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P olskie prawa do sztuki Ariela 
Dorfmana zakupiłem odru
chowo pod wrażeniem lon-

dyńskiego spektaklu, zaraz następne
go dnia. Także odruchowe były moje 
następne kroki: telefony do Jerzego 
Skolimowskiego w Kaliforni z propo
zycją reżyserii i zagrania roli Dr.MI
RANDA, i do Wojtka Pszoniaka w Pa
ryżu by wystąpił w roli Gerardo. Stara 
przyjaźń i światowa renoma sztuki za
działały; obaj natychmiast zaakcepto
wali propozycje nim jeszcze tłumacze
nie Małgorzaty Semil było gotowe. 

Krystyna Janda, którą od początku 
widziałem w roli Pauliny, jakby była 
już przygotowana na mój telefon i bez 
wahania zaakceptowała rolę. 

Następnie Minister Waldemar Dą
browski zapoznał mnie z dyrektorem 
Grzegorzewskim i umowa z Teatrem 
Studio o wspólnej produkcji została 

szybko zawarta. Andrzej Pągowski z 
zapałem zajął się plakatem i oprawą 
graficzną. 

Śmierć i dziewczyna jest fenome
nem historii teatru ostatnich lat. Od 
skromnych początków w 1991 roku w 
Royal Court Theatre w Londynie, 
sztuka poszła w .wiat przebojem. W 
Londynie weszła na scenę w Duke of 
York Theatre w West Endzie, a w No
wym Jorku z Gene Hackmanem, Glen 
Close i Richardem Dreyfusem, gwia
zdami Hollywood w reżyserii słynne
go Mike Nicholsa, bije wszystkie re
kordy kasowe Broadwayu od 10 lat. 

Roman Polański, z którym łączą 

mnie lata współpracy i stara przyjaźń, 
reżyseruje Śmierć i dziewczynę w tea
trze w Paryżu a w przyszłym roku hę-
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dzie kręcić z tej sztuki film z Robert de 
Niro, Dustinem Hoffmanem i Angeli
ką Huston w obsadzie. 

Po Londynie i Nowym Jorku, Śmierć 
i dziewczyna wchodzi na sceny około 
50-ciu najlepszych teatrów w wielu 
krajach na wszystkich kontynentach w 
inscenizacji słynnych reżyserów: Po
lańskiego w Paryżu, Skolimowskiego 
w Warszawie, Istvana Szabo na Wę
grzech, Babenko w Brazylii itd. 

Tematyka jest uniwersalna: 
Akcja sztuki rozgrywa się w przy

branej ojczyźnie Dorfmana Chile i po
rusza problem paroksyzmu śmierci 

moralnych, politycznych i emocjonal
nych wartości, która następuje w spo
łeczeństwie pod koniec dyktatury. Bo
haterka sztuki - Paulina jest ofiarą tor
tur, jej mąż prawnik, został powołany 
do kierowania komisją prowadzącą 

śledztwo nad zbrodniami dyktatury. 
Przypadkowo w ich domu zjawia się 
mężczyzna, który według Pauliny tor
turował ją w przeszłości. Bohaterka 
próbuje się zemścić. 

Kiedy jedną tyranię zastępuje druga, 
odpowiedź na pytanie co zrobić z po
przednimi tyranami jest bardzo pro
sta: złapani przywódcy są rozstrzelani, 
a ich podwładni zatrudnieni ponow
nie by mogli znów kontynuować bez
prawie gwałtu i przemocy. Lecz gdy 
po obaleniu tyranii, przejmuje władzę 
demokracja, odpowiedź nie jest taka 
prosta. Gdzie powinna przebiegać gra
nica pomiędzy zemstą a pojednaniem? 
Czyje i jakie zbrodnie powinny być 
unieinnione? 

Gene Gutowski 
Producent 
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ARIEL DORFMAN (Autor) 
został okrzyknięty jednym z najważniejszych la

tynoamerykańskich pisarzy i krytyków społecz
nych naszego wieku. Wiele jego książek tłuma
czonych jest na więcej niż 20 języków. Na język 
angielski przełożone zostały: ''Mascara" ("Tusz 
do rzęs"), ''The last song of Manuel Sendero" 
("Ostatnia pieśń Manuela Sendero"), ''My house 
is on the Fire" ("Mój dom jest w ogniu"), ''Wi
dows" (''Wdowy''), "Hard Rain" ("Ciężki 

deszcz") (fantastyka), "Last Waltz in Sandiego" 
("Ostatni walc w Sandiego") (wiersze), ''The Em
pire's Old Clothes" ("Stare togi Cesarstwa"), "So
me Write to the Future" (''Niektórzy piszą do 
przyszłości"), "How to Read Donald DU.ck" ("Jak 
czytać Donalda Duck'a") (eseje). 

Jego sceniczna adaptacja ''Widows" miała pre
mierę w Mark & Troper Forum w Los Angeles w 
1991 roku. 

Dorfman był pierwszym dramaturgiem, który 
otrzymał zarówno ''The Found for New Ameri
can Plays Award" jak i ''The Rogs 1 Stevens 
Award" (za jego sztukę "Reader'' ("Czytelnik"). 

Dorfman jest Profesorem Badań na Wydziale Li
teratury i Studiów Larynoamerykańskich na Du
ke University i stałym współpracownikiem ''The 
New York Times", ''The Los Angeles Times", 
''The Nation", ''The Village Voice" i wielu innych 
gazet światowych. Urodzony w Argentynie jest 
chilijskim obywatelem, na wygnaniu, od czasu 
obalenia Salwadora Allende w 1973, aktywnie 
broni praw człowieka na swym rodzinnym kon
tynencie, i na całym świecie. 

Mieszka ze swą żoną i najmłodszym synem w 
Durham w Północnej Karolinie oraz w Sandiego, 
Chile. 

Za sztukę "Smierć i Dziewczyna" Ariel Dorfman 
otrzymał nagordę w konkursie Oliviera w Londynie. 

ARIEL DORFMAN NA WYGNANIU 
Autor "Śmierci i Dziewczyny" ujawnia tajemną 

prawdę o terrorze w Chile. 

"Interesują mnie ludzie, których nigdy nie słu
chano, a którzy nagle odzyskują głos i mówią" -
oznajmia pisarz, poeta i dramaturg Ariel Do
rfman. "Kiedy oni mówią świat szaleje, ponieważ 
o~krywają jego strukturę." W "Smierci 
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Dziewczynie" kobieta w bliżej nieokreślonym la
tynoamerykańskim kraju, staje twarzą w twarz z 
mężczyzną, który jej zdaniem, piętnaście lat temu 
torturował ją i zgwałcił. 

Kiedy samochód prawnika Gerrado Escobara 
psuje się, na autostradzie pomaga mu dr Roberto 
Miranda. Wdzięczny za pomoc Gerrado zaprasza 
nieznajomego do złożenia wizyty jemu i jego żo
nie Paulinie Salas. Paulina jest przekonana, że Ro
berto to ten sam człowiek, który brutalnie 
skrzywdził ją w czasie panowania terroru byłego, 
totalitarnego reżimu. Domagając się sprawiedli
wości, poddaje więc swego kata osobistej próbie. 
Lojalność jej męża jest zachwiana. Wie on, że jest 
to decydujący moment, aby stawić czoło obsesji 
tortur i gwałtu żony. Musi pomóc jej w celu ura
towania małżeństwa. Ale musi także bronic Ro
berta przed zemstą żony. Nowy rząd w kraju, po 
niedawnym przej.du do demokracji, właśnie mę
ża Pauliny wyznaczył do komisji badającej gwał
cenie praw człowieka podczas panowania dykta
tury. 

W centrum emocjonalnym sztuki jest Paulina, 
która znosiła traumę zbyt długo. Złożoność pro
blematyki utworu odzwierciedla potrójne przy
ciąganie się charakterów. "Smierć i Dziewczyna" 
uzyskuje formę sensacyjnej sztuki scenicznej. W 



obłędzie ukrywanej przeszłości jest jasne, że Pau
lina musi dociec sprawiedliwości jeśli ma prowa
dzić normalne życie, że Gerrado jest zmuszony 
iść na kompromis, jeśli ma powstrzymać rozlew 
krwi i że Roberto, który twierdzi, że jest niewin
ny, musi mieć podstawowe prawo do rehabilitacji. 
"Myślę, że dramat polityczny nie powinien opo

wiadać o chwili kiedy ktoś powstaje przeciwko 
tyranii" - wyjaśnia Dorfman. "O wiele bardziej in
teresujące są momenty wcześniejszej lub później
szej drogi, kiedy wszyscy są zwycięzcy przeciw 
tyranii, kiedy mają miejsce tego rodzaju konflik
ty." Dorfman przeżył dwie takie sytuacje w jego 
przybranej ojczyźnie - Chile. Musiał uciekać z 
kraju w 1973, kiedy gen. Augusto Pinochet wspo
magany przez CIA, zainscenizował zamach stanu 
przeciwko demokratycznie wybranemu marksi
stowskiemu_ rządowi prezydenta Salvadora Al
lende. Gdy terror panowania Pinocheta skończył 
się w 1990 roku, Dorfman powrócił do Chile. No
wy prezydent powołał ośmioosobową Narodową 
Komisję Prawdy i Pojednania (National Commis
sion on Truth and Reconciliation), mającą na celu 
ujawnienie łamania praw człowieka w latach Pi
nocheta. Jednakże ręce Aylwine' a są poniekąd 
związane, ponieważ Pinochet wciąż zachowuje 
dowództwo nad siłami zbrojnymi w Chile. 

Ponad 6 stóp wzrostu, w okularach, pod pięć
dziesiątkę, hiszpańsko i angielsko języczny pisarz 
mówi z pasją i biegle po angielsku, w języku, któ
ry jest tak samo jego matczyną melodią, jak i hi
szpański. Mimo iż urodził się w Argentynie przy
był do Nowego Jorku mając dwa i pół roku i prze
bywał tu do wczesnej młodości. Jego ojciec, który 
był ekonomistą UN zdecydował się opu.cić Ame
rykę kiedy maccartyzm podniósł swą groźną gło
wę. Z Nowego Jorku rodzina przeniosła się do 
Chile, gdzie Dorfman wkroczył w dorosłość w la
tach panowania prezydenta Allende. Traktując 

przybraną ojczyznę jak własną, Dorfman na pisał 
swą pierwszą książkę po hiszpańsku. 

Dorfman qył wiernym poplecznikiem Allende i 
kiedy Pinochet przeją(lontrolę i kiedy książki pi
sarza były publicznie palone, zmuszony był emi
grować. Zańim we wczesnych latach osiemdzie
siątych osiedlił się w USA mieszkał w Paryżu, a 
następnie w Amsterdamie. W 1984 roku wzniósł 
swój dom w Durham, Północna Karolina, gdzie 
wciąż mieszka ze swoją rodziną, ucząc kultury la-
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tynoamerykańskiej na Duke University. 
Dziesięć lat temu, kiedy wciąż był wygnańcem 

z Chile, Dorfman wyobrażał sobie "Smierć i 
Dziewczyna" jako powieść. "Interesowała mnie 
wizja kobiety rozpoznającej głos kogoś, kto zrobił 
jej okropną krzywdę i straszną szkodę. Widzia
łem to jednak w kontekście dyktatury. Świat ze
wnętrzny był światem wielkiego lęku i w pew
nym sensie wprowadzenie bohaterki byłoby od
wróceniem go do góry nogami." Historia kobiety 
bijącej mężczyznę jego własną bronią przypomina 
sztukę Willima Mastrosimone "Ostateczne Środ
ki" (Extremities), w której ofiara gwałtu dokonuje 
zemsty na swym napastniku. Obecność w sztuce 
Glenn Close' a może nawet przywołać wspomnie
nie nienawiści kobiety z "Fa tal Actrtraction". 

Sztuka Dorfmana posiada dwuznaczną moralną 
wymowę i bogata jest w obszerne polityczne i et
niczne pytania, które podnosi. Tematyka jej naro
dziła się, kiedy Dorfman powrócił do Chile w 
1990 roku. Wtedy to znalazł klucz do swej opo
wie.ci. Sytuacja przejścia do demokracji, nie prze
żywania lęku na ulicach, lecz raczej przechodze
nia procesu liberalizacji, stwarzała więcej drama
tyzmu. Wymowa sztuki stawała się bardziej iro
niczna, bardziej interesująca. ściślej mówiąc ko
bieta reprezentująca potrzeby wspólnoty była jej 
przeciwna. Jest to sposób w jaki reprezentuje głos 
wspólnoty, ale jest to głos zagłuszony. 

Od kiedy Pinochet był pokonany, przynajmniej 
pod niektórymi względami, wielu przyjaciół Do
rfmana z czasów Allende było aktywnie zaanga
żowanych w przej.cie do demokracji. ''Mój najlep
szy przyjaciel, który był prezesem Amnesty Inter
national był również członkiem komisji" - oznaj
mia autor. '1 to jest w akcji, gdy ostatecznie wszy
scy troje idą razem. Mąż to kluczowy element. 
Zdałem sobie sprawę, że to musiała być sztuka, 
gdyż było bardzo ważne dynamiczne przedsta
wienie historii." W tym punkcie kariery Dorfman 
był lepiej znany jako powieściopisarz, poeta, au
tor licznych esei i artykułów zarówno po hiszpań
sku, jak i po angielsku. Wcześniej napisał dwie 
sztuki "Widows" ("Wdowy") -wspólna adaptacja 
z Tony Kushner wcześniejszej powieści i "Rea
der" ("Czytelnik"), adaptacja noweli. Jednakże 
"Śmierć i Dziewczyna" jest pierwszą pracą stwo
rzoną bezpośrednio na scenę. 

Dorfman twierdzi, że sztukę "Śmierć i 
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Dziewczyna" napisał bardzo szybko. "Moja żona 
mówi, że nie wolno mi mówić takich rzeczy, ale ja 
czułem, że to jest najprawdopodobniej najwa
żniejsze dzieło, jakie napisałem dotychczas. Wiesz 
jak to jest gdy ktoś zawiązuje ci oczy i mówi że
byś rzucił jabłkiem, a ty wiesz, że zamierzasz 
uderzyć w cel? Ja wiedziałem, że to zrobię, trafia
łem w cel każdym słowem, które pisałem. Cze
kasz całe swoje życie, by opowiedzieć pewną hi
storię w określony sposób, w której realność i nie
realność kroczą razem, i to jest to co ja robiłem z 
tą sztuką." 

Lecz niestety ludzie, do których sztuka skiero
wana jest bezpośrednio, nie zrozumieli jej. Nawet 
w epoce post-Pinochetowskiej, Chilijczycy uznali 
sztukę za zbyt niebezpieczną. Dorfman opisuje 
wystawienie "La Muerte y la Doncella" w Santia
go jako warsztatowe, bo tekst był 9.kaleczony 
przez wewnętrzną cenzurę, a aktor~ byli zastę
powani w ostatniej minucie gdyż bali się grania w 
tej sztuce. Nie tylko stronnicy byli zaniepokojeni. 
Wielu przyjaciół Dorfmana, którzy byli teraz w 
nowym rządzie, taktowało go w podobny sposób, 
w jaki dwóch mężczyzn w sztuce traktuje Pauli
nę. "Jesteś szalony, nie powinieneś mówić o ta
kich rzeczach. Pogrzebmy przeszłość". Dorfman 
ripostuje, odcina się, że pogrzeby są ważne ale: 
"nie możemy spalić powietrza, musimy spalić 

ciało". Prawda o przeszłości musi wyjść na świa
tło zanim się o niej zapomni. 

Dorfman spekuluje, że o wiele większym był 
strach patrząc jak kobieta przejmuje władzę, niż 
strach przed akshumacją przerażającej przeszło
ści. "To jest przerażające w tym kraju, ale w kul
turze macho, takiej jak chilijska, to właśnie prze
szkadzało ludziom - zarówno mężczyznom jak i 
kobietom." Wiele kobiet przychodziło do Do
rfmana pytając go, jak był w stanie dodać głosu 
ich uczuciom i emocjom tak celnie. "Dzieje się tak 
dlatego, że ja jestem naprawdę zainteresowany 
odwróceniem - tzn. inną wersją - rzeczywistości i 
sądzę, że jestem zdolny zrozumieć co kobieta czu
je w takich okolicznościach." 

Jednak w sztuce "Śmierć i Dziewczyna" Do
rfman nie tylko sławi przemianę z cichej ofiary i 
potulnej żony w żądnego odwetu napastnika. W 
trakcie sztuki mamy wątpliwości czy bohaterka 
rozpoznała swego prześladowcę we właściwym 
mężczyźnie, a nawet czy jest przy zdrowych zmy-
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słach. Mamy wątpliwo.ci co do zasady sprawie
dliwo.ci "oko za oko", którą jest gotowa zastoso
wać. "Jak możesz powiedzieć prawdę, gdy nie 
masz maszyny czasu?" - pyta Dorfman. Wskazuje 
na paralelę ostatnich wydarzeń w kraju, które 
oczywiście nie są tej samej wielko.ci co dola Pauli
ny w rękach zbirów Pinocheta, ale gdzie padło ta
kie samo pytanie retoryczne. "Do tej pory mieli
śmy Clarence Thomas' a, Wiliam Smith' a, Mike 
Tyson' a i Bill Clinton' a. Czterech mężczyzn i czte
ry kobiety. We wszystkich przypadkach kobiety 
mówiły otwarcie. Czy miały rację, czy, nie wszy
stkie zdecydowały się poddać mężczyzn próbie. 
Wkrótce będziemy mieć jeszcze jedną," przewi
duje, ponieważ "w przeszłości są świadectwa 

konfliktów." 
Czy Dorfman oczekiwał od swych bliźnich Chi

lijczyków, by zareagowali inaczej, niż zrobili to 
wobec sztuki "Śmierć i Dziewczyna"? Jego przy
jaciele, którzy są w nowym rządzie, niczym Ger
rado w sztuce, mają zadanie odbudowania mo
stów i posuwania spraw naprzód. Komisja prezy
denta Alwina miała powierzony mandat aby upa
miętniać zbrodnie, ale nie ukarać przestępców. Je
go demokratyczny rząd posiada władzę dlatego, 
że powszechna amnestia oczyszcza siły bezpie
czeństwa z części popierającej panowanie terroru. 
Okrutna rzeczywistość polega na tym, że urzę
dnicy poprzedniego rządu wciąż zajmują wpły
wowe stanowiska w nowej władzy. 

"Moja odpowiedź brzmi schizofrenicznie. Jako 
obywatel jestem całakowicie zadowolony z licz
nych sposobów przemiany, które mają miejsce i 
popieram je. To jest mój rząd, za którym głosowa
łem. Ale jako artysta, myślę, że są rzeczy, o któ
rych należy powiedzieć. Innymi słowy, nie musi
my wszyscy śpiewać w jednym chórze. Prawdzi
wy problem polega na tym, że przemiana jest am
biwalentna i powinien istnieć kompromis. Ale 
sztuka nie powinna być środkiem kompromisu. 
Wciąż powtarzam moim chilijskim przyjaciołom -
politykom: 'Możecie iść na kompromis we wszy
stkim czym chcecie. Cieszę się, że wy to robicie 
ponieważ ja później nie będę musiał tego robić.' 
Ale jestem przekonany, że są pewne sprawy, któ
re trzeba powiedzieć i ja muszę je powiedzieć. 

Myślę, że demokracja jest silna, gdy ją spraw
dzasz i testujesz." 



GŁÓWNE OPINIE O SZTUCE Z PRASY ZAGRANICZNEJ 

. THE SUNDAYTIMES 
"Sztuka omamia i okręca, przykuwając publicz

ność na bezlitosne dziewięćdziesiąt minut. Za
wieszony, przypominający 11zabawę w kotka i 
myszkę", dramat zawiera argumenty polityczne, 
takie jak wyrzuty sumienia, wywołane czasową 
sprawiedliwością, jak pragnienie zemsty, wywo
łane konfliktem w obrębie moralnej odpowie
dzialności. Mimo że sztuka opisuje sytuację Ame
ryki Południowej, jej zasięg jest uniwersalny i 
wychdozi poza polityczny, osiągając także wy
miar jednostkowy... Sztuka, którą publiczność 

wyniesie z teatru w życie." 

THE LONDON TIMES 
''Wspaniała, prorocza, znacząca ... Jest to jedna z 

tych rzadkich sztuk, które kryształową prostotą 
klasycznego mitu zdają się chwytać tętno wieku." 

FINANCIAL TIMES 
"Oszałamiająca ... Dorfman przypominał mi Sar

tre poprzez użycie formy sztuki sensacyjnej przy
pominającej klaustrofobiczną "zabawę w kotka i 
myszkę", zastosowaną w celu zadania serii mo
ralnych pytań. Tym co stawia sztukę na pierw
szym miejscu jest to, że rozwiązania pochodzą 
prosto z akcji, i że Drofman nigdy nie udziela ła
twych odpowiedzi ... Piszę to po to, by pokazać, 
że wszyscy ci, którzy gorliwie ogłaszają śmierć 
politycznego teatru reprezentują ciasnotę poglą
dów." 

THE OBSERVER 
"Posiada napięcie i zawikłanie kryminału, ale 

nie o tym jest sztuka: opowiada ona o przerażają
cej traumei tortur i zatrważających trudnościach 
w odbudowie społeczeństwa po dyktaturze. Nie
jednoznaczność zakończenia jest tak wymowna 
jak cisza otwierająca sztukę Pintera." 

THE DAILY TELEGRAPH 
"Naprawdę trudno jest znaleźć sztukę, która 

porusza polityczne i psychologiczne problemy w 
tak wyrafinowany sposób." 

INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE 
"Silnie wzruszająca (sztuka), która wspaniale 
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ukazuje zarówno ludzkie udręczenie jak i trudno
ści napotykające nową demokrację ... Wymowny 
dramat, który zadaje wszelkiego rodzaju bolesne 
pytania w nadzwyczajnej dramatycznej potrze
bie ... Sztuka posiada działanie dreszczowca, ale 
jest coś więcej, niż tylko to. W pisarstwie Dorfma
na znaleźć można współczucie i mądrość, które 
podnoszą na duchu, nawet wtedy, gdy sztuka 
zmusza publiczność, by przyglądała się okropnej 
twarzy ludzkiego barbarzyństwa." 

THE GUARDIAN 
''To jest najlepszy polityczny teatr. Trzymająca 

w napięciu sensacyjna sztuka Ariela Dorfmana 
odnosi jeszcze jeden tryumf... jako że subtelnie 
ukazuje, jak załagodzić winy przeszłości." 

TIME OUT 
"Poruszająca„. Dorfmana wrażliwy portret ży

jącej pod napięciem kobiety, jego zrozumienie jak 
problemy osobiste i polityczne są nie do rozwią
zania splecione, jego wspaniałe, dramatyczne 
zdolności w podnoszeniu napięcia ... (czynią z te
go) niezapomniane przeżycie." 

WHAT'SON 
Dorfman sprawia, że jego sztuka działa na 

wszystkich poziomach. Pytania przeszywają nas, 
wciągając w akcję bardziej niż jakikolwiek rymi
nał." 

THE TABLET 
"Ostry jak gwóźdź, bystra ROlityczna sztuka 

sensacyjna... sięgająca do najlepszych tradycji 
"detektywa" i "pułapki śmierci", ale przepełnio
na politycznymi, społecznymi i feministycznymi 
tezami, które dodają niezmiernej etnicznej siły do 
dramatu zemsty ... Najlepsza obsada w mieście." 

THE GOOD TIMES 
''To, co odróżnia sztukę Dorfmana od innych 

utworów o kobiecej zemście (Julia Roberts w filmie 
"Sypiając z Wrogiem", William Mastrosimone's w 
sztuce - horrorze "Ekstremities") to wyrafinowana 
kontekstualizacja fizycznego wykorzystania, za
równo w politycznym, jak i witalnym wirze, dra
matycznie poruszająca etniczna debata." 

CITYLIMITS 
"Rewelacja... Psychologiczny dramat sensacyj

ny, który zakręci i omota widza, doprowadzając 
do tego, aby czuł się niczym węże na drabinie ... 
Jeżeli kiedykolwiek stare feministyczne przysło
wie, "osobiste jest polityczne", sprawdza się, to 
właśnie tutaj ... Nie przegap." 

GLASGOW HERALD 
"Zachwycające i ogromnie polecane" 

••• 
'"Smierć i Dziewczyna' jest doskonale skonstruo-

wana jako pułapka na myszy. Sztuka sensacyjna 
pełna akcji. Brawurowe efekty jak w 'Wait Until 
Dark', czy 'Death Trap', czy nawet w najlepszym 
holiwoodskim osiągnięciu 'Fatal Actraction"' Clo
se' a. 

- Frank Rich, NY Times 

111Smierć i Dziewczyna" warto zobaczyć. Ma w so
bie dreszcze, rozlew krwi, pasję." 

- Clive Barnes, NY Post 

111Smierć i Dziewczyna" pochłania, pozostawia w 
zawieszeniu. Jest wystawiona z żywą inteligencją. 
Mike Nichols jest u szczytu swych możliwo.ci. To jest 
prowokujący utwór teatralny. Nieodparty?" 

- Linda Winner, Newsday 

111Smierć i Dziewczyna' jest obezwładniającym do
świadczeniem. Fascynujący, wstrząsający dramt, 
przepełniony zarówno ważnymi pytaniami, jak i 
nieustającą niepewnością. Glenn Close oferuje do
skonałe przedstawienie. Jej obecność w tej komple
ksowej sztuce ·jest wystarczającym powodem do 
przybycia. Gene Hackman jest wspaniały. Mike Ni
chols doskonale wystawił sztukę w modzie dre
szczowca." 

- William A. Raidy, Star-Ledger 

111Smierć i Dziewczyna' jest nieskazitelnie zagrana. 
Nic nie grozi Broadwayu, jeśli może być nagrodzony 
reżyserią i przedstawieniami takimi jak to, przy któ
rych wyniki z kasy teatralnej są współmierne ze znacz
nym talentem dzieła. 

- David Richards, NY Times 

THE LOS ANGELES TIMES 
O sztuce "Smierć i Dziewczyna" 
"Przechodząca od, szybko budującego nastrój, po

czątku do znakomitego końca, napisana w nagłej 
potrzebie, która swą pełnią artystyczną udziela 
wskazówek, balansująca na kilku poziomach napię
cia ... Arcydzieło. 

''To jest bardzo dobrze zagrane, zasilone gwiazda
mi wydarzenie. Reżyseria Mike Nicholse' a jest nie
skazitelna. Oglądając to artystyczne trio aktorskie 
przeżywamy prawdziwy teatralny dreszcz. To jest 
bardzo dobrze zagrane, zasilone gwiazdami wyda
rzenie!" 

- Dennis Cunningham, CBS TV 

111Smierć i Dziewczyna' jest pierwszorzędnym 
wydarzeniem teatralnym. Reżyseria Mike' a Nichol
se' a jest bez zarzutu. Glenn Close daje widzowi dzi
kie, tytaniczne przedstawienie. 

- Jeffrey Lyons, CBS Radio 

"Znakomicie odkrywają wszelkie aspekty podnie
cającej nowej sztuki Ariela Dorfmana. Żadna sztuka 
od czasu 'Equus' nie była tak prowokująca, żadnej 
obsady w pamięci nie mogę porównać do tej, pod 
reżyserią Mike' a Nichols' a. Trzy elektryzujące 

przedstawienia, jedna wielka sztuka. 'Smierć i 
Dziewczyna' jest podnoszącym wartość życia tea
tralnym doświadczeniem. Rzadkie i niezapomniane 
wydarzenie." 

- Pat Collins, WWOR TV 
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GENE GUTOWSKI - PRODUCENT 

W latach okupacji mieszkał w War
szawie. Jako młody jeszcze chłopiec 
przez długi czas dostarczał z bazy Lu
ftwaffe na Okęciu sprzęt radiowy dla 
AK. Po ucieczce przed Gestapo na Ło
twę i po służbie w Armii Amerykań
skiej w Niemczech, dotarł do Nowego 
Jorku w 1947 roku. 

Po krótkiej karierze jako ilustrator i 
rzeźbiarz, rozpoczął produkcję filmów 
dla telewizji w 1955 roku. Następne by
ły już filmy fabularne, Island Woman i 
Station 6 Sahara z Carol Baker. W 1964 
roku sprowadził do Londynu Romana 
Polańskiego, z którym stworzyli wspól
ną firmę, Cadre Films, i wyprodukował 
Wstręt (Repulsion), Matnię (Cul de Sac) 
i Bal Wampirów. Następne lata spędził 
z Polańskim w Hollywood na kontrak
cie w Paramount Studio. 

W 1968 roku był producentem w Rzy
mie filmu Przygody Gerarda w reżyse
rii Jerzego Skolimowskiego, z Claudia 
Cardinale, Eli Wallachem i Jackiem 
Hawkinsem. Następnie Romans Konio
krada z Yul Brynnerem, Eli Wallachem, 

Jane Birkin i Serge Gainsborough, i 
Dzień na Plaży, według scenariusza Po
lańskiego z Peter Sellersem. W teatrze 
w Londynie wystwił sztukę muzyczną 
Passion Flower Hotel napisaną przez 
słynnego kompozytora Johna Barry, 
gdzie debiutowały znane dziś gwiazdy: 
Pauline Collings, Francesca Anis i Jane 
Birkin. 

Z Polską łączą go też bliskie kontakty 
kulturalne. Już w 1958 roku, Gutowski 
otrzymał Amerykańskie prawa do fil
mu Marka Hłaski 8-my Dzień Tygo
dnia i stał się jego bliskim przyjacielem 
i mecenasem na zachodzie. Sprowadził 
też do Anglii Krzysztofa Komedę który 
komponował tam muzykę do filmów 
Polańskiego. 
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Po wieloletniej przerwie wraca do te
atru i filmu. Śmierć i Dziewczyna to 
pierwsza z cyklu zachodnich sztuk, ja
kie chce wystawić w Polsce. Razem z 
żoną, aktorka Dorota Puzio, przygoto
wują szereg projektów teatralnych i fil
mowych. 



JERZY SKOLIMOWSKI 

ur. 1938; studiował etnografię oraz ar- z Eli Wallachem i Claudią Cardinale), DEEP 
cheologię, a następnie reżyserię w PWSTiF END (1970 w Anglii i w RFN), KRÓL-DA-
w Łodzi. Jest twórcą bardzo wszechstron- MA-WALET (1971 z Davidem Nivenem i 
nym. Debiutował w 1958 jako poeta tomi- Giną Lollobrigidą). Jego kolejne filmy: 
kiem wierszy GDZIEŚ BLISKO SIEBIE a w KRZYK (1977 z Susanną York i Alanem Ba-
rok później opublikował zbiór opowiadań tesem) oraz MOONLIGHTING (1982 z Je-
SIEKIERA I NIEBO oraz eksperymentalny remy Ironsem) - zdobył prestiżowe nagrody 
utwór KTOŚ SIĘ UTOPI. na festiwalu w Cannes - pierwszy Specjalną 
Współpracę z filmem rozpoczął od scena- Nagrodę Jury, drugi Złotą Palmę za reżyse-

riusza dla Andrzeja Wajdy NIEWINNYCH rię. Z jego późniejszych filmów THE LI-
CZARODZIEI, następnie wspólnie z Roma- GHTSHIP (1985) przyniósł mu nagrodę za 
nem Polańskim stworzył scenariusz NOŻA reżyserię na festiwalu w Wenecji. 
W WODZIE. Po SUKCESIE JEST NAJLEPSZĄ ZEMSTĄ (z 

W swoim pierwszym filmie pełnometrażo- Michaelem Yorkiem, Michel Piccoli i Anouk 
wym (wg własnego scenariusza) zatytułowa- Aime) zrealizował WIOSENNE WODY (z 
nym RYSOPIS (1964) zagrał główną rolę. Nastazją Kinski, Timothy Hutton i Valerią 
Wystąpił również w stanowiącym niejako Golino), a ostatnio FERDYDURKE. 
kontynuację Rysopisu filmie WALKOWER Jerzy Skolimowski występował nie tylko w 
(1965), który przyniósł mu nagrody na wielu filmach, które sam reżyserował. Zagrał w fil-
festiwalach a także w filmie Ręce do góry mię Volkera Schlondorffa KRĄG ZDRADY, 
(1967), obrazie, który został zatrzymany , gt_pwną rolę w BIG SHOTS (reż. Robert 
przez cenzurę reżimową i długo nie mógł · Mandel), a także partnerował Baryszniko-
się doczekać prezentacji w Polsce. . . wowi w filmie BIAŁE NOCE Taylora 

Od 1968 Jerzy Skolimowski reżyseruje .„ :~fatkforda . 
głównie za granicą: DIALOG 20-40-60 ' w .·' ŚMIERĆ I DZIEWCZYNA jest pierwszą 
Czechosłowacji (z Jean-Pierre Leaudein), ' pracą Skolimowskiego dla sceny i jest rów
PRZYGODY GERARDA (1969 we Włoszec~ •; ~ież jego debiutem aktorskim w teatrze. 

f·' „_ -~ ' 
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WOJTEK PSZONIAK 

ur. 1942. Karierę aktorską rozpoczął w teatrach stu
denckich i amatorskich jeszcze przed podjęciem stu
diów na wydziale aktorskim PWST w Krakowie 
(1964-68). Związany był z czołowymi scenami pol
skimi: w latach 1968-72 z Teatrem Starym im. Hele
ny Modrzejewskiej w Krakowie, następnie z Teatrem 
Narodowym w Warszawie (1972-74) oraz Powszech
nym (1974-1977). Od 1977 pracuje we Francji. Wy
stępował także w kabarecie "Pod Egidą" (197 4 i 
1981 ). Swoje najwybitniejsze kreacje aktorskie stwo
rzył Pszoniak w spektaklach reżyserowanych przez 
Zygmunta HObnera i Andrzeja Wajdę, np. McMurphy 
w LOCIE NAD KUKUŁCZYM GNIAZDEM Wasser
mana (1977), Papkin w ZEMŚCIE Fredry (1980), Gar
derobiany w GARDEROBIANYM Harwooda (1986) -
w reżyserii HObnera (wszystko na scenie warszaw
skiego Teatru Powszechnego), a także Wierchowień
ski w BIESACH wg Dostojewskiego (1971 ), Robe
spierre w SPRAWIE DANTONA Przybyszewskiej 
(1975), Bałandaszek w ONYCH Witkacego (1980) w 
reżyserii Wajdy. Z twórczością Wajdy łączą się też 
niektóre najwybitniejsze kreacje filmowe Pszoniaka: 
Jezus w filmie PIŁAT I INNI (1972, debiut filmowy), 
Dziennikarz-Stańczyk w WESELU (1973), Moryc 
Welt w ZIEMI OBIECANEJ (1975), Robespierre w 
DANTONIE (1982) oraz rola tytułowa w filmie KOR-
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CZAK (1989). Obok ról teatralnych i filmowych, 
Pszoniak ma w dorobku wiele znaczących ról telewi
zyjnych, np. Cliff w MIŁOŚCI I GNIEWIE Osborne' a 
(1973, reż. HObner), Sganarel w DON JUANIE Molie
re'a (1975, reż. HObner), Bill Maitland w NIE DO 
OBRONY Osborne' a (1976, reż. Jerzy Gruza). 
Począwszy od roli Fajngold w BLASZANYM BĘ

BENKU Schlondorffa (1979) wiele znaczących ról te
atralnych, filmowych i telewizyjnych Wojtka Pszo
niaka powstało za granicą. Wśród najważniejszych 
są: "Les Lendemains qui Chante" reż. J.Fansten, "Mu
sic Hall" reż . H.Bluval, "Stradivarius" reż.V.Andrei, 
"Le Bouvard a l'envers" reż. P.Boutron, "Je Hais les 
Acteurs" reż .G.Krawczyk, "Les Annes Sandwiches" 
reż. P.Boutron, "Czekając na Godota" reż.Ph.Mentha, 
"Monsieur" reż. J.Ph.Toussaint, "Balkon" J.Genet 
reż . L.Pasqual, "Król Ubu" reż. Roland Topor. 

Wojtek Pszoniak jest laureatem wielu nagród pol
skich i zagranicznych, m.in„ Nagrody im. Boya Klubu 
Krytyki Teatralnej SDP, Nagrody I stopnia Kaliskich 
Spotkań Teatralnych, Nagrody aktorskiej na Festiwalu 
w Op0lu, Nagrody aktorskiej I stopnia na li Festiwalu 
Filmów Fabularnych w, Gdańsku, Nagrody I stopnia 
Ministra Kultury i Sztuki za wbitne osiągnięcia aktor
skie w teatrze i w filmie, Nagrody Go Masters na Fe
stiwalu Filmowym w Montrealu za rolę w Dantonie. 

KRYSTYNA JANDA 

Pewne zdjęcie Krystyny Jandy obiegło całą europej
ską prasę: stoi przed publicznością festiwalu w Cannes 
- właśnie otrzymała Złotą Palmę dla najlepszej aktorki 
europejskiej 1990 - i wyciera wierzchem dłoni zapła
kane oczy. Mistrzyni łez (mówi o sobie ze śmiechem: 
jedną ze swoich ról całą przepłakałam) tym razem - ze 
wzruszenia - płakała naprawdę: 
Urodziła się 18 grudnia 1952 roku w Starachowi

cach. Po uzyskaniu matury w Liceum Plastycznym w 
Warszawie rozpoczęła studia w warszawskiej Wy
ższej Szkole Teatralnej, które ukończyła z wyróżnie
niem w roku 1975. Jeszcze w czasie studiów zagrała 
pierwszą dużą rolę: Maszę w przedstawieniu telewi
zyjnych "Trzech sióstr" Antoniego Czechowa. Wkrót
ce potem Doriana Gray' a (a więc chłopca) w adaptacji 
powieści Oskara Wilde. Pozycję najwybitniejszej ak
torki polskiego kina, którą w sposób niekwestionowa
ny jest nadal zajęła od razu pierwszą rolą filmową -
Agnieszki w "Człowieku z marmuru" Andrzeja Wajdy. 
Zagrała następnie w 42 filmach polskich i zagranicz

nych (głównie we Francji i RFN), kinowych i telewi
zyjnych (w tym seriale TV). W następnych filmach An
drzeja Wajdy: "Bez znieczulenia", "Dyrygent", "Czło
wiek z żelaza", Krzysztofa Zanussiego: "Stan posiada
nia", Krzysztofa Kie.lowskiego: "Dekalog li". Z pozo
stałej, ogromnej listy niebywale zróżnicowanych po
staci filmowych za najważniejsze ·uznać można głów
ne role w "Przesłuchaniu" Ryszarda Bugajskiego (film 
legendarny, w latach stanu wojennego obejrzały 
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"Przesłuchanie" na nielegalnych pokazach tysiące wi
dzów), "Kochankach mojej mamy" Radosława Piwo
warskiego i telewizyjnym serialu "Modrzejewska" Jana 
Łomnickiego. Najnowszy film z Krystyną Jandą w 
głównej roli kobiecej "Zwolnieni z życia" Waldemara 
Krzystka, który na ekrany wejdzie prawdopodobnie w 
październiku, reprezentuje kinematografię polską na 
festiwalu w San Sebastian. 

Na deskach teatrów: Ateneum, Małego, Powszech
nego i w teatrze TV grała w ponad 35 spektaklach (w 
tym dwu muzycznych, jest bowiem również aktorką 
śpiewającą). W teatrze - m.in. główne role w "Medei" 
Eurypidesa, "Pannie Julii" Strindberga, "Edukacji Rity" 
Russela, "Shirley Valentine" Russela, "Dwojgu na huś
tawce" Gibsona, "Kotce na gorącym, blaszanym da
chu" Williamsa, a w spektaklach telewizyjnych - w 
"Niemcach" Kruczkowskiego, "Domu kobiet" Na
łkowskiej, "Śniegu" Przybyszewskiego, "Balladynie" 
Słowackiego, "Pożądaniu w cieniu wiązów" O' Neilla, 
"Silniejszej" Strindberga. 

Jest chyba jedyną dziś aktorką w Polsce, która ściąga 
na widownię komplety publiczności. 

Krystyna Janda prywatnie: żona znakomitego opera
tora filmowego, Edwarda Kłosińskiego, matka 17-let
niej Marysi (córka z pierwszego małżeństwa, z An
drzejem Sewerynem), 3-letniego Adasia i półtorarocz
nego Jędrka. Mieszka w Milanówku, w pięknym, świe
żo odremontowanym, zabytkowym domu. 



Dom Wydawniczy 
Szczepana Szymańskiego 
zwraca się z ofertą 
współpracy do pisarzy, 
krytyków, grafików, 
tłumaczy, ludzi świata 
kultury i polityki, 
dziennikarzy. 
We współpracy z Wami 
chcemy wydawać 
i promować książki, które 
będą poszukiwane przez 
polskich czytelników. 
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