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JohU.iiv. ( ... ) cz!l o±rz!lmafuszt! gonzifue fuiano, oienis;: sig z nią? 
· ~intki: ~a tfuą prośhg, kmJJnie, i zgonnie ;: rmumem, 

nottonam fuigtt~.mgo CZJJnU nii ten. 

(Akt I, scena I) 

Jlf alstaff: ~fi.ltór!l z fu as zna Jlf orna zamieszkałegn fu iJJm mieście? 
Jisłol: lnam tego nłofuieha. ~ohrie mu sig pofuoozi. 

Jlf alstaff: ( ... ) ;3lllJ istocie fuiele &mig, lm nie lli!Jślg o t!lm, 

b!l moja sakiefuha scfrunfo; pmcifunie. y&rótko 

mófuiąc, 

cfrcg rozkocfrm: fu sobie fonę Jlf orna. 

( ... ) y&rąią pogłoski, ie sprnfuuje ona rią~ nan 

mgfofushą Mkiefuką; a on ma legion złot!lcfr 

„aniołhófu". 

(Akt I, scena III) 

Jlf tnion: ( ... ) @qoć muszg fu!lmać, ie hogadfua ojca 

IfiłJJł!l prit:tczt:tną pierfuszą mt!cfr wlotófu, 

'lfiecz zalecając sig oo ciehie, J\nno, 

®bkrJJłem fu tohie znacznie fuigksze skurh!J 

~ii fuort:t złota i skrit:tnie z nostatkiem. 

(Akt III, scena IV) 

Jlf tnion: ( ... ) Qlfrcieliście za mąi fuJJbać ją franiehnie 

Wam, gnzie jej fucale nie ciągngła miłość. 

Jrnfuoa jest taka, ie się nrgcz!lfo 

®o oafumt n mną, a oo oziś nasz zfuiązek 

~tał się tak trfuał!l, ie nic go nie mfuie.( .•. ) 

Jonstgp nie znosi fe.i piętna oszustfua, 

~ieposłuszeństfua albo samofuoli, 

Qf)ot:ti hzigki niemu unikngła fuielu 

W:t:tsigc!l goozin pmklg±t:tcfr, jakimi 

~t! ohnarofuał ją śluh pon pnumusem. 

Jlf orb: ( ... ) ~iifość nam oaje znąonnie ~iehiosófu; 
liemię - pieniąnze; fonę - fut:trok losu. 

(Akt V, scena V) 

PRZ EMIAN A WOJOWNIKÓW W DWORZAN 

/Bźeroko rozpowszechnione jest dziś 
mniemanie, iż formy współżycia zbiorowego 
i poszczególne instytucje społeczne powstawały 
w ten sposób, że ludzie, którzy pierwotnie te 
formy i instytucje ukształtowali, uznali je za 
dogodne dla organizacji swego wspólżycia . 
Mniemanie to sugerowałoby, że ludzie, uznając 
dogodność i celowość tych instytucji, postano
wili sobie kiedyś, że tak właśn ie1 a nie inaczej 
wrganizujq swoje współżycie. Jest to wszakże 
zupełnie inna fikcja i już choćby dlatego tylko 
pogląd taki nie może być przyjęty jako założenie 
badawcze. 

I a Zachodzie przemiana wojowników 
w dworzan dokonuje się powoli od XI 

· . lub XII stulecia, aż wreszcie stopniowo 
dobiega kresu w XVII i XVIII stuleciu.(. .. ) 
"łloczątkowo - niejako w punkcie wyj-
~ ~ ścia tego procesu - wojownicy żyją 
~ swoim mniej lub bardziej odrębnym 
życiem, mieszczanie i chłopi zaś swoim. Stany 
dzieli jeszcze głęboka przepaść, nawet gdy są
siadują ze sobą w przestrzeni. Ich zwyczaje, 
gesty, ubiory lub zabawy różnią się od siebie, 
choć oczywiście tu i ówdzie może dochodzić 
do zapożyczeń. Kontrasty społeczne - albo, jak 
to chętnie nazywają ludzie bardziej ujednolico
nego świata, różnobarwność życia - są pod 
każdym względem większe. Warstwa wyższa, 
szlachta, nie odczuwa jeszcze większego napo
ru społecznego od dołu; nawet mieszczaństwo 
w zasadzie nie kwestionuje jeszcze jej funkcji 
i prestiżu . Nie musi ona jeszcze bezustannie 
nad sobą panować i kierować się przezorna-

ścią, żeby nie podważyć swej pozycji warstwy 
wyższej . Posiada swe włości i posiada miecz. 
Głównym niebezpieczeństwem dla wojownika 
są inni wojownicy. Słabsza jest przeto kontro
la, jakiej we własnym środowisku poddaje 
szlachta swe dystynktywne zachowanie, słab
sza też - również od tej strony - samokontrola, 
do której zmuszony jest indywidualny rycerz. 
W swej pozycji społecznej czuje się on bez po· 
równania pewniej, swobodniej niż szlachcic 
dworzanin. Nie musi usuwać ze swego życia 
wszystkiego, co jest brutalne i wulgarne. Myśl 
o warstwach niższych nie napawa go szczegól
nym niepokoj m; nie wiąże się z nią stale pe
wien lęk, toteż w życiu towarzyskim warstwy 
wyższej nie jest obłożone tabu - jak się dzieje 
później - wszystko, co przypomina o istnieniu 
warstw niższych. Na widok ludzi z warstw 
niższych lub ich gminnych gestów budzi się tu 
nie uczucie przykrości, zakłopotania, lecz 
uczucie pogardy, wyrażane otwarcie, bez osło
nek, nie zmącone powściągli waścią, nie prze
transformowane lub przytłumione jakimkol
wiek nakazem liczenia s ię z innymi.[.„] 

• 

XV, a zwłaszcza w XVI stuleciu, ca
ły ten proces s tymulujący ową prze
mianę wojowników w dworzan -

postępujący podział funkcji, integracja, zacie
śnianie się powiązań obejmujących coraz roz
leglejsze obszary i coraz szersze warstwy -
ulega przyspieszeniu. Uwidacznia to w sposób 
szczególnie dobitny dynamika owego instru
m ntu społecznego, jakim jest pieniądz, które
go obieg i zmiany w nim zachodzące odzwier
ciedlają stan podziału funkcji, rozległość i cha
rakter wzajemnych zależności społecznych: 
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ilość pieniądza w obiegu rośnie szybciej i rów
nolegle spada siła nabywcza, czyli wartość 
pieniądza. Także i ten ruch, tendencja do de
precjacji pieniądza kruszcowego, podobnie jak 
przemiana wojowników w dworzan, zaczyna 
się we wczesnym średniowieczu . Zjawiskiem 
nowym jest teraz, w przejściu od średniowie
cza do czasów nowożytnych, nie monetaryza
cja, nie spadek siły nabywczej monety jako ta
ki, lecz tempo i skala tego procesu; tutaj jed
nak to, co - jak się często dzieje - początkowo 
wydaje się tylko zmianą ilościową, jest w isto
cie wyrazem zmian jakościowych, zmian 
w strukturze stosunków międzyludzkich, 
przeoprażeń struktury społeczeństwa. ma ptzyśpieszona deprecjacja pienią

dza nie jest oczywiście sama przez się 
przyczyną zmian społecznych, wystę

pujących w tym czasie coraz wyraźniej; jest to 
tylko jedna z dźwigni w całym mechanizmie 
powiązań społecznych. Pod ciśnieniem walk 
konkurencyjnych, osiągających określone na
tężenie i strukturę, wzrasta w tym czasie za
potrzebowanie na pieniądz; aby zapotrzebo
wanie to zaspokoić, szukają ludzie nowych 
dróg i środków po temu i drogi te i środki 
znajdują . Wszakże ruch ten bardzo różnie od
bija się na różnych grupach społeczeństwa; 
i to właśnie ukazuje, jak bardzo wzrosła już 
wzajemna zależność funkcjonalna między róż
nymi warstwami. Uprzawilejowane są w pro
cesie tych przeobrażeń wszystkie te grupy, 
którym spełniana funkcja pozwala na wyrów
nanie obniżającej się siły nabywczej pieniądza 
przez uzyskiwanie większej ilości pieniędzy, 
przez odpowiednie zwiększenie dochodów 
pieniężnych, a więc przede wszystkim war
stwy mieszczańskie oraz ci, w których rękach 
znajduje się monopol danin, czyli królowie. 
Poszkodowane natomiast są grupy wojowni
ków lub szlachty, które nominalnie mają 
wciąż takie same dochody, realnie zaś coraz 
mniejsze, im bardziej1 i im szybciej pieniądz 
ulega deprecjacji.(„.) 

'Ifj' dy patrzymy na spuściznę przeszło-
, ści jako na swego rodzaju album ilu-

'. = stracji, gdy wzrok nasz przyciąga 
przede wszystkim zmiana 11stylów", może
my łatwo odnieść wrażenie, że smak lub psy
chika ludzi od czasu do czasu zmieniała się 
jakby skokowo, wskutek jakiejś nagłej muta
cji zachodzącej od wewnątrz: oto widzimy 
przed sobą ,)udzi gotyku", a oto Judzi rene
sansu", a tu oto 11 ludzie baroku". Gdy jednak 
usiłujemy powziąć wyobrażenie o strukturze 
całej sieci powiązań, w którą uwikłani są 
wszyscy ludzie danej epoki, gdy usiłujemy 
prześledzić przemiany instytucji, które 
kształtują ich życie, lub funkcje, które deter
minują ich byt społeczny, wówczas coraz 
bardziej ustępuje wrażenie, że w jakimś mo
mecie w wielu indywidualnych psychikach 
dokonała się nagle, w sposób niepojęty, nie
zależnie od siebie, jednakowa mutacja. 
Wszystkie te zmiany przez długi czas doko
nują się zawsze bardzo powoli, małymi kro
kami i przeważnie bezgłośnie dla ucha, które 
zdolne jest posłyszeć tylko donośne echo 
przełomowych wydarzeń. Wielkie eksplozje, 
w których byt i postawa ludzi ulegają gwał
townej i dlatego szczególnie widocznej zmia
nie, są tylko zjawiskami fragmentarycznymi 
w ciągu takich długotrwałych i często prawie 
niedostrzegalnych przemian społecznych, 
których skutki dają się uchwycić jedynie 
przez porównywanie kolejnych pokoleń, 
przez konfrontację 
losu społecznego 
ojców z losem sy
nów i wnuków. 
Tak też ma się 
rzecz z udworza
nianiem wojowni
ków, ową ewolu
cją, w wyniku któ
rej miejsce war
stwy wyższej re
krutującej się 

z wolnych rycerzy 
zajęła warstwa 
wyższa rekrutują-

ca się z dworzan. Liczne indywidualne jed
nostki mogą wciąż jeszcze, nawet w ostat
nich fazach tego procesu, upatrywać spełnie
nia się swego powołania, swych pragnień, 
skłonności, uzdolnień w życiu wolnego ry
cerza; wszakże wskutek powolnych zmian, 
jakie zachodzą w stosunkach międzyludz
kich, wszystkie te uzdolnienia i skłonności 
w coraz mniejszym zakresie znaleźć mogą 
upust; funkcje, które dawały im ujście, zani
kają w nowym układzie stosunków między
ludzkich.(„.) 
''~~ dyby ludziom dobrze urodzonym 
~i szło jedynie lub choćby tylko przede 

, • = wszystkim o szanse materialne, nie 
musieliby szukać źródeł utrzymania na 
dworze; wielu spośród nich mogłoby z lep
szym skutkiem dojść do pieniędzy jąwszy 
się - choćby przez ożenek - kupiectwa. 
Wszakże by dojść do pieniędzy przez zajęcie 
kupieckie, musieliby wyrzec się swej godno
ści szlacheckiej, zdegradowaliby się 
w oczach własnych, w oczach pozostałej 
szlachty. A właśnie owa godność szlache -
ka, dystans w stosunku do mieszczaństwa, 
przanależność do górnej warstwy kraju, to 
właśnie w ich własnym odczuciu nadawało 
sens i kierunek ich życiu; pragnienie zacho
wania prestiżu stanowego, potrzeba /1 wy
różniania się" jako motyw ich postępowa
nia dominowała zdecydowanie nad chęcią 
wzbogacenia się, gromadzenia pienię-

dzy.(. .. ) 
ięzy wy
nikające 

z przy-
a ezności do 

warstwy /1 wyż

szej'' i pragnienie 
pozostania w niej 
są równie silne 
i w równym stop
niu kształtujące 
postawę, jak wię

zy wynikające ze 
zwykłej koniecz
ności znalezienia 
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środków utrzymania. Więzy obydwu rodza
jów nakładają się na jednostkę przynależną 
do takiej warstwy wyższej niczym podwójny 
i nierozdzielny łańcuch, przy czym pobudek 
jednego rodzaju, potrzeby prestiżu, lęku 
przed jego utratą nie można tłumaczyć li tyl
ko pobudkami drugiego rodzaju, jako zama
skowanego pędu do gromadzenia pieniędzy, 
do osiągania korzyści materialnych, jaki wy
stępuje w warstwach lub rodzinach, które 
żyją wciąż pod silną presją zewnętrzną na 
skraju nędzy i głodu. Więzy, jakie narzuca 
pragnienie posiadania określonego prestiżu 
społecznego, występują jako inicjalny motyw 
działania jedynie u ludzi przynależnych do 
warstw, których dochody w normalnych wa
runkach nie są nadto niskie, lecz przeciwnie, 
wykazują tendencję rosnącą i przewyższają 
znacznie granicę głodową.(„.) 

il dpowiednio do przebudowy społe
czeństwa, do zmiany stosunków 

~ ~ międzyludzkich, ulega również 
transformacji struktura emocjonalna jednost
ki: z jednej strony wydłużają się łańcuchy in
terakcji i rośnie liczba ludzi, od których jed
nostka i jej działania są stale zależne, z dru
giej wykształca się nawyk do obliczania na 
dalszą metę. I podobnie jak zmienia się za
chowanie i psychika jednostki, zmienia się 
też odpowiednio sposób, w jaki człowiek pa
trzy na drugiego człowieka; obraz tego dru
giego człowieka staje się w jego percepcji bo
gatszy w odcienie, uwalania się w znaczniej
szym stopniu od 
wpływu doraźnych 
emocji: ulega „ psy
chologizacji"(. „) 
'tij\- dy miesz-

' czaństwo 

, = rośnie 
w siłę, ustaje drwi
na - wcześniej czy 
później wysuwają 
się na plan pierw
szy wszystkie owe 
zjawiska, które ce
chują drugą fazę 

awansu. Grupy mieszczańskie coraz dobit
niej manifestują własną, specyficznie miesz
czańską świadomość; dworsko - arystokra
tycznym nakazom i zakazom przeciwstawia
ją one coraz bardziej świadomie i zdecydo
wanie własne. Przeciwstawiają - zależnie od 
swej szczególnej sytuacji - pracę arystokra
tycznemu próżnowaniu, „naturę" etykiecie, 
pielęgnowanie wiedzy pielęgnowaniu form 
towarzyskich, nie mówiąc już o specyficznie 
mieszczańskich postulatach ustanowienia 
kontroli nad kluczowymi monopolami cen
tralnymi i przebudowy administracji podat
kowej i wojskowej. Przede wszystkim zaś 
przeciwstawiają one „cnotę" dworskiej „fry
wolności"; regulacja stosunków między męż
czyzną a kobietą jest zawsze w średnich 
i awansujących warstwach mieszczańskich 
odpowiednio do ich sytuacji zawodowej 
o wiele ostrzejsza, obręcz opasująca sferę 
seksualnych popędów o wiele ściślejsza niż 
w arystokratyczno - dworskiej warstwie 
wyższej, później zaś znowu ściślejsza niż 
w grupach wielkomieszczańskich, których 
awans spełnił się już całkowicie, które dosię
gły najwyższego szczebla drabiny socjalnej 
i uzyskały pozycje warstwy wyższej. Jakkol
wiek ostre wszakże miałoby być to przeci
wieństwo w fazie walki, jakkolwiek daleko 
posunęłaby się emancypacja mieszczaństwa 
spod dominacji szlachty i jej wzorców, to jed
nak schemat zachowań, jaki wykształcają 
górne grupy mieszczańskie, gdy same przej

mują funkcję za
strzeżoną daw
niej wyłącznie 
dla szlachty, gdy 
przyswajają so
bie status war
stwy wyższej, to 
jednak schemat 
ten jest produk
tem amalgamacji 
dawnej i nowej 
warstwy wyż
szej, a to dlatego, 

że każdy z tych procesów awansu społeczne
go zawiera fazę asymilacji. ... -_t inia generalna tego procesu cywilizacji, 

'6 stopniowy awans coraz szerszych 
J ~ warstw, jest we wszystkich krajach Za
chodu, a z kolei również na coraz bardziej roz
ległych obszarach poza jego obrębem,ta sama, 
i ta sama jest prawidłowość strukturalna leżą
ca u jej podstaw, mianowicie pogłębiający się 
pod naporem konkurencji podział funkcyj, 
tendencja do bardziej wyrównanej zależności 
wszystkich od wszystkich, która na dłuższą 
metę nie pozostawia żadnej grupie funkcyjnej 
większej siły społecznej niż innym i znosi 
wszelkie przywileje dziedziczne. 

Norbert Elias: 

Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, 
PIW 1980 r. 
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l orb: ( ... )~pójricie, ja:kim piekłem jest posia:oa:nie niefuiemej 

kohieł!J: foie moje w stanie zhruka:ne, kufr11 

spląbrofua:ne, oohre imif na:ns;:a:rpnifte, i nie ttrlko 

sp11n11ie na mnie tu nikciemna: krztrfuna:, i to prze;: 

teso, któr11 mi ±f krz11fuof uciJJnL ;iłJ;!ifnislut! 

~miona:! J\ma:imon brzmi nobne; 1fiucJJfer, nohne; 

tliła:rha:son, oobrie; Il przeciei są to PH!JGOmki 

oia:błófu, imiona: złl_Zcq oucqófu.1fim roga:c;:? 

filia:ma:joa:? Jf\osa:ci! ~I.Im ni11heł nie ma: takiego 

imienia. 1_ij11ge jest osłem, ufnl?m osłem. filqce 

fuienl?Ć sfuej fonie i nie jest ;:a;:orosnl?. ;iło!a:łbl?m 

ra:mj pofuieriJJĆ masło Jtla:ma:noofui, ( ... ) 

~r 111nncitrkofui hutelkf okofuitr,r lub oona:ć 

koniokra:oofui mego funła:cqa: no ujeinia:nia: nii 

pofuim!lĆ moją fong jej sa:mej. ~piskuje ona:, 

rozfua:in, fulJm!Jś!n poostg PIJ· J\ co zamlJś!ą one fu 

sf ght Stul_Zcq serc, to UC.i:l?nią; serca: im pgfmą, lee;: 

UC.i:!Jnią to. 

( Akt II, scena II ) 

mak (na przełomie XVI/XVIlw) przedsta
~ . wiała się wierność małżeńska, trudno 

' "' w pełni odpowiedzieć; sprawy to bo
wiem bardzo drażliwe, intymne, osłonięte dys-
krecją lub pruderią: Należy jednak podkreślić, 
że wierność małżeńska mężczyzny była proble
matyczna i nie przywiązywano do niej większej 
wagi, natomiast zdrada ze strony żony czy też 
romans panny wywoływał na ogół zgorszenie, 
a co za tym idzie i potępienie . („.) 

"llodboje i gry miłosne zale-
~ ~ żały od wielu rozmaitych 
~ czynników i rozmaicie 
kształtowały się też w poszcze
gólnych warstwach. W środowi
sku chłopskim wszelkie poza
małżeńskie stosunki były utrud
nione choćby zbyt małym środowiskiem, de
nuncjacjami, obawą przed publicznie wymie
rzanymi srogimi, bolesnymi karami. Z drugiej 
strony istniały na wsi wspomiane już tradycje 
pewnej swobody obyczajowej oraz zdarzały 
się okoliczności sprzyjające intymnym kontak
tom. W rezultacie Kościół miał tam stale pole 
do nawracania i karania „grzeszników". Kaza
nia plebańskie, ustawy wydawane dla wsi 
wciąż zabraniały pozamałżeńskich stosun
ków.(„.) "li odobnie sytuacja przed-
~ ~ stawiała się w małych 
~ ~miasteczkach. Mniemać 

należy, że obowiązujących rygo
rów przestrzegano w nich na
wet surowiej, m.in. ze względu 
na znajdujący się tam kler, 
bractwa i inne organizacje kościelne . W mia
steczkach działały nawet samorządy miej
skie tropiące tego rodzaju przekroczenia, ka
rę wymierzały zaś natychmiast miejscowe 
sądy. „Grzeszników" poddawano publicznej 
chłoście, osadzano ich w kunach lub specjal
nych klatkach, wystawiano na pośmiewisko 
i zniewagi. Tego rodzaju atmosfera utrud
niała swobodniejsze kontakty, działała od
straszająco.(„.) Niewierna żona ryzykowała 
najcięższe kary, utrata niewinności spotyka
ła się z naganą, potępieniem, pozamałżeńska 

ciąża równała się ciężkiemu przestępstwu. 

'
,~ ieco łagodniej traktowano przekro-

. 
czenia mężczyzn, szczególnie należą-

. cych do miejscowej elity. Stąd też 
spotyka się np. liczne skargi na panów, któ
rzy dopuszczali s ię nadużyć i brutalnych 
gwałtów wobec swoich służących ( czynili to 
najczęściej po pijanemu, w czasie gdy ich 
bogobojne małżonki pielgrzymowały do 

miejsc dewocyjnych ). Na tym 
tle dochodziło nieraz do trage
dii, zgwałcone dziewczęta tar
gały się nawet na swe życie . 
Tylko sporadycznie spotykało 
się w tym czasie jakieś jawne, 
odważne romanse, śmiałe, ry
zykowne porwania. 

I m większe miasto, tym swobodniejsze 
panowały w nim obyczaje.Środowi
skom wielkomiejskim obcy był daleko 

idący purytanizm. W zasadzie przestrzegano 
tam pewnych norm, dbano o wierność żon, re-
putację i niewinność córek, z drugiej jednak 
strony nie wyrzekano s ię zakazanych uciech. 
Mężczyźni mniej lub więcej jawnie gonili za 
miłostkami, szukając urozmaicenia w kontak
tach z paniami podejrzanej reputacji. Ponie-

waż ten sam cel przyświecał 
przebywającej okresowo w mia
stach szlachcie, żołnierzom, służ
bie, mias ta sta wały się siedli
skiem prostytucji. Władze miej
skie, nie mogąc opanować sytu
acji, z konieczności patrzyły 
przez palce na te „nierządy", to-

lerowały nawet cudzołóstwo . W dużych mia
stach uchodziło płazem postępowanie, za któ
re srogo karano na prowincji. Należy dodać, że 
eleganckie i zamożne mieszczki nie znosiły też 
tak potulnie dyskryminacji obyczajowej, jaka 
spotykała kobiety po wsiach i miasteczkach. 

Zbigniew Kuchowicz: 
Obyczaje „., Wyd.Łódzkie 1975r 
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Jam Jagi: ~rąitl pobanie, ie ~rne - mtlślifu!J, 

JBafuntl 1eśniniz fu łizm ~inosornkim 1fiesie, 

limą ohcqoo;:i '1ghiz o półno% 

4Nając na głofuie rmłoitJs±e rogi, 

~ kaie !lnefuom scqnąć, r;:urn uroki 

~a irio!lg - mleko krófu fu krefu pmmimiając -

~ pmrni!ifuie po!l;:nmnia fońcucqem. 

JBuc{r ten jest ;:nantJ fuam i !lohr;:e fuiecie, 

Że whohonni i głupi pr;:ookofuie 

Jr;:eka;:!Jfua!i, ai oo nas;:t?clr c;:asófu, 

®fuą opofuieść o ~me - mtJślifutJm 

]ako prnfuo;:ifuą. 

Jagi: ~ a!la1 jmm fuie!u 

~ocą ohcqoo;:i ,i! oaln ófu oąh ~me' a. 

( ... ) 
Jam Jagi: ( ... ) ~nig Jage (cbrkg mą) i mego StJnka, 

~ takie troje C.i!!J c;:fuoro icq funostu, 

Jopr;:ehiernm~ fu hinłe i ;:ielone 

~;:ntki skrmikDfn, eJfófu, !eśn!Jclr bus;:kófu ( ..• ) 

~ one niecqaj go fuófuc;:as ofoc;:ą 

~, jak fo h!Jfua fu oh!Jmtju furóiek, 

lnc;:ną go UC.i!!Jpać - mnmego rt?cer;:a -

~ piztać, mmu fu goo;:inie icq pląsófu 

l§r;:!Jh!Jł na miejsce oucqom pośfuigcone, 

~t! je rniefuaiizć sfu!Jm plugafu!Jm ksdułtem. 

( ... ) lnkupig im mnski. 

(Akt IV, scena lV) 

(POJED YNEK , R Y T UAŁ) 

• 

szystkie środki, jakie kiedykolwiek 
były wprowadzone w życie, aby 
ochronić ludzi przed nie kończącą 

się przemocą, są do siebie podobne. Można je 
zgrupować w trzy kategorie: I.środki prewen
cyjne, które sprowadzają się wszystkie do ska
nalizowania demonicznej energii przemcy; 
2.hamulce stosowane przeciwko przemocy, jak 
i ugody, pojedynki sądowe, których działanie 
lecznicze jest jeszcze nie ustalone; 3.system są
downiczy, którego skuteczność jest niezrów
nana. 
~11orządek, w którym przedstawiono te 
~ ~ środki wynika z ich rosnącej skutecz-
~ naści. Przejście od funkcji zapobiegaw-
czej do leczniczej wynika z rzeczywistego 
przebiegu dziejów, przynajmniej w świecie za
chodnim. Pewne środki lecznicze są czymś po
średnim między stanem czysto religijnym 
a skutecznością wynikającą z systemu sądow
niczego. One same mają rytualny charakter 
i często łączone są z rytuałem ofiarniczym. 

'lVl ~~~~~-iw stwach 
prymitywnych, 
środki zaradcze 
uchodzą w naszych 
oczach za podsta
wowe, widzimy 
w nich tylko proste 
„ poszukiwania po 
omacku", zmierza
jące do systemu są
downiczego, ponie
waż ich cel prag
matyczny jest wi-

doczny: to nie winny budzi zainteresowanie, 
ale nie pomszczone ofiary: bo właśnie z ich 
strony grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo 
i trzeba dać tym ofiarom ściśle wyrażoną sa
tysfakcję, taką, która uśpiłaby ich chęć zemsty, 
nie wzniecając jej w jakimś innym miejscu. Nie 
chodzi o to, aby ustanawiać prawa w odniesie
niu do dobra i zła, nie chodzi o respektowanie 
jakiejś abstrakcyjnej sprawiedliwości . Chodzi 
o zachowanie bezpieczeństwa grupy przez 
niedopuszczenie do zemsty, najlepiej w dro
dze ugody, a jeżeli takie porozumienie nie jest 
możliwe, to przez zorganizowanie zbrojnego 
potkania, przygotowanego w taki sposób, że

by przemoc nie mogła się rozprzestrzenić. Ta
kie spotkanie powinno rozegrać się na terenie 
zamkniętym, w uregulowanej formie i między 
ściśle określonymi przeciwnikami, by rozwią
zać konflikt raz na zawsze„.(.„) · li ytuał, mimo że wywodzący się z prze
... rf!l. ~mocy i nią przesiąknięty, skierowany 
~ jest na osiągnięcie pokoju, i tylko on 

aktywnie działa 
na rzecz harmonii 
między członkami 
wspólnoty.(„.) 
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(MASKI) 

\Il aski należą do obowiązkowych akce-
. soriów w licznych kultach pierwot-

.1 , nych, lecz nie potrafimy udzielić zde-
cydowanej odpowiedzi na żadne z pytań z ni
mi związanych. Co przedstawiają maski, do 
czego służą, skąd się wzięły? Za wielką różno
rodnością form i stylów musi kryć się jakaś 
rzecz wspólna. Wyczuwamy ją, lecz określić jej 
nie umiemy. Ilekroć widzimy maskę, bez wa
hania rozpoznajemy ją jako maskę. Wartość 
maski nie może być czymś zewnętrznym. Ma
ski istnieją w społecznościach bardzo oddalo
nych od siebie pod względem geograficznym, 
nie utrzymujących ze sobą żadnych kontak
tów. Nie można uważać, że maska narodziła 
się tylko w jednym miejscu na ziemi. Czasem 
słyszy się, że obecność masek w bardzo wielu 
miejscach globu wynika z potrzeby „estetycz
nej" . Ludzie pierwotni łakną „ucieczki", nie 
mogą obejść się „bez tworzenia form". Jeśli 
uda nam się wyrwać z nierealnego klimatu 
pewnego typu refleksji na temat sztuki, za
uważymy, że nie dała nam ona prawdziwego 
wyjaśnienia . Sztuka prymitywna ma religijne 
przeznaczenie we wszystkich społeczeń
stwach. Maski nie są „ wynalazkiem". Opierają 
się na wzorcu niewątpliwie zmiennym w za
leżności od danej kultury, ale pewne ich cechy 
muszą być stałe. Nie można powiedzieć, że 
maski przedstawiają ludzką twarz; wiążą się 
one z nią w tym sensie, że mają za cel przykryć 
ją, zastąpić lub w jakiś sposób podstawić się na 
jej miejsce. 

~
I jednością i różnorodnością masek 
~ sprawa ma się tak, jak z mitami i ob-

' ~ rzędami w ogóle. Musi tu chodzić o ja
kieś realne doświadczenie, wspólne dla zna-

czącej części ludzkości, chociaż dla nas to nie
pojęte. Maska często gra pierwszoplanową ro
lę podczas święta, uroczystości. Pojawia się 
ona w kombinacjach barw i kształtów nie do 
pogodzenia z porządkiem natury, będąc już na 
pierwszy rzut oka elementem porządku kultu
rowego, a nie naturalnego. Maska jednoczy 
człowieka ze zwierzęciem, bóstwo z przed
miotem nieożywionym. W jednej ze swych 
książek Victor Turner wspomina o masce 
ndembu, przedstawiającej jednocześnie twarz 
ludzką i prerię. Maska zestawia z sobą i koja
rzy odległe istoty oraz przedmioty całkiem 
różne. Przekracza ona różnice, lecz nie zado
wala się ich przekraczaniem lub zamazywa
niem: ona je wchłania w siebie i układa na no
wo w oryginalny sposób; inaczej mówiąc, ma
ska jest tym samym, co monstrualny sobowtór. 
··1· eremonie rytualne wymagające użycia 
~ masek powtarzają pierwotne doświad-

' czenie. Bardzo często w momencie kul-
mina~yjnym, tuż przed zabiciem ofiary, 
uczestnicy obrzędu zakładają maski, przynaj
mniej te, które odgrywają zasadniczą rolę 
w obrzędzie. Obrzędy umożliwiają ich uczest
nikom powtórne przeżycie ról, jakie ich przod
kowie odgrywali podczas pierwotnego kryzy
su. Występujący najpierw jako skłóceni bracia 
w pozorowanych walkach i symetrycznych 
tańcach, wierni znikają następnie za maskami, 
by przedzierzgnąć się w monstrualne sobo
wtóry. Maska nie jest zjawą wyłonioną ex nihi
lo; ona tylko przekształca normalny wygląd 
przeciwników. W większości przypadków 
okoliczności zastosowania obrzędowego czy 
struktura, w której maska się pojawia, mówią 
więcej niż to, co mogą o maskach powiedzieć 

ich użytkownicy.Jeżeli maska została zrobiona 
po to, by ukryć twarze wszystkich ludzi 
w określonym momencie akcji obrzędowej, to 
dzieje się tak dlatego, że za pierwszym razem 
wszystko tak się właśnie odbyło. W masce na
leżałoby widzieć interpretację i przedstawienie 
zjawisk, jakie opisaliśmy wcześniej. 

~ 
ie trzeba zadawać sobie pytania, czy 

'l maski przedstawiają wciąż jeszcze lu
dzi czy już duchy, istoty nadprzyro

dzone. To zagadnienie ma jedynie sens 
w świetle kategorii późniejszych, jakie wyni
kły z dalej idącego zróżnicowania, to znaczy 
z rosnącej niewiedzy na temat tych zjawisk, 
które rytualne zakładanie masek pozwala zre
konstruować. Maska sytuuje się na dwuznacz
nej granicy pomiędzy ludzkim a „boskim", 
między zróżnicowanym porządkiem ulegają
cym rozkładowi a jego niezróżnicowanym 
tamtym światem, który jest także miejscem 
wszelkich różnic, monstrualną całością, z któ
rej wyłoni się odnowiony porządek. Nie pytaj
my więc o „naturę" maski; maska nie ma swej 
„natury", gdyż jest wszystkim naraz.(„.) 

Rene Girard: 

Sacrum i przemoc, Brama 1993r. 
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„ 

( ŚW I ĘT OŚĆ DĘBU) 

li] d najdawniejszych czasów dąb był 
· drzewem świętym. Źródło tej święto

~ . ści i przyczynę kul tu, jakim otaczano 
dęby, upatruje się nie tylko w imponu

jących rozmiarach czy siłach żywotnych tego 
drzewa, lecz także - a może nawet przede 
wszystkim - w jego mocy przyciągania pioru
nów i dawania ognia. Nasz dziki przodek, ży
jący w lesie, zauważył, iż pioruny najczęściej 
biją w dęby i utożsamił sobie boga grzmotów 
z tym właśnie drzewem. Przerażenie kazało 
mu czcić owego boga, a zmysł praktyczny 
podszepnął krzesanie ognia przy pomocy 
dwóch kawałków drewna, naładowanych pio
runem. Dąb, jako „król lasu" czy „król drzew", 
wystąpił o wiele stuleci później, gdy ludy 
ukształtowały się już w narody, a te wybierały 
sobie władców, królów. Starożytni uważali 
dąb i za drzewo święte, i za króla roślin . („.) {IJ ąb był drzewem płodności, mającym 

wpływ na rozrodczość zwierząt. Paste
f ~ rze owiec zganiali pod dęby swoje sta
da, aby w świętym cieniu nabierały żywot
nych sił. Tam je też dojono, wierząc w szcze
gólną zdrowotność mleka, którego pierwsze 
krople ofiarowywano właśnie dębom. 

łosy, w których - jak wierzyli zabo
bonni Rzymianie - gnieździły się siły 
nieczyste, a także paznokcie, mogące 

ws azac demonom drogę do kończyn zmarłe
go, zakopywano pod dębem, unicestwiając 
wszelkie zło. ( „ .) 1,1· rokopius z Cezarei, zmarły w roku 562 
~~ ~ historyk bizantyński, opisujący życie 
{ -' religijne współczesnych mu, stwier-
dza: „Jeden tylko bóg, twórca błyskawicy, jest 
panem całego świata i składają mu w ofierze 

woły oraz wszystkie inne zwierzęta". 
Wypada dodać, że były to woły i inne zwierzę
ta zabite, a może nawet upieczone i przygoto
wane do spożycia . Ponieważ te smakowite da
ry nocą znikały, naiwni ofiarodawcy wierzyli, 
że pochłania je święty dąb.(„.) "'li rzedziwny urok pogańskich klechd, 
~ ~ przekazywanych z pokolenia na pako-
~ lenie, sprawił, że jeszcze długo po 
wprowadzeniu chrześcijaństwa dęby otaczała 
atmosfera niesamowitości.(„.) 

Maria Ziółkowska: 

Gawędy o drzewach, LSW l 988r. 

(MAGIA A R E LIGIA, C ZARY ) 

najściślejszym znaczeniu magia jest 
mocą, która podlega kontroli samego 
człowieka. Jest to wielka moc czarow

a, óry posługuje się nią do osiągnięcia ła
two dostrzegalnych, empirycznych efektów 
w rzeczywistym świecie. Posługuje się również 
swą mocą w sytuacjach krytycznych i zazwy
czaj działa w tajemnicy i w poj dynkę. Czarow
nik zakłada, że jeśli wykonuje swą sztukę pra
widłowo, to osiągnie automatycznie pożądany 
rezultat. Jeśli nie osiągnął celu, wysnuwa s tąd 
wniosek, że nie uprawiał swej sztuki prawidło
wo. Człowiek w czasie praktyk religijnych, bez 
względu na to, czy jest kapłanem, czy człowie
kiem świeckim, nie sprawuje jednak tego typu 
kontroli nad mocą, którą się posłu~je . Błaga 
ducha czy bogów w nadziei czy wierze, iż osi ą
gnie wynik. Jeśli się to nie udaje, to dlatego, że 
bogowie nie raczyli przychylić się do prośby. 
.~.... hociaż możliwe jest przeprowadzeni 
~ wyraźnego rozróżnienia między magią 

, _,_ a religią, gdy idzie o najściślejsze i naj-
5ardziej idealne znaczenia tych pojęć, w prak
tyce różnice te często się zacieraJą . Nie powinn 
to zaskakiwać, ponieważ wiele religii powstało 
z magii przez powolny rozwój, podczas gdy in
ne wyrodziły się w magię. Jak religia może 
upodobnić się do magii, dowodzi fakt, iż ka
płan czasem modli się lub wykonuje czynności 
rytualne z właściwym czarownikowi przekona
niem, że jeśli będzie postępował zgodnie z for
mą - wynik automatycznie zostanie zapewnio
ny. Więcej- celami działalności religijnej są 
bardzo często cele empiryczne, ziemski korzy
ści, podobnie jak w magii, i można w niej szu
kać sposobów rozwiązania doraźnego kłopotu . 
Magia zaś może być z ła twością łączona z reli
gią, gdy posługuje się mocą bogów czy innych 
duchów do osiągnięcia zamierzonych efektów. 

starożytnej Grecji i w Rzymie np. ci sa
mi bogowie, do których zanoszono 
modł i którz na awali I kiem swo-

ich czcicieli, spełnial i ważną rolę w praktykach 
magicznych.(„.) 

* * * 
~- enesans s twarza ł zagrożenie dla kan-
„ ~ c pcji dotyczących czarów z wielu 
~ przyczyn. Przede wszystkim był okre-
sem wzmożonej pogardy dla 'redniowiecznej 
nauki w ogóle, zwłaszcza dla scholastyki, któ
ra nie dorównywała wysokim wzorcom kla
sycznej cywilizacji. Ponieważ wierzenia doty
czące czarownic to jeden z najistotni jszych 
elementów tej kompromitowanej kultury śre
dniowiecznej, stały się one obiektem ostrej 
krytyki humanistów. Tym bardziej że neopla
tonizm, główny system filozoficzny renesan
su, był bezpośrednim wyzwaniem rzuconym 
scholastycznemu arystotelizmowi, na którym 
wspierały się koncepcje dotyczące czarów. Za
miast na sposób scholastyczny przypisywać 
Diabłu zjawiska o rzekomo magicznym cha
rakterze, neoplatonizm twierdził, iż człowiek 
może sam uprawiać magię posługując się na
turalnymi silami wszechświa ta . Wielu rene
sansowych humanistów rzeczywiście odda
wało się praktykom magii naturalnej, posłu
gując się odkrytymi ponownie tekstami kla
sycznymi, i próbowało zdobyć dla swej sztuki 
intelektualny i moralny szacunek, którego od
ma wiał jej zawsze kościół. Mężowie ci z pew
nością nie interesowali się naprawdę prymi
tywnym typem magii, rzekomo uprawianej 
przez czarownice. Usiłowali ją deprecjonować 
Jako nieskuteczne chłopskie zabobony. 
W obronie jednakże magii uczonej, jaką sami 
się para li, dewaluując magię ludową atakowa
li także wiele twierdzeń zawartych w Malleus 
Maleficarum.(. „) 
\Ił imo jednakże poważnego zagrożenia 
; ze strony renesansu zbiór kan epcji do-
, , tyczących czarów przetrwał nienaru-
szony aż do końca XVllw. 
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~1p laczego tak się stało? Dlaczego renesans 
f z całą swą wrogością wobec scholastyki 

~ i z wielopostaciowym sceptycyzmem 
nie doprowadził do upadku koncepcji warstw 
wykształconych na temat czarów? Jednym 
z powodów tego niepowodzenia było to, że 
neoplatonizm nigdy nie zdobył dominującej 
pozycji w intelektualnych kręgach europejskiej 
elity, nigdy nie zdołał zatem zmienić sposobu 
myślenia pokoleń prawników i duchownych. 
Arystotelizm w istocie rzeczy przeżył coś 
w rodzaju renesansu, odżył w latach dziewięć
dziesiątych XVI w. i osiągnął surremację 
w wielu krajach w pierwszej po . XVII w. Na
wet jednak wówczas, gdy neoplatonizm był 
silniejszy, wydaje się rzeczą nieprawdopodob
ną, by mógł podkopać fundamenty zbiorczej 
koncepcji czarów, gdyż po prostu nie negował 
dwu jej idei o centralnym znaczeniu: istnienia 
Diabła i skuteczności magii.(„.) 

Brian P.Levack: 
Polowanie na czarownice, Ossolineum 1991 r. 

WILLIAM 

SHAKESPEARE 
-WESOŁE KUMOSZKI Z WINDSORU

UCIESZNA I WYBORNIE UŁOŻONA KOMEDIA 
O SIR JOHNIE FALSTAFFIE 

I WESOŁYCH NIEWIAST ACH Z WINDSORU 
(THE MERRY WIVES OF WINDSOR) 

przekład: Maciej Słomczyński 

SIR JOHN FALSTAFF 
FENTON, młody szlachcic 
POBIEŻNY, sędzia wiejski 

OBSADA: 

ABRAHAM WIOTKI, krewny Pobieżnego 
FRANK FORD, mieszczanin z Windsoru 
GEORGE PAGE, mieszczanin z Windsoru 
WIELEBNY HUGH EVANS, proboszcz wiejski 
DOKTOR CAIUS, medyk francuski 
GOSPODARZ w gospodzie 11 Pod Podwiązką" 
PISTOL, towarzysz Falstaffa 
NYM, towarzysz Falstaffa 
PETER PROSTAK, sługa Wiotkiego 

PANI FORD - Alicja 
PANI PAGE - Margaret 
ANNA PAGE, córka państwa Page 
PANI PRĘDKA, gospodyni Caiusa 

Zbigniew OLSZEWSKI 
Mirosław KRAWCZYK 

Ryszard RONCZEWSKI 
Krzysztof MATUSZEWSKI 

Igor MICHALSKI 
Stanisław MICHALSKI 

Jerzy ŁAPIŃSKI 
Dariusz DAREWICZ 
Jerzy DĄBKOWSKI 

Maciej SZEMIEL 
Jerzy GORZKO 

Adam Kazimierz TRELA 

Dorota KOLAK 
Izabela ORKISZ 

Katarzyna ŁUKASZYŃSKA 
Barbara PA TORSKA 

Reżyseria: ADAM ORZECHOWSKI 
Scenografia: TOMASZ DOBROWOLSKI 

Muzyka: ANDRZEJ GŁOWIŃSKI 
Choreografia: JACEK TOMASIK 

Asystent reżysera: Mirosław Krawczyk 
Inspicjent: Waldemar Sadowski 

Sufler: Joanna Januszewska 
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DOROTA 
KO LAK 

KATARZYNA 
ŁUKASZYŃSKA 

IZABELA 
ORKISZ 

-absolwentka PWST im. Solskiego w Krakowie (dyplom -
1980), od 1984 r. aktorka Teatru Wybrzeże, laureatka kilku na
gród i wyróżnień za kreacje aktorakie, w tym Nagrody S. Wy
spiańskiego; m.in. ANTYGONA w" Antygonie" Sofoklesa, FELI
CE w "Pułapce" T. Różewicza, ELSINOE w "Irydionie" Z. Kra
sińskiego, MAJA OCHOŁOWSKA w "Opętanych" W. Gombro
wicza, TEREZJA T ALLIEN w "Oskarżycielu publicznym" F. 
Hochwaldera, PANNA JULIA w "Pannie Julii" A. Strindberga, 
KASANDRA w "Trajlusie i Kresydzie" W. Szekspira, MARIA TI
MOFIEJEWNA LEBIADKIN w "Biesach" F. Dostojewskiego, 
KATARZYNA w "Poskromieniu złośnicy" W. Szekspira, MAR
JORIE w" Aż do bólu" W. Mastosimone, HANNA JARVIS 
w "Arkadii" T. Stopparda. 

-absolwentka PWST im. Solskiego w Krakowie (spektakl dy
plomowy u Jana Peszka - JULIA w "Romeo i Julii" W. Szekspira), 
w Teatrze Wybrzeże: FRUZIA w "Damach i huzarach" A. Fre
dry,THOMASINA COVERLY w" Arkadii" T. Stopparda. 

-absolwentka PWST im. Solskiego w Krakowie (dyplom -
1983), od czasu ukończenia studiów aktorka Teatru Wybrzeże; 
m.in. JUSTYNA w "Vatzlavie" S. Mrożka, FELICE w "Pułapce" T. 
Różewicza, ALINA w "Balladynie" J. Słowackiego, KLARA w "Ślu
bach panieńskich" A. Fredry, EMILIA w "Sztukmistrzu z Lublina" 
I. B. Singera, SIOSTRA KONSTANCJA OD ŚW. DIONIZEGO 
w "Dialogach Karmelitanek" G. Bernanosa, LUCIA w "Filomenie 
Marturano" E. de Filippo, KOBIET A w "Śmierci komiwojażera" A. 
Millera, MARIA SZA TOW /LIZA DROZDOW w "Biesach" F. Do
stojewskiego, BIANKA w "Poskromieniu złośnicy" W. Szekspira, 
ŻONA WOŹNEGO SĄDU w "Procesie" F. Kafki, MARYŚKA WAL
DEK w "Farsie z ograniczoną odpowiedzialnością" W. Zawistow
skiego. 

Odtwórczyni kilku znaczących ról filmowych i telewizyjnych, 
m.in: BRONKA w "Dziewczętach z Nowolipek" i "Rajskiej jabło
ni" - reż. B. Sass, POLA NEGRI w "Historii kina polskiego" - reż. Z. 
Rebzda, LIZA w "Iluzji" P. Coreille'a - reż. K. Gordon. 

BARBARA 
PATORSKA 

DARIUSZ 
DAREWICZ 

-absolwentka PWST im. Zelwerowicza w Warszawie (dy
plom -1962 r.), od chwili ukończenia studiów aktorka Teatru 
Wybrzeże; m.in. ŻONA w "Nie-Boskiej Komedii" Z. Krasińskie
go, DUSIA w "Połowczańskich sadach" L. Leonowa, KAROLINA 
w "Lecie" B. Rittnera, OLA w "Odbudowie Błędomierza" J. 
Iwaszkiewicza, LIVIA w "Dżumie w Pompei" E. Żytomirskiego, 
MELA w "Moralności pani Dulskiej" G. Zapolskiej, SZURA 
w "Jegorze Bułyczowie i innych" M. Gorkiego, BLANDYNA 
w "Dlaczego mnie budzą?" M. de Ghelderode, ZAKALICHA 
w" Awansie" E. Redlińskiego, WDOWA KNECHTLING w "Bi
dermanie i podpalaczach" M. Frischa, ŻONA w "Horoskopie" J. 
Surdykowskiego, MARIA w "Szymonie Słupniku" 

I. Sarkadi'ego, AURELIA w "Szaleństwie" Ch. de Pey
ret-Chappuis, PRZEORYSZA w" „.Bazylissie Teofanu" T. Miciń
skiego, SIOSTRA w "Świętym Franciszku i wilku z Gubbio" S. 
Themersona, LIESEL w "Niemcach" L. Kruczkowskiego, MAR
TA w "Romeo i Julii" W. Szekspira, AUGUSTIAS w "Domu Ber
nardy Alba" F. G. Lorki, MARKIZA w "Operetce" W. Gombrowi
cza, JÓZIA w "Pułapce" T. Różewicza, MAGDALENA w "Bia
łym Łabędziu" A. Strindberga, JENNY w "Śmierci komiwojaże
ra" A. Millera, TADRACHOWA w "Moralności pani Dulskiej" G. 
Zapolskiej, KOBIETA Z BANKU w "Procesie" F. Kafki, PANI 
Z BILIONERA w "Farsie z ogra niczoną odpowiedzialnością" W. 
Zawistowskiego. 

-absolwent PWST im. Zelwerowicza w Warszawie (dyplom -
1984 r.), od 1989 r. aktor Teatru Wybrzeże; m.in. KAWALER DE 
SAINT-OUEN w 11 Kubusiu i jego panu" M. Kundery, KSIĄŻĘ 
w 11Królowej Śniegu" J.Ch. Andersena, RICCARDO w 11 Filomenie 
Marturano" E. de Filippo, GAGANOW w 11 Biesach" F. Dostojew
skiego, LUTERBACH w ,,I cóż dalej szary człowieku?" H. Falla
dy, JAN w 11 Fantazym" J. Słowackiego, KAPELAN w 11 Procesie" 
F. Kafki. 
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JERZY 
DĄBKOWSKI 

JERZY 
GORZKO 

MIROSŁAW 

KRAWCZYK 

-absolwent PWST im. Zelwerowicza w Warszawie (dyplom 
-1963r.), od chwili ukończenia studiów aktor Teatru Wybrzeże; 
m.in. ALBIN w "Ślubach panieńskich" A.Fredry, FEDYCKI 
w "Ich czworo" G.Zapolskiej, DAVISON w "Marii Stuart" 
F.Schillera, V ADIER w "Sprawie Dantona" S.Przybyszewskiej, 
PRZEPIÓRKA w "Vatzlavie" S.Mrożka, FRANTISEK w "Repor
tażu z pop-festiwalu" T.Dery'ego, SMUGOŃ w "Uciekła mi 
przepióreczka" S.Żeromskiego, MUNCJUSZ w "Caliguli" 
A.Camusa, KUBUŚ w "Kubusiu i jego panu" M.Kundery, FIED
KA w "Biesach" F.Dostojewskiego, GRZEGORZ w "Damach i 
huzarach" A.Fredry, DOBCZYŃSKI w "Rewizorze" M. Gogola. 

-absolwent Studium Aktorskiego przy Teatrze Wybrzeże 
(dyplom-1980r.), w latach 1980-1986 oraz od roku 1988 aktor 
tegoż teatru; m.in. TUMIDA Y w "Szkarłatnej Wyspie" 
M.Bułhakowa, SIOSTRA ANGELA w "Mniszkach" E.Maneta, 
SOBOLEWSKI w "Dziadach" A.Mickiewicza, GLADIATOR w 
"Dramacie" KK.Baczyńskiego, KSIĄŻĘ KALAF w "Księżniczce 
Turandot" C.Grozziego, WAKULIŃCZUK w "Kniaziu 
Patiomkinie" I.Micińskiego, BARERE w "Sprawie Dantona" 
S.Przybyszewskiej, FASZYSTOPTAK w "Reportażu z pop-festi
walu" T.Dery'ego, ELO w "Stąd do Ameryki" 
W.Zawistowskiego, ACHILLES w "Trajlusie i Kressydzie" 
W.Szekspira, JERZY/ WIENIAWA DŁUGOSZOWSKI w 
"Historii" W.Gombrowicza, EROS w "Cnotliwej pannie„." 
I.Middletona , EROS w "Antoniuszu i Kleopatrze" W.Szekspira, 
KAPITAN LEBIADKIN w "Biesach" F.Dostojewskiego, 
STRAŻNIK w "Bogu" W.Allena, KRZYSZTOF UKRADEK w 
"Poskromieniu złośnicy" W.Szekspira, WOŹNY SĄDU w 
"Procesie" F.Kafki, BADZIEWIAK w "Farsie z o.o." W. 
Zawistowskiego, ABDULIN w "Rewizorze" M. Gogola. 

-absolwent PWST im. Solskiego w Krakowie (dyplom -
1978r.), od 1986 roku aktor Teatru Wybrzeże; m.in. SEKRETARZ 
w "Ambasadorze" S.Mrożka, SŁAWEK w "Stąd do Ameryki" 
W.Zawistowskiego, GILES RALSTON w "Pułapce na myszy" 
A.Christie, GERRY LEJEVNE w "Czego nie widać" M.Frayna, 
MEREIA w "Caliguli" A.Camusa, PATROKLUS w "Trajlusie 
i Kressydzie" W.Szekspira, WIKTOR w "Panu Jowialskim" 
A.Fredry, SEMINARZYSTA w "Biesach" F.Dostojewskiego, PAN 
I KRÓL w "Bogu" W.Allena, BAKAŁARZ w "Poskromieniu zło
śnicy'' W.Szekspira, KAMINER w "Procesie" F.Kafki, KOLUSZ
KA w "Farsie z o.o." W.Zawistowskiego, DZIERŻYMORDA w 
"Rewizorze" M. Gogola. 

JERZY 
ŁAPIŃSKI 

KRZYSZTOF 
MATUSZEWSKI 

IGOR 
MICHALSKI 

-absolwent PWST im. Schillera w Łodzi (dyplom-1963 r.), od 
roku 1968 aktor Teatru Wybrzeże; m.in. PAT w "Zakładniku" B. Be
hana, ARLEKIN w "Arlekinie z Zielonego Przylądka" E.Gherar
di'ego, TRINKULO w "Szacie Prospera" E.Renana, jeden z aktorów 
w spektaklu "Teatr osobny" M.Białoszewskiego, CHOCHOŁ 
w "Weselu" S.Wyspiańskiego, IGNACY w "Iwonie, księżniczce 
Burgunda", "Ślubie", KSIĄŻĘ HIMALAJ w "Operetce" W.Gombro
wicza, XX w "Emigrantach" S.Mrożka, BORYS w "Wiśniowym sa
dzie" A.Czechowa, PAN JOWIALSKI w "Panu Jowialskim" A.Fre
dry, WILLY LO MAN w "Śmierci komiwojażera" A.Millera, PA
WEŁ w "Porwaniu Sabinek" braci Schonthan, HANS w "Peepshow 
u Holzerów" M.Kobeli'ego, ON w "Krzesłach" E.lonesco, KAPE
LAN w "Damach i huzarach" A.Fredry, EZRA CHA TER w "Arka
dii" T.Stopparda, BOBCZYŃSKI w "Rewizorze" M. Gogola. 

-absolwent PWST im. Solskiego w Krakowie (dyplom -
1983r.), od czasu ukończenia studiów aktor Teatru Wybrzeże; m.in. 
DOKTOR LUBETZKY w "Już prawie nic" }.Andrzejewskiego, JA
SZA w "Wiśniowym sadzie" A.Czechowa, STEFAN w "Niewinnej 
grzesznicy" W.Grubińskiego, AUSTIN w "Prawdziwym Zacho
dzie" S.Sheparda, MŁODY KSIĄŻĘ w "Białym Łabędziu" 
A.Strindberga, FIRUS SZACH w "Latającym rumaku" B.Leśmiana, 
DAREK w "Stąd do Ameryki" W.Zawistowskiego, LLOYD DAL
LAS w "Czego nie widać" M.Frayna, HELIKON w "Caliguli" 
A.Camusa, PAN w "Hiobie" wg "Księgi Hioba", DIOMEDES 
w "Trajlusie i Kressydzie" W.Szekspira, WITOLD w "Historii" 
W.Gombrowicza, HOWARD WAGNER w "Śmierci komiwojaże
ra" A.Millera, PISARZ w "Bogu" W.Allena, PAN w "Poskromieniu 
złośnicy" W.Szekspira, ZBYSZKO DULSKI w "Moralności pani 
Dulskiej" G.Zapolskiej, PŁOTKA w "Farsie z o.o." W.Zawistow
skiego, KTOŚ w "Rewizorze" M. Gogola. 

-absolwent PWSFiT w Łodzi (dyplom -1980r.), od 1982r. aktor Te
atru Wybrzeże; wystąpił m.in. w "Pułapce" I.Różewicza, "Bałałajkinie 
i spółce" S.Michałkowa, "Lodoisce" W.Bogusławskiego, ''Wśniowym sa
dzie" A.Czechowa, "Irydionie" Z.Krasińskiego, jako FOTOGRAF w "Bal
konie" J .Geneta, W AL TER w "Opowieściach Hollywood u" Ch.Hampto
na, MŁODY KRÓL w "Białym Łabędziu" A.Strindberga, DYSMAS 
w ''Wolności dla Barabasza" K.Wójcickiego, GREBEAUV AL w "Oskarży
cielu publicznym" F.Hochwaldera, ALFRED w "Mężu i żonie" A.Fredry, 
CZŁOWIEK w "Ambasadorze" S.Mrożka, MARIUSZ BROMECKI 
w "Stąd do Ameryki" W.Zawistowskiego, DA VY DAHUMMA w "Cno
tliwej pannie„." I.Middletona, KSIĄŻĘ VON PLESS w "Historii" 
W.Gombrowicza, KOMISARZ w "Kubusiu i jego panu" M.Kundery, 
STANLEY w "Śmierci komiwojażera" A.Millera, SZIGALEW w "Bie
sach" F.Dostojewskiego, FRANCISZEK I KAT II w "Procesie" F.Kafki, 
GRUMIO w "Poskromieniu złośnicy" W.Szekspira, RICHARD NOAKES 
w "Arkadii" T.Stopparda, PUGOWICYN w "Rewizorze" M. Gogola. 
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STANISŁAW 

MICHALSKI 

ZBIGNIEW 
OLSZEWSKI 

RYSZARD 
RONCZEWSKI 

-absolwent PWST im. Solskiego w Krakowie (dyplom -
1955r.), od chwili ukończenia studiów aktor Teatru Wybrzeże, wie
loletni dyrektor artystyczny, a w latach 1988-1993 dyrektor naczel
ny tegoż teatru; m.in. PETRUCHIO w "Poskromieniu złośnicy" 
W.Szekspira, JASIEK (1960), CZEPIEC (1976) w "Weselu" S.Wy
spiańskiego, CZEŚNIK w "Zemście" A.Fredry, BUKARA 
w "Przedstawieniu Hamleta we wsi Głucha Dolna" I.Bresana, PA
TIOMKIN w "Termopilach polskich" T.Micińskiego, PANKRACY 
w "Nie-Boskiej Komedii" Z.Krasińskiego, OTELLO w "Otellu", 
KLAUDIUSZ w "Hamlecie" W.Szekspira, OJCIEC w "Pułapce" 
T.Różewicza, DANTON w "Sprawie Dantona" S.Przybyszewskiej, 
CHEREA w "Caliguli" A.Camusa, PAND AR US w "Trojlusie 
i Kressydzie", ANTONIUSZ w "Antoniuszu i Kleopatrze" W.Szek
spira, STIEP AN TROFIMOWICZ WIERCHOWIEŃSKI w "Bie
sach" F.Dostojewskiego, HAWKINS w "Zimorodku" W.D.Home'a, 
ROTMISTRZ w "Damach i huzarach" A.Fredry, JELLABY w "Ar
kadii" T.Stopparda, ZIEMLANIKA w "Rewizorze" M. Gogola. 

- absolwent PWST im. L.Schillera w Łodzi (dyplom-1975r.), 
od 1978r. aktor Teatru Wybrzeże; m.in. WACŁAW w "Wychowan
ce" i "Zemście" A.Fredry, RYZIU-RYZIU w "Szkarłatnej wyspie" 
M.Bułhakowa, SIEMION w "Wassie" M.Gorkiego, EDEK w "Tan
gu" S.Mrożka, FIRULET w "Operetce" W.Gombrowicza, BOB PHI
LIPS w "Jak się kochają w niższych sferach" A.Ayckbourna, PA
TRYCJUSZ w "Caliguli" A.Camusa, AJAKS w "Trojlusie i Kressy
dzie", HORTENSJO w "Poskromieniu złośnicy" W.Szekspira, 
RAUL w "Aż do bólu" W.Mastrosimone, WŁODZIMIERZ WAL
DEK w "Farsie z o.o." W.Zawistowskiego, LAPKIN-TIAPKIN 
w "Rewizorze" M. Gogola. 

- absolwent PWST im. L.Schillera w Łodzi (dyplom-1956r.) 
aktor filmowy, teatralny, reżyser; jeszcze w latach pięćdziesiątych 
współpracujący z wieloma teatrami studenckimi: Łódzkim Te
atrem Studyjnym "PSTRĄG", "Cyrkiem Rodziny Afanasjew", 
"Teatrem Rozmów" założonym przez Zbigniewa Cybulskiego. 
W latach 1966-1974 oraz od roku 1984 związany z Teatrem Wy
brzeże. Z ponad 80 kreacji filmowych na uwagę zasługują jego ro
le w obrazach: "Szatan z 7 klasy", "Krzyżacy", "Kanał", "Faraon", 
"Ostatnie takie trio", "Zezowate szczęście", "Białe zwierzęta", 
"Buddenbrookowie (RFN)", "Alaska story (USA). Do najbardziej 
udanych realizacji reżyserskich należą: "Żołnierz królowej Mada
gaskaru" dla Teatru Wybrzeże, "Ech jabłoneczko" dla Teatru Mu
zycznego w Gdyni, "Colas Breugnon" dla Teatru Miejskiego 
w Grudziądzu, "Henryk IV na łowach" dla Teatru w Kaliszu, 

MACIEJ 
SZEMIEL 

ADAM KAZIMIERZ 
TRELA 

"Groch z kapustą" ,"Człowiek śmiechu" dla TV oraz "Trawiata" 
i "Wolny strzelec" wyreżyserowane dla TV wspólnie z M.Okopiń
skim. Na scenach Teatru Wybrzeże R.Ronczewski wystąpił ostat
nio m.in. jako: RASPUTIN w "Historii" W.Gombrowicza, KSIĄDZ 
LOGA w "Fantazym" J.Słowackiego, ARNHOLM w "Kobiecie 
z morza" H.lbsena, MECENAS w "Antoniuszu i Kleopatrze" 
W.Szekspira, OJCIEC w "Kubusiu i jego panu" M.Kundery, KSIĄ
ŻĘ w "Indyku" S.Mrożka, KAMERDYNER JAN w "Farsie 
z o .o."W.Zawistowskiego,CHŁOPOW w "Rewizorze" M. Gogola. 

-absolwent Studium Aktorskiego przy Teatrze Wybrzeże (dy
plom -1982r.), od roku 1984 aktor tegoż teatru; m. in. SKIERKA 
w "Balladynie" }.Słowackiego, SYN w "Pieszo" S.Mrożka, CESTAS 
w 'Wolności dla Barabasza" K.Wójcickiego, JACEK w "Stąd do 
Ameryki" W.Zawistowskiego, LEOPOLD w "Mein Kampf" G.Ta
bori' ego, MENELAOS w "Trojlusie i Kressydzie" W.Szekspira, 
MAURYCY MIKOŁAJEWICZ w "Biesach" F.Dostojewskiego, PAŹ 
w "Poskromieniu złośnicy" W.Szekspira, SYN STRÓŻA w "Proce
sie" F.Kafki, DZIELNICOWY w "Farsie z o.o." W.Zawistowskiego, 
HUBNER w "Rewizorze" M.Gogola . 

-absolwent PWST im. Solskiego w Krakowie (dyplom-1970r.) 
od chwili ukończenia studiów aktor Teatru Wybrzeże; m.in. BARE
RE w "Thermidorze" S.Przybyszewskiej, KAZEK w "Kondukcie" 
B.Drozdowskiego, KSIĄŻĘ FILIP w "Iwonie, księżniczce Burgun
da" W.Gombrowicza, JOSCA SKOCIC (HAMLET) w "Przedsta
wieniu Hamleta we wsi Głucha Dolna" l.Bresana, DONALBAIN 
w "Makbecie" W.Szekspira, LEE w "Prawdziwym Zachodzie" 
S.Sheparda, WIKTOR w "Stąd do Ameryki" W.Zawistowskiego, 
PRISIPKIN (PIERRE SKRIPKIN) w "Pluskwie" W.Majakowskiego, 
KENNY CARTER w "Przeprowadzce" O.Williamsona, ZAWIA
DOWCA STACJI w "Ani z Zielonego Wzgórza" LM.Montgomery, 
INTENDENT w "Caliguli" A.Camusa, ELIFAZ w "Hiobie" wg 
"Księgi Hioba", HEKTOR w "Trojlusie i Kressydzie" W.Szekspira, 
IDIOTOS w "Bogu" W.Allena, BALLESTED w "Kobiecie z morza" 
H.Ibsena, CURTIS w "Poskromieniu złośnicy" W.Szekspira, RA
BENSTEINER w "Procesie" F.Kafki, UKLEJA w "Farsie z o.o." 
W.Zawistowskiego, OSIP w "Rewizorze" M. Gogola. 
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ADAM 
ORZECHOWSKI 

TOMASZ 
DOBROWOLSKI 

ANDRZEJ 
GŁOWIŃSKI 

-ur. w 1957 r. w Gdańsku, absolwent Wydziału Re
żyserii Dramatu PWST im. Solskiego w Krakowie (dy
plom - 1991 r.), od stycznia br. reżyser etatowy Teatru 
Wybrzeże, współpracujący z Teatrem im. Jaracza i No
wym w Łodzi, Polskim i Współczesnym w Szczecinie. 

"Wesołe kumoszki z Windsoru" są trzecią (po 
"Moralności pani Dulskiej" G. Zapolskiej i" Aż do bó
lu" W. Mastrosimone) realizacją sceniczną A. Orze
chowskiego dla Teatru Wybrzeże. 

-ur. w 1963 r., absolwent Wydziału Malarstwa 
i Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz
nych w Gdańsku (dyplom w pracowni Jerzego Krecho
wicza, 1990 r.) Od 1988 r. związany z Teatrem Wybrze
że jako grafik - projekty programów i plakatów teatral
nych m.in. do "Pluskwy", "Sztukmistrza z Lublina", 
"Biesów", "Boga", "Indyka"," Arkadii"; plakaty dla 
Zespołu Muzyki Dawnej "Capella Gedanesis" oraz Te
atru Ekspresji. Od 1993 współpracuje w dziedzinie gra
fiki projektowej z Teatrem Muzycznym w Gdyni ("Ca
baret", "Piaf"). Jako scenograf zadebiutował w 1992 r. 
realizacją do "Indyka" S. Mrożka. "Wesołe kumoszki 
z Windsoru" są jego drugą scenografią dla Teatru Wy
brzeże. 

-kompozytor, od 1974r. kierownik muzyczny Te
atru Wybrzeże, współpracujący równocześnie z wielo
ma teatrami polskimi, m.in. Teatrem Powszechnym 
i Teatrem Studio w Warszawie, Współczesnym i Pol
skim w Szczecinie, Teatrem Nowym w Poznaniu, Wila
ma Horzycy i Bajem Pomorskim w Toruniu, Teatrem 
Jaracza i Teatrem Lalki i Aktora w Olsztynie, Teatrem 
Polskim w Bielsku-Białej, Polskim w Bydgoszczy, Te
atrem Miniatura w Gdańsku. 

Do ważniejszych realizacji muzycznych A.Głowiń
skiego należą kompozycje do spektakli: "Sen" F.Kru
szewskiej w reż. S.Hebanowskiego, "Białe małżeń
stwo" T.Różewicza w reż. R.Majora, "Pułapka" tegoż 
autora w reż. K.Babickiego, "Iwona, księżniczka Bur-
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gunda", "Ślub" i "Operetka" W.Gombrowicza, w reż 
R.Majora, "Bal w operze" }.Tuwima w reż. R.Majora, 
"Zegnaj Judaszu" }.Iredyńskiego w reż. M.Kochańczy
ka, "Szewcy" Witkiewicza w reż. M.Kochańczyka, "So
nata Belzebuba" Witkacego w reż. R.Majora, "Gyubal 
Wahazar„." Witkacego w reż. A.Markowicza, "Opo
wieści Hollywoodu" Ch.Hamptona w reż. K.Kutza, 
"Kordian" }.Słowackiego w reż. K.Babickiego, "Wiśnio
wy sad" A.Czechowa w reż. K.Babickiego, "Trzy sio
stry" tegoż autora w reż. }.Nyczka, "Sztukmistrz z Lu
blina" J.B.Singera w reż. St.Różewicza, "Trojlus i Kres
syda" W.Szekspira w reż. K.Babickiego, "Dwoje na 
huśtawce" W.Gibsona w reż. B.Sass, "Bóg" W.Allena 
w reż. M.Borka, "Proces" F.Kafki w reż. R.Majora, "Ar
kadia" T.Stopparda w reż. K.Babickiego, "Rewizor" 
M.Gogola w reż. B.Cioska, "Sie kochamy" M. Schisgala 
w reż. Barbary Sass. 

-m.in. etnograf, choreograf, twórca wielu realizacji 
ruchowych m.in. do spektakli K. Swinarskiego, J. Jaroc
kiego, Z. Hiibnera, J. Kreczmara, B. Konierzeniewskieg
o; od 10 lat związany z Operą Krakowską; założyciel 
studenckiego teatru "Kontrast" (w 1963 r.), z którym ja
ko reżyser związana była przed la ty Dorota Ko lak; od 
początku lat SO-tych współpracujący z teatrami trój
miejskimi. 

Do ważniejszych gdyńskich i gdańskich realizacji 
scenicznych J. Tomasika należą m.in: "Opera za trzy 
grosze" dla Teatru Muzycznego, "Mieszczanin szlach
cicem", "Pastorałka" dla Teatru Miejskiego w Gdyni, 
"Parysada" dla Teatru Miniatura", "Królowa Śniegu", 
"Moralność pani Dulskiej", "Rewizor" dla Teatru Wy
brzeże, "Panna z mokrą głową" dla Agencji Aktorskiej 
Gest. 
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Z-ca dyrektora d/ s administracyjnych: 
PAWEŁ MAJEWSKI 

Kierownik działu scen: 
CZESŁAW KROK 

Kierownik działu produkcji i scenografii: 
ZYGMUNT LUBOCKI 

Kierownik działu produkcji kostiumów ~ 
RUFINA PLĄSKA 

Obsługa spektaklu: 
Brygadier sceny - R.Łącki 
Światło - J.Babiarczyk, B.Rokita 
Dźwięk -Z.Graczyk 
Rekwizytor - K.Stępień 
Charakteryzacja - O. Kaczyńska 
Garderobiana - U.Bożek, J.Jędrzejewska 
Zaopatrzenie- G.Kostuch 

Dyrektor marketingu: 
ANNA TOMASZEWSKA 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓ W 

w Gdańsku: 
kierownik: IWONA KORSAK 
tel. 31 70 21 w. 14 
SCENA NA TARGU WĘGLOWYM 
MAŁA SCENA im. S.HEBANOWSKIEGO 
kasy biletowe: tel. 31 70 21 w. 31 

w Sopocie: 
z-ca kierownika: MARIA ZAWADZKA 
SCENA KAMERALNA 
kasy biletowe: tel: 51 39 36, 51 58 12 

przedsprzedaż i sprzedaż biletów, rezerwacja: 
we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 9.00-19.00 
w poniedziałki i soboty w godz. 11 .00 - 18.00 
w niedziele w godz. 14.00-18.00 

ZAPRASZAMY 

Kierownik sekcji reklamy i wydawnictw: ANETA SZYŁAK 
Opracowanie programu: Jerzy Gutarowski 
Opracowanie graficzne: Beata Zalewska-Sładczyk 
Okładka: Tomasz Dobrowolski 
Zdjęcia aktorów: Małgorzata Bramorska-Fogiel, Tadeusz Link, 

Ewa Grabowska-Sadłowska 
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CENTROSTAL S.A. 
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BANK GDAŃSKI SA 
ul.Targ Drzewny 1, 80-958 Gdańsk 
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80-846 GDAŃSK ul. NA PIASKACH 1 O 
tel. 31 62 31 tlx O 51 28 86 fax 31 61 28 

~lor 

POLY 
HAIRCOSMETIC ,. 

<hen kei cosmetic 

Teatr Wybrzeże dziękuje serdecznie za sponsorowanie spektaklu: 
DRUKARNI RYT 

FIRMIE ROMA PRINT 
POMORSKIEMU OKRĘGOWEMU ZAKŁADOWI GAZOWNICTWA w GDAŃSKU 




