. I wchodzi do pokoju nauczycielskie
go pan dyrektor i mówi: „ale rozbłysła nutka nadziei". 
I wszyscy są zelektryzowani. Mała, zamknięta prze
strzeń gdzie nauczyciele się spotykają. Trochę to przy
pomina Naszą klasę Tadeusza Słobodzianka, ale tylko 
trochę. Bo tu wszystko rozgrywa się '"' głowie, to zna
czy w świadomości i pamięci, w historii. Przypomina mi 
ta sztuka Artura Pałygi Dobrego wojaka Szwejka Haszka. 
Bo tam główny bohater, wykreowany jest tak, aby przy
glądać się przede wszystkim reakcjom ludzi, gdy Szwejk 
się pojawia. Nie tyle jego przygody, losy są najważ
niejsze, ale właśnie ludzie, ich zachowanie gdy Szwejk 
zaczyna opowiadać. Jest to metoda nazwana „papier
kiem lakmusowym". Wsadzasz papierek do cieczy 
i w zależności od roztworu, otrzymujesz taki, czy też 
inny kolor. Tytułowy „Żyd" - nie pojawia się tutaj, ale 
już tylko zapowiedź jego obecności powoduje niepokój 
i pozwala na rozwinięcie akcji. Przede wszystkim war
to wsłuchiwać się w dialogi, i dostrzegać stan umysłu, 
dr Freud by powiedział świadomości. 

*** 

I to jest najpiękniejsze w tej sztuce, gdy można dostrzec 
swoje myśli, swoje wnętrze w relacji do „Żyda" - tu już 
nie mitycznego. Tak naprawdę sztuka ta jest o nas. Jak 
reagujemy na 11 sąsiadów" gdy ich zabrakło. Jak reaguje
my na obecność dziś, na tych których zabrakło. Na pust
kę, na pamięć i ślady owej żydowskiej nieobecności. Jest 
to też sztuka, może przede wszystkim o rozliczeniu z an
tysemityzmem, o którym można powiedzieć, że przed II 
wojną światową był często programem politycznym nie
których grup i ludzi, a po holokauście jest już tylko, albo 
aż tylko - grzechem (Jan Paweł II). Nie jest to sztuczne 
\vywoływanie problemu. On jest żywy, niestety ciągle 
przenoszony z pokolenia na pokolenie. Tylko dziś jest 
to antysemityzm bez Żydów. Tym trudniejszy do zrozu
mienia, do opisania. Dlatego, gdy następuje zmierzenie 
się ze stereotypem, na poziomie sztuki teatralnej, na po
ziomie literatury i gry aktorskiej, to dotykamy również 
uczuć, emocji. Ten spektakl jest o emocjach, równie waż
nych jak o stanie świadomości. 

*** 

Jest też o języku, którym codziennie się posługujemy 
w domu, w pracy, w szkole. A język jest trochę jak lustro, 
w którym możemy się przejrzeć. 
„Dyrektor: Proszę państwa ten pan ... jest z Izraela ... 
Wuefista: Znaczy Żyd? 
Dyrektor: Panie kolego, ja nie wiem czy tak można ... 
Czy to jest właściwa nazwa ... " 
W Polsce odpracowujemy lekcję naszego rozliczenia 

z nieobecnością. Ale też odpracowujemy lekcję reagowa
nia gdy pojawia się antysemityzm dziś. Niedawno uka
zała się antologia opracowana przez Adama Michnika 
„Przeciwko antysemityzmowi. 1936-2009". Jest to zbiór 
tekst6w pokazujący jak polska inteligencja reagowała 
na antysemityzm. Są tam teksty od komunistycznych, 
do katolickich autorów. Od Wandy Wasilewskiej do 
Jana Pawła II. Żyd Artura Pałygi w reżyserii Witolda 
Mazurkiewicza i w wykonaniu aktorów Teatru Rampa 
wpisuje się w ów głos polskiej inteligencji. 

* * * 

Akcja się rozwija. Pokój nauczycielski osiąga stan wrze
nia, i grozi wybuchem. Postacie stają się coraz wyraźniej
sze. Język wypowiedzi odważny i ukazujący sposób my
ślenia. Jeszcze jeden mały przykładzik. Znowu wuefista: 
„Nie ma drugich takich speców od propagandy, jak Ży
dzi. To oni wymyślili komunizm i hitleryzm. Wszyscy 
wiedzą, że Goebbels był Żydem. I Hitler. Chodziło o to, 
żeby bogaci Żydzi wykończyli biednych, bo im za dużo 
było do podziału. Wiadomo, Hitler nie skończył roboty. 
I dlatego mieliśmy potem pięćdziesiąt lat w plecy. 
W zasadzie większość złych ludzi w historii Polski była 
żydowskiego pochodzenia. I dalej tak jest. Wszyscy ci 
ubecy, którzy pociągają za sznurki, to Żydzi. Mi nie prze
szkadza, że oni żyją w naszym kraju. Polacy są gościnni. 
Podczas wojny ukrywaliśmy ich. Może niepotrzebnie, ja 
już tego nie wiem." Jeśli ktoś myśli, że te słowa to przesa
da, niech wejdzie na nacjonalistyczne portale interneto
we. Czy choćby na 11 Frondę". Ktoś powiedział, że włosy 
stają na głowie. Ale czy to fałszywy obraz? Śmiem wątpić. 
Stan świadomości umysłu, język, rozmowy i stereotypy. 
Te chyba najlżejszym są rodzajem świadectwa tej aberra
cji. Musimy stale się mierzyć z tętnem życia w spotkaniu 
z obcym. Tak, bo nie zawsze to było życie „ pod wspól
nym niebem", jak to chcą widzieć patrzący tylko pozy
tywnie. Jest „styl ładu" i jest „styl niepokoju" gdy chodzi 
o sposób przeżywania swojej codzienności. Uczmy się 
otwartości na innych, a z naszej historii tej starszej i tej 
nowszej uczmy się szczególnie. „Nieobecność" żydow
skich sąsiadów, ich los, jest związany z naszym losem, 
tych którzy dziś są tutaj. A krzyk „Jesteśmy" - parafra
zując książkę Teresy Torańskiej o emigrantach 68. roku, 
także odnosi się do tego przedstawienia. 

* * * 

„Likwidują nas" - „sytuacja jest zła" - „z dnia na dzień, 
coraz gorsza". „A może jednak rozbłyska nutka nadziei" 
gdy takie spektakle będzie od\viedzać młodzież i stawiać 
sobie pytania, i pokoleniu swoich rodziców i dziadków: 
„Żyd" - czyli kto? 

Tomasz Dostatni 
Dominikanin, publicysta. duszpasterz, 

prezes Fundacji Ponad Granicami. 
zaangażowany w dialog ::yduwsko-chrze.\:cijwiski i pulsko-::ydowski. 
Współautor z prof Szewachem Wei.~sem książki „ W dwóch .\:wiatach". 

Dyrektor naczelny 
WITOLD OLEJARZ 

Kic•rmvnik Artystyczny Sceny Kameralnej 
WITOLD 'v1A 7 UH KIEWICZ 

Kierownik Artvsł:'\ cz nv Scenv 1\1rowisko 
CRZEGORZ \>iRÓWCZYŃSKI 

Kierownik Artvstvcznv sceny dzieci~·co-młodzieżo\vej 
CEZARY DO'vlAC;AI A . 

Kierownik Galerii sztuki 
ADA'.\1130JARA 

Gl6,, ·ny ksi~gowy 
MARIA GRAŻYNA WASILEWSKA 

Org<.l nizator prt1C)~ "utystycznej 
LI IA GRZĘDZl\ISKA 

Kierownik technicl'ny 
ANDRZEJ KULESZA 

Kit.•rO\\'nik Biuril obsługi widzćn' 
IZA13ELLA CIEŚLAK 

Rzecznik prasowy 
A NIFSZKA WYSZOMIRSKA 

Z-ca głównego ksiegowego 
JAROSl.AW ZAWADZKI 

D1 iał finansowo-k;;i1,·gowy . 
ZOFIA CICHOCKA, WANDA PRZYWOZNA 

Kicnn\'nik kan02'1a n i 
DANUTA STf,PI EŃ 

Dzia ł kadr 
MALC.ORZATA PIA TEK-ROMAN 

Radca pra wny 
ANNA Wl~CKOWSKA 

Kierownik d1 ialu reklamy 
MALGORZAl,\ CIE !NIEWSKA 

D1ial rc·klam 
MA RCIN OŚTASZEWSKI, JACEK STRUS 

.łów ny sp •tj.11ista d ! s zar:1ówień publicznych i administracji 

ELIZ A PA ROL 

Cl w ny spec ja lista d I s archiwum teatralnego 
DA UTA RY 'KUN 

Sp ... cja lista d Is markt'lingu 
'v1ARTA BORYS 

Biuro obsługi widzów 
A ' N A CHOC:HOLSKA, ANNA KAZIMIERCZUK, 
IWONA STEFANKOWSKA 

Kierownik widowni 
AD RIANNA JANOTA-SLOCIŃSKA 

Inspicjent, sufler 
MJ\RZENNA 13EDNi\RSKA-AL:V1ERT, ACNI ESZ KA KOR ZA K 

D1. i. i tl'chnicznv 
Główny inżyni~r dźwicku i\ilARCIN l'AWLOT 
Re.1li zator tVwi~ku ROBERT COLASZEWSKI, M IKOLAJ SKALSKI 
R..,.iJizator światl.1 JACEK KACZMARCZYK 
Ch.irakterv~.1cja KAMILA KĘ'l'A, MONIKA MIKULSKA 
Ga rdcrobi,anc JA:\ INA KUBIK, DANUTA OLSZ EWSKA,TERESATORUNSKA 

Brygadier sceny WITOLD KUBIK 
Rl'kwizvtor Zll1C '\IEW ROMAN 
Monta;:yści dekoracji: GRZl::CORZ CZAR\IEL K I, ROBERT CRAl30WSKI, 
MAREK KLl 1 IEK, JERZY PRZEWOŻ.'\Y, KRYSTIAN l'RZ EWOZNY 

Kierownik sektji 1a<. patrzenia 
MIF.CZYSLAW STRLIS 

Sekcja gospmLircza 
A ' N A C ISZ EWS KA-SZEWCZYKOWSKA, JAD\ VICA PAWLAK, 
B RB A RA R KOWSKA, IWONA SURKO IT, BARBARA SZOLL, 
SYLWI A ZWIERZYŃSKA, WOJCIECH WA LEWSKI 

AKTORZY 

KAMILA BORUTA-HYCNAR 
MAGDALENA CWEN-HANUSZKIEWICZ 
MAŁGORZATA DUDA-KOZERA 
AGNIESZKA „FAJKA" FAJLHAUER 
JOANNA GÓRNIAK 
KATARZYNA KOZAK 
DOMINIKA ŁAKOMSKA 
DOROTA OSIŃSKA 
BRYGIDA TUROWSKA 
LESZEK ABRAHAMOWICZ 
MAREK FRĄCKOWIAK 
PIOTR FURMAN 
MACIEJ GĄSIOREK 
ROBERT KOWALSKI 
KONRAD MARSZAŁEK 
JULIAN MERE 
MIECZYSŁAW MORAŃSKI 
ANDRZEJ NIEMlRSKI 
ROBERT TO DERA 
TADEUSZ WOSZCZYŃSKI 
DANIEL ZAWADZKI 

Teatr RAMl'A na TJrgówku, 
03-536 Warszawa, u 1. Kołowa 20 
teatrC~1:teatr-rampJ.pl 

www.teatr-rampa.pl 

Dyrekcja +48 (22) 679 34 28, 679 71 OO 
fax +48 (22) 679 31 71 
centrala +48 (22) 679 50 51, 679 5ll 52 
Biuro obsługi widzów t .ffi (22) 679 89 76 
tel./ fax +48 (22) 679 05 35 

Kasa cz\rnni.l 
od poni~-d zialku do soboty- godz. 11.00 - 19.00 
w niedziele - godz. 15.UO - 19.00 
(dotyczy niedziel, w których grane sa spek takle) 
rezerwacja i przedsprzedaż do godz. Hl.OO 

Punkty sprzed aży biletów 
TEATR RAM P - ul. Kołowa 20, 
td. +48 (22) 679 89 76, tel. / fax 679 05 35 
EVENTIM sp. / o.o. - Al. jerozolimskie 25, 
tel. +48 (22) 621 94 54, 353 93 93 
Internetowa rezL'n\'acja i spr1t_•dn> biletów 
\VWW.ebilet.pl, \V\\'\V.L'Vt'lltim.pl 

Projekt ok ład k i lpl.ibtu) ROBERr KUŚMIROWSKI 

Projekt grJficzny prl1gr.1111u i--\ RTUR KONICL, W\Vw.zedon.pl 

\V programie wykurzy~t.inu: 
- zdj~ciJ z próby MAl.CORZATA CIEMNIEWSKI\ 
- zdjecia t\vt'ffców - archiwa prywalne 

RL•dakcja programu, korL'kta 
rvlALCORZATA CIEMNIEWSKA, AC:N IESZKA WYSZOMIRSKA 

Druk 
AgL'ncja RL'klZlmowa Arpex s.c. 
ul. Szpitalna 2, llS-270 tvlarki k / Warszawy 



ZE PR 


