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Dlaczego właśnie „Zmierzch" 
Izaaka Babla? 

Pewnie dlatego, że to jeden z kilku najlepszych drama
tów jakie wydała ludzkość. A na pewno dlatego, że ko
cham Babla. Kocham Go, za miłość i zrozumienie, który
mi obdziela nas - ludzi. I to wszystkich , bez wyjątku . 

I tych wykształconych , mądrych i godnych szacunku. 
I tych niedoskonałych, charakterologicznie ułomnych, 
czasami podłych, czasami głupio przebiegłych, lub po 
prostu złych, którzy przecież nie prosili się na świat, ale 
skoro już się na nim znaleźli , na swój ułomny sposób wal
czą o przeżycie i swoje prawo do szczęścia . Kocham Ba
bla za to, że jest na tyle wielki, iż nie stara się być surowym 
sędzią , tyl ko kochającym ojcem, który opowiada nam 
rozliczne his torie z życ ia rodzaju ludzkiego, abyśmy pod 
ich wpływem stawali się leps i, rozumniejsi i szczęśliwsi . 

Czyn i ro niezwykle ta ktownie i delikatnie.Jego utwo
ry, jak wszystko co zwykliśmy określać mianem Literatu
ry Pięknej, odnoszą się do pojęć nie dających się za
mknąć jedynie w chwili obecnej. Zawsze zawierają jakieś 
uogólnienie. Coś, co odnosi się do nas wszystkich i nie 
przemija wraz z najbliższą zmianą kursu politycznego. 
To nie gazeta, która dezaktualizuje się już następnego 
dnia. Mówi o rzeczach, które dotyczą naszego człowie
czel'1stwa. Analizuje je i poddaje syntezie. Definiuje i uka
zuje nam mechanizmy naszych zachowań i poczynatl. . 
Słowem, pomaga nam zrozumieć nas samych . 

Bogdan Michalik 

„Zm ierzch " 

W twórczośc i Babla najwybitn iejsze m iejsce obok „Opowiadań ode
skich" zajmuje dramat „Zmierzch", który na l eży nie wątpliwie do arcy
dzieł literatury scenicznej. Klarowność jego akcji , konfliktów, charak
terów i stylu jest uderzająca. ie ma co szukać tu tonu i klimatu 
znanego ze sztuk należących do gatunku dramatu rodzinnego. Prze
rasta wszystkie chyba znane mi dz ieła tego rodzaju o cały rozmach 
przenośni społecznej. Wobec swoich p rzedmiejskich bohaterów Ba
bel wszędzie stosował chwyt homeryckiego wyolbrzymienia, używa

ny zwykle przez innych pisarzy dla efektów paradoksalnych czy ko
micznych . Otóż w „Zmierzchu" chwyt ten obnaża drugie dno prostej 
historii o starczej miłości wozaka p ortowego, Mendla Krzyka, i o tym, 
jak synowie porachowali się z ojcem i z jego kochanką. Niepostrze
żenie dla czytelnika powszedni i groteskowi bohaterowie tej odeskiej 
sagi przybierają postać imponującą , demonstrując żałosną wielkość 

ludzkich losów, które tak samo są nieodwołalne i niepowtarzalne na 
przedmiejskiej ulicy jak na dziedzińcach zamku króla Leara. Przewrot
ny dowcip i zawiesistość języka „Zmierzchu" czyni przy tym z tej sztu
ki rzecz szczególnie bliską nam, współczesnym jej czyte lnikom; każ
dy kto ją czyta, musi chyba zastanowić si ę , że powstała równocześnie 

z „Operą za trzy grosze" Bertolta Brech ta i że zbieżność stylu i posta
wy obu tych pisarzy wcale nie jest rzeczą przypadkową. „Zmierzch" 
wydaje się być dziełem autentycznego gen iuszu . Odniósł w nim kie
dyś pamiętny sukces znakomity reżyser i akto r Aleksy Dikij, twórca 
II MChAT. Erenburg twierdzi , że postacie tego dramatu imponują 
swo im rozmachem, pełnią ludzkich cech - wszyscy, kowale i wozacy, 
szamesi i przekupnie, zabijaki i urlopnicy, Rosjanie i Żydzi. Ta właśnie 
ich cecha sprawia, że figur tych nie imają si ę ankietowe zastrzeżenia 
asekurantów. Trzeba jednak pamiętać, że bogactwo, barwność i ludz
ka pełnia życia w „Zmierzchu " opisanego więcej jedna sympatii dla 
jego niezupełnie cnotliwych bohaterów niż zjednać sobie jej mogą 

najwznioślejsze nawet schematy i szablony pozytywne. Skądinąd 
- Szwejk a także Kmicic, Zagłoba i Łazik z Tormesu więcej zdobyli 
przyjaciół dla swych narodów niż oczekiwali krytycy literaccy. 

Jerzy Pomianowski 
Fragment Wscępu). Pomianowskiego do „Utworów wybranych " I. Ilabla, Czytel

nik 1961, s. 15 -16. 



Izaak Emmanuiłowicz Babel (1894-1941) 1> 

Prozaik i dramaturg rosyjski . Urodzony w rodzinie żydowskiej w Ode
ssie. We wczesnym dzieciństwie ojciec oddał go do szkoły religijnej, gdzie 
do szesnastego roku życia studiował Biblię i Talmud. Mimo dyskrymina
cji wobec dzieci żydowskich udało mu się rozpocząć naukę w gimna
zjum. W roku 1911 podjął studia w Instytucie Handlowo-Finansowym 
w Kijowie, po czym wyjechał do Petersburga, gdzie zaczął pisywać re
portaże drukowane w gazetach petersburskich. Redaktorzy radzili mu 
jednak, by znalazł sobie inne zajęcie. Nie mając prawa do stałego mel
dunku (z racji pochodzenia), pomieszkiwał w sublokatorskich klitkach. 
Impuls do dalszego pisania dało mu spotkanie z Maksymem Gorkim. 
W czasie wojny służył na froncie rumuńskim, brał udział w kampanii pol
skiej 1920 roku w oddziałach Armii Konnej Budionnego. Debiutował 
w 1913 roku opowiadaniem Staryj Szłojme (Stary Szloma). Od 1923 roku 
zajmował się wyłącznie pracą literacką. Zasłynął jako autor Opowiadaó 
odeskich ( Odesskije rasskazy, 1921-1924) i Armii Konnej (Konarmia, 
1923-1926), która wywołała protesty Budionnego (w obronie Babla wy
stąpił wówczas m.in. Gorki), dramatu Zmierzch (Zakat, 1927-1928). Na 
przełomie lat dwudziestych i trzydziestych opublikował kil-
ka nowel o charakterze autobiograficznym. 

Aresztowany w maju 1939 roku, jako jeden 
z pierwszych po objęciu przez Berię stano
wiska komisarza spraw wewnętrznych. 
Rozstrzelano go w styczniu 1941 ro
ku. 

„Literatura na świecie" , 

nr 11-12/ 1996 

l ) W publikacjach poja
wiają się dwie daty roz
strzelania I. Babla: rok 
1940 lub 1941 (przyp. 
red .). 

„Nienawidzę wojny" 
I. Babel Dziennik 

Izaaka Babla aresztowano 16 maja 1939 r„ w Pieriediełkinie pod Mo
skwą. 26 stycznia 1940 r„ trójka (Ulrich, Kandybin, Dimitriew), zasiada
j ąca w gabinecie Berii w więzieniu Butyrki, skazała go na rozstrzelanie. 
Proces bez obrońcy trwał 20 minut. Wyrok wykonano następnego ran
ka. W akcie oskarżenia mowa była nie tylko o trockizmie, szpiegostwie 
i aktach terrorystycznych, lecz także o tym, że „Armia Konna" jest dzie
łem dywersji i zdrady, paszkwilem na rewolucję i jej siły zbrojne. Zarzut 
gołosłownego i tendencyjnego szkalowania czerwonych Ko
zaków sformułował już w 1924 r. (a powtórzył w 1928 r.) ich dowódca 
Siemion Uudionny. Maksym Gorki próbował ratować sprawę, pisząc, ze 
nie znalazł w książce „nic z karykatury i paszkwilu", że Babel pisał o swo
ich Kozakach „jak Gogol o Zaporożcach", co jest świętą prawdą. Pomo
gło to na krótko i w końcu niewiele. 

Z protokołu rew izji, przeprowadzonej w dniu aresztowania w mo
skiewskim mieszkani u pisarza, wynika, że zabrano wtedy: „1. Rozmaitych 
manuskryptów - 15 skoroszytów. 2. Zapisanych brulionów - 11 sztuk. 
3. Blok-notesów z zapiskami - 7 sztuk." 

Mimo stara6, ni została dotąd odszukana i zvvrócona ani jed
na strona z nie wydanych dzieł pisarza, którego Mann uwa

żał za najwybitniejszego z autorów sowieckich, a He
mingway - za mistrza krótkiego opowiadania, 

w ogóle bez konkurencji . 
Nawet po sądowej „rehabilitacji" zabitego pi

sarza (21.11954 r.) utw ory jego nie miały łatwe
go życia - i dalej go nie mają. Wciąż ten sam 
ton rozbrzmiewa w atakach, tyle że do straż

ników sowieckiej mitologii doskoczyli wiel
koruscy patrioci. 

Fragmenty Wstępu J. Pomianowskiego do „Dziennika 

1920", I. Babla, Czytelnik , Warszawa 1990, s. 6-8. 



Babel i Chagall 

Lektura „Zmierzchu" i opowia<.l a1'1 odeskich Babla przywodzi mi na pa
mic;:ć obrazy i rysunki Marka Chagalla. Obaj ci artyści W)'fOŚli w tym sa
mym świecie , ch oć w mloclości nigdy o sobie nie słyszeli . Ale zadziwia
jąca zbieżność ich tak konkretnych w izji s tąd się p rzecie wszystkim 
bierze, iż na różnych k ratkach rosyjskiej ziemi przeżyli najgorętsze, 

zwrotne lata własnego życia i naszego w ieku - lata społecznej rewolucji, 
ogromnego przewrom , który ukazał im si w całej swojej nieodwołalnej , 

gorzkiej i olennej powsze<lniości. W rych właśnie latach całe pokolenie 
artystów dowiedziało się , co naprawdę jest trwałe i ważne , a co trzyma 

się tylko siłą bezwtadu, na czym naprawdę ludziom zależy, o czym się pa
mięta w ostatniej godzinie, za co człowiek jednak gotów jest umierać, ja
ki jest prawdziW)' smak soli, chleba, ludzkiego słowa i nadziei.Jak u Cha
galla bohaterowie Babla cwałują na zgonionych koniach i wloką się po 
kamiennych ulicach pod pustym niebem osamotnionych kochanków, na 
ziemi pełnej upadłych bóstw i cierpiących ludzi, krzyżowanych. lecz 
wciąż buntujących się, wciąż nienawidzących przemocy i nieszczęścia. 

Jerzy Pomianowski 

Fragmenty \V•cęp11 do ,.U two rów \vybranych" l . Babla, Czytelnik 1961, s. 16 



Sodoma i Odessa 

Odessa to naprawdę piękny gród, 
Ten ruch, ten gwar! Z pozoru jest wspaniale. 
Spacerek latem, gdy od morza ciągnie chłód, 
Schodami w dół, do portu„. Owszem, ale„. 

Tu zniknął już ostatni cnoty ślad. 
Tutaj po prostu jest stolica biesa! 
No, jakie z miast na cały słyną świat? 
- Sodoma i Gomora, i Odessa. 

Pyszałkowie i gbury, 
Samochwały, szalbierze! 
Jak już modli się który, 
to o kartę w pokerze! 
Bezbożnicy, cynicy, 
kłamią, plotą, Bóg wie co. 
Tu nie znajdziesz dziewicy 
Nawet we dnie, ze świecą! 
Tutaj czasem się pości , 

ale zawsze się pije, 
w grzechu wolnej miłości 
ludzie grzęzną po szyję. 
Tutaj wino się leje 
przez dwanaście miesięcy. 
Tu facho'\\rych złodziei 
jest pół miasta, mniej więcej„ . 

Kto nie chce grzeszyć - niech ucieka stąd. 
Tu kamień na kamieniu nie zostanie! 
Już czuję na ulicach siarki swąd„. 
- Lecz może Pan Bóg jeszcze zmieni zdanie? 
A może Pan Bóg jeszcze zmieni zdanie? 

Jerzy Pomianowski 
Na podstawie .Opowiadań odeskich " Izaaka Babla 
] . Pomianowski, Sodoma i Odessa, Czytelnik 1993. s. 9 

Piosenka Beni Krzyka 

Kto nie pije, kiedy może? 
Kto nie kłamie , choć to wstyd? 
Który z was nie cudzołoży?! 
lnic' Ujdzie! Ale Żyd.„ 

Ma być biedny i uczciwy, 
skromny, cichy, nieszczęśliwy. 
Musi umieć brać po pysku. 
Handel'! Owszem, lecz bez zysku . 
Pracowity będzie niechaj, 
ale raczej niech ma pecha. 
Niech zapomni najzwyczajniej 
o K. Marksie i Einsteinie. 
A w najgorszym już wypadku 
niech się po nich zrzeknie spadku. 
Niech tam z nieba lecą kije -
Żyd nie pali i nie pije. 
Ma być wierny ca le życie 
jednej władzy i kobicie. 
Ma być wzorem wszystkich cnót! 
Wtedy -
może -

przyjdzie -
cud. 

I powiedzą: to nie Żyd . 
Na to jest porządny zbyt! 
r powinien - jako święty -
prosto być do nieba wz i ęty. 

I pomogą nawet cichcem 
by tam trafił . Z punktu' Żywcem' 

Więc ja w końcu s ię zawziąłem. 

Ja chcę wiedzieć, co tu kryć: 

czy ŻYD MUSI BYĆ ANIOŁEM, 
ŻEBY MU POZWOLIĆ żyć? 

Jerzy Pomianowski 
Na podstawie „Opowi adań odeskich" Izaaka Babla 
]. Pomianowski. Sodoma i Odessa, Czytel nik 1993. s. 46 



Rabi n zamówił u krawca parę sp odn i. 
DziaJo się to w przededniu świąt wielka
nocnych, mistrz igły zawalony był pracą 
toteż uszycie pantalonów trwało sześć ty
godni. 

Klient w kołpaku sobolim przychodzi 
Io majstra i mówi: 

- Nasz Bóg, niech imię Jego będzie po
hwalone, stworzył świat w ciągu sześciu 

dni, a ty potrzebujesz aż sześciu tygodn i, 
ażeby uszyć parę spodni7 

- Racja, rabbi ! - replikuje krawiec. 
- Ale popatrzcie tylko, jak wygląda świat, 

a jak wyglądają uszyte przeze m nie spo
dnie! 

Iloracy Safrin 

H. Safrin , „Przy szabasowych świecach '', Wydaw
nictwo Łódzk ie 1981 , s. 44 



Psalm 
Objaw mi, Panie, jaki jest koniec mój. 
jaka jest miara dni moich, abym poznał, 
jak jestem znikomy. 

Oto pi~dziami wymierzyłeś dni moje. 
a mój wiek jak nicość przed T ohą. 
Marność jest każdy człowiek istniejący. 

Zaprawd~ przemija człowiek jak cicó. 
Nadaremnie tylko wrzaw~ czyni, 
gromadzi, a nic wie, kto zabierze. 

- Wysłuchaj modlitwy mojej. Panie. 
nakłoó ucha do płaczu mego. nic milcz 
na moje łzy. ho przychodniem jestem 
u Ciebie, do czasu mieszkającym. jak 
wszyscy ojcowie moi. 

Tłumaczenie Czesław Miłosz 

Fragment Psalmu 39, ..Ksi~ga Psalmów", 
Editioos du dialogue, Paris 1981. s. 120 

Z mądrości Talmudu 

Miłość przekreśla wszelkie reguły. 

Nie każdy bliski jest bliski; nie każdy daleki - daleki. 

Ciesz się pięknym naczyniem bodaj 
jeden dzień, choćby się miało 
rozbić nazajutrz. 

Miłość wypacza widzenie; 
i nienawi ść wypacza 
widzenie. 

Nie ma takiego nieszczęścia ludzkiego, 
z którego ktoś nie próbowałby czerpać 
korzyści. 

Módl się o pomyślność władzy, bo gdyby nie strach przed 
nią człowiek człowieka pożarłby żywcem. 

Świat podobny jest do drabiny: 
jedni wchodzą, drudzy schodzą . 

Ludzie sąjak polne zioła, jak one 
rozkwitają i więdnąjak one. 

Tłumaczenie Szymon Datoer 
i Anoa Kamieńska 

Cytaty z .Z mądrości Talmudu", PIW 1988 
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Czterdzieści sześć sezonów 

- Przez całe swoje aktorskie życie byłem i jestem związany z Teatrem 
Ateneum, Teatrem wspaniałych aktorów - mówi Marian Kociniak, który 
1 września 2005 r. rozpoczął czterdziesty szósty sezon teatralny w Ate
neum. Pierwszą premierą tego sezonu jest „Zmierzch" l. Babla z Maria
nem Kociniakiem w głównej roli Mendla Krzyka. 

- O sukcesie aktora stanowi dawanie, a nie branie. Pożytkiem aktorstvn, miarą je
go godnego wypełniania będzie tylko to, co przekażemy innym - twierdzi Gustaw 
Holoubek, dyrektor artystyczny Ateneum. Marian Kociniak dodaje do tego - Ak
tor ma prawo, powinien i musi marzyć. Jednym z artystycznych marzeń Mariana 
Kociniaka była właśnie rola Mendla Krzyka. Myślał o niej przez lata i przez lata ro
la ta dojrzewała w jego artystycznej pamięci. - Przed blisko czterdziestoma Iaty 
grałem w „Zmierzchu", reżyserowanym przez Janusza Warmińskiego - mówi Ma
rian Kociniak, który grał wówczas zbuntowanego Benię Krzyka. Starego Mendla 
zagrał wtedy Jan Świderski. - Po latach dano mi szansę zmierzenia się z rolą Men
dla Krzyka. Mam nadzieję, że ta rola przyniesie mi wiele satysfakcji . 

Role Mariana Kociniaka w Ateneum stanowią znaczną część hiscorii tego te
atru. Debiutował w „Wodewilu i piosence" w reżyserii Kazimierza Rudzkiego. 
Byl rok 1959, a Marian Kociniak właśnie ukończył warszawską PWST. Od tamtej 
pory zagrał w blisko dziewięćdziesięciu sztukach (,.Zmierzch" będzie jego 89 pre
mierą). Jest jednym z niewielu aktorów, którzy swoje zawodowe życie związali na 
stale z jednym teatrem. W latach sześćdziesiątych zagrał m. in. w spektaklach, 
które reżyserowali: Konrad Swinarski (,,Testament psa" - 1960), Jacek Woszcze
rowicz („Ryszard III" - 1960), AJeksamler Bardini (,,Zabawa jak nigdy" - 1960), Zyg
munt Hi1bner (,,Murzyni" - 1961), Zdzisław Tobiasz (.,Kondukt" - 1963), Józef 
Szajna (,.Śmierć na gruszy" - 1966). 

Kolejne dwie dekady w Ateneum przyniosły Marianowi Kociniakowi następ
ne aktorskie sukcesy, by wymienić chociażby role w .,Szewcach" Witkacego 
( 1971 ). „Hyde-Parku" Kreczmara (1971), „Policji" Mrożka (1981) , „Fanrasticks" Jo
nesa (1983), „Hemarze" (1987), „Samobójcy" Erdmana (1988). Szczególny roz
dział w jego artystycznej biografii tworzą spektakle wyreżyserowa
ne przez Janusza Warmińskiego m. in. „Kuchnia" Weskera (1972) 
i „Bal manekinów" Jasieńskiego (1974). 

W teatralnych almanachach Mariana Kociniaka nie mamo
noclramu. Wszystkie role - w tym również te, z okazji jego ak
torskich jubileuszy: „Bal manekinów" (1974), „Trans-Atlantyk" 
(1984), „Opera za trzy grosze" ( 1994), „Herbatka u Stalina" 
(2000) - były kreacjami aktorskimi w spektaklach zespoło

wych. - Monodramy mnie nie interesują - mówi aktor. 

„W jego aktorstwie najważniejsza jest cienka linia dzieląca tragizm i grote
skę" ; „Marian Kociniak objawil się jako mistrz w balansowaniu między powagą 
a ironią, dramatem a śmiesznością"; „Ma zdolność budzenia sympatii widowni 
(„ .) Jego specyficzny rodzaj komizmu, szybkość, precyzja i celność w operowa
niu słowem, gestem i mimiką wiążą się świetnie z muzykalnością, poczuciem ryt
mu i lekkością ruchu"; ,Jego twarzy nie sposób pomylić z kimkolwiek innym. Ry
sv zawsze ostre, z biegiem lat stają się jeszcze bardziej wyraziste („.) W swych 
n'aj lepszych rolach jego sztuka dotyka prawdziwego życia.Jego bohaterowie idą 
przez świat mocno rozchwianym krokiem. Bywają śmieszni, za moment są tra
giczni. igdy jednoznaczni" - pisali o jego rolach recenzenci. 

- Marian Kociniak jest mistrzem w graniu postaci charakterystycznych, ·wy
razistych, zewnętrznie komicznych, a wewnętrznie nostalgicznych i lirycznych. 
Kreacyjne aktorstwo Mariana , balansujące czasem na granicy szlachetnej kl?w
nady, jest zawsze elementem ożywiającym każdy teatralny spektakl. Na weisc1e 
Mariana zawsze się czeka i zawsze z przyjemnością się na niego patrzy, bo JJk 
mało kto potrafi przyciągnąć uwagę widzów. Jest to aktorstwo nowoczesne i do
brze oparte o tradycję '"ielkich aktorów" uzupelnia portret Kociniaka - aktora, 
reżyser Andrzej Pawłowski. 

W teatralnych archiwaliach z sukcesem zapisały się role zagrane z Gustawem 
Holoubkiem w „Zemście" Fredry (1990) czy „Garderobianym" Harwooda (1997) 
oraz ostatnio w „Królu Edypie" Sofoklesa w jego reżyserii. To najnowszy rozdział 
w artystycznej biografii Mariana Kociniaka. Dopełnieniem będzie rola Mandla 
Krzyka w „Zmierzchu " Babla. 

- Są ak torzy, których obecność na scenie ·wygląda tak, jakby korzystali z oka
zji, aby zademonstr°'vać swój kunszt, niezależnie od tego co grają i ~o .mają „z~
latwić" dla sensu sztuki , w której biorą udział. W pamięci pubhcznosc1 zapisują 
się w najlep~zym wypadku jako twórcy popisu aktorskiego i znikają z tej pamię
ci z datą ostatniego przedstawienia.Jak to się stało , że Marian Kociniak zaistniał 
na trwale wśród tych, którzy przychodzą do teatru i że.Jego obecność na scenie 
jest niezmiennie oczekiwana jako nowa kreacja, jako ta postać, która oczekiwań 
nigdy nie zawiodła ' - zastanawia się Gustaw Holoubek. 

- Ano bie rze się to stąd, że Marian Kociniak jest sam w sobie teatrem. Jest 
z nim tak związany jak wszystkie eleme nty skladające się na to zjawisko. Począw

szy od dekoracji, a skończywszy na literaturze dramatycznej. Cała twórczość ar: 
tystyczna Mariana Kociniaka jest rodzajem hołdu poświęconego tej ~zczególnei 
instytucji , w której rodzi się inna rzeczywistość, daleka od potocznosc1, o_d tego, 
co nazywamy „samym życiem " Wiara w to posłannictwo Teatru iest glm:nym 
zródłem sukcesu Mariana - jest legitymacjąJego kunsztu i wpisem do wspolcze-
snej historii polskiego Teatru. . . . . . 

Dziesiątki ról teatralnych przyniosły Marianowi Koc1111akow1 (podobme 1ak 
role filmowe i tele\vizyjne) popularność i uznanie publiczności. Aktor kon

sekwentnie unika mediów - mając pewność, że sztuka obroni się sama. 
- To, co mówię, i podkreślam to z całą mocą, to chęć podzielenia się my
ślami i doświadczeniem z publicznością, tylko z nią. 

Dziś jest jednym z najbardziej znanych aktorów, o jego sukcesie ar
tystycznym stanowi nie to, co wziął, ale co dał. - Moje marzenia spel
niły się w 95 % - dodaje. 

Fantazy. 1 994 
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Reżyser 

Wojciech Adamczyk 
Scenograf 
Marcin Stajewski 
K1 erow111k literacki 
Ewa Natorska 
K1 erown1k l1tc r<icki Sceny Na Dole 
Marcin Sosnowski 
Ki erow nik muzyczny 
Wojciech Borkowski 

Ki erow nik techniczny - Ryszard Komarnicki 
Glówny energetyk - Stanisław Pasek 
K i~rown i k sLeny - Dariusz Dezór 
Kierowni k p racowrn akustycznej - Robert Szatkowski 
Kostiumy wykorkmo pod kieru nkiem Anny Dezór i Kazimierza Żbikowskiego 
Kierownik p racow ni m larsko-modelatorsk ieJ - Beata Piskozub 
Ki erow nik p rc:icown i fry~Je rsko-perukars k i ej - Zofia Miller 
Kie rown ik p racowni stolar<;kiej - Kazimierz Niksiński 
Kierownik p racowni ślus rskiej - Andrzej Peplak 
r,racow nia tap icerska - Leszek Sadłowicz 

Inspicjent - Maciej Lipiński 
Suflerkc1 - Magdalena Sowińska 

Koordynator pracy artystycz11e.J - Joanna Ciepiel 
K1erow 111k Biu ra Obsługi Wid zów - Beata Kurek 
Kierow111k Dz i ał u Wyd c:1wn1ctw i Reklamy - Anna Barc 

W program ie wykorzystano materiały z archiwum Państwowego Tea ru Zydovv
skicgo w Wć'lrszawie oraz obrazy 1 fragmenty obr zów Chaga lla z ks1 ąz ki Ingo 
F W alther/Rainer Metzger Mare Chagall, Ed ipresse Polska SA. 2005 

RecL;1kcja progrc=1mu - Ewa Natorska 
Oprac wa111e dodatku Jub ileuszowego - Aneta Kielak 
Rc(j ,1kcJa techniczna - Anna Barc 
Opracowanie g raficzne - Marcin Stajewski 

Wydawca Tea tr Ateneum 

Skład - ,.i lanpis tel 824 38-4 I 

7amów1cn ia na b ilety zbio rowe fXZ'y~m L UC Biuro Obsług i Widzów 
codzi n111e w godz. I 0 ° 0 - I ':J 00. tel. 625 73-30, 625-24-21 w I I O. fax 675-36-07 
Ka-; czyr111a codz1er1111c w godz I O oo - I 4 uo i I 5 °0 - I 9 ,o0 , 

w por11ecl z 1 ał k 1 w gcdz I I 00 - 16 o:i. tel 62 5-73-30. 625-2 4-2 1 w . 121 _ 

Adre<> w INT-RN FCIE www.tea tratcncurn.pl 
R zerw CJa b iletów www b il t na. pl 
e mail bow®tC'a tratcneum pl 

Licencja na w ystaw ienie u tworu zostala wydana przez 
Stowarzyszc11 ie Au torów ZAIKS 

Teatr Ateneum wyraża podziękowanie za pomoc niżej wymienionym firmom 

e-mail:janex@polbox.pl 

CONFISERIE ET CA FE 

VARSOVIE 
NOW'f SWI AT 35 

00-029 Warszawd 
tel. 826 65 T8 
fi!X 826 05 5g 

Cit"nll1l:' 14 l D. 0~-2~0 Radzymin 

Lei. 786 71 60 

SALON KWIATOWY 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatra lnego 

KWIATY, KOMPOZYCJE KWIATOWE, 
UPOMINKI 

l .l p r,l'!i ,1my w hfwil" HJ 10 
O.! -G P. h WJ.1~Jw. 1 , ul I 0-.łhri )w„lic ·g() Gg 

pr7y Al '\Jw1M idl( •,.;l1Y:.Ci 
tc-l m„u1 H..t 'J 21 11 



PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

I 

SCEI łA G!.O'IYI łA 
KRÓL EDYP - Sofokles. tłumaczenie i adaptacja - Marcin Sosnowski. reżyseri a - Gustaw 
Holoubek. scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Irena Biegańska . muzyka - Wojciech 
Borkowski 

... I TYLE MIŁOŚCI -Antoni Czechow (na podstawie . .Dia bła leśnego"]. przekład - Irena 
Baj kowska. reżys na - Andrzej Domałi k . scenografia - Marcin Jarnuvk1ewicz. muzyka -
Wojciech Borkowski. światło - Jan Holoubek 

KOLACJA DLA GŁUPCA - Francis Veber. przeklM - Barb.:1ra Grzegorzewska. rezyseria 
- Woj ciech Adamczyk. scenografia - Marcin Srajew ski 

REWIZOR - Mikołaj Gogol. przekład i adaptaqa - Aleksander Argcntynow1cz. rczyseria -
Krzysztof Zaleski. scenografia Zofia de In s. muzyka - W ~oech Borkowski. choreografia 
- Emil Wesołowski 

FREDERICK CZVLI BULWAR ZBRODNI - Eric-Emmanuel Schmitt. przekład - Barbara 
Grzegorzewska. rezysena - Wojciec Adamczyk. scenografia - Paweł Dobrzycki, kostiumy 
- Irena Biegańs ka. choreografia - Zofia Rudnicka 

!:'.,..„. ł. „., 
J -!: „ Q 

DWOJE NA HUŚTAWCE - Wi lliam Gibson. prz kład - Małgorzata S mil. Karol 
Jakubowicz, reżyseria - Wojciech Adamczyk. scenografia - Joanna Mdcha 

ZATRUDNIMY STAREGO CLOWNA - Matei Visniec. przekład - Krzysztof Warlikowski. 
adaptacja 1 reżyseria - Sebasuan Chondro ostas. scenografia - MarC/n Stajewski. muzyka 
- Urszula Borkowska. pantom1mi1 - Jerzy Winnicki 

MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE - Eric-Emmanuel Schmitt p rzekład - Barbara 
Grzegorzewska. rezyseria - Marcin Sosnowski. scenogra 1c1 - Marek Chowaniec. kostiumy -
Irena Biegańska 

MADAME DE SADE - Yuk10 Mish1ma. przekład - Stanisław Janicki, Yuk10 Kudo. reżyseria 
- Barb ra Sass. scenograf ia - Marcin Stajewsk1. kostiumy - Irena Biega ńska . muzyka -
Michał Lorenc. światło - Wie ł w Zdort 

SCEl łJ.\ I łJ.\ !>OLE 
TRZV RAZV PIAF - scenariusz i reżysen<i - Artur Ba rciś. scenografia - Marcin Sta1ewsk1. 
kierow nictwo muzyczne - WOJC1ecl1 Borkow ski 

NOC Z WERTYŃSKIM - oprawa literacka - Janus1 Głowacki. op1 ka crtystyczna 
- Gust w Holoubek. scenografia - Marcin Stajews k1. opracowanie mu,:yczne - Marek 
Walaw nder 

SUNOVJN/ Pł\ŃSlWOł 
INFORMUJEMY. ZE PQOCZĄS SPEKTAKLU OllOMA,ZWE C"RXQIMTY ZNN. 

FOTCXjRNCNJl'NIA. FILMCN.ll'NIA I Nl'GRYWANIA PRZEDSTAWIENIA. 
PROSIMY O ~EN/f TELEfONÓ\J/ KQMÓRKOWYCH 


