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PROLOG 

Szanowna publiko, pokażemy wam dzisiaj -

Co się tam z tyłu dzieje? Cisza! 

I zdjąć kapelusz! Włoży go pani na przerwie! 

Wielką historyczno-gangsterską rewię! 

W której wreszcie ujrzycie jak się gangsterom 

Udało zdobyć miejscowość Cicero. 

Artyści wam przedstawią - a to rzecz nie łatwa -

Największych bohaterów gangsterskiego światka. 

Ujrzycie nieżywych oraz żyjących, 

Tych, co odeszli, i pozostających! 

Szanowna publiko, w obliczu tych faktów 

Było zamiarem dyrekcji teatru, 

nie szczędząc opłat ni kosztów specjalnych 

Dać przedstawienie w s t y 1 u k o 1 o s a 1 n y m. 

A nadto wszystko odpowiada prawdzie, i to ściśle, 

Gdyż, co dziś wieczór ujrzycie, nie jest żadnym wymysłem, 

To rzecz nienowa i żaden wynalazek, 

Żaden dla was sklecony, cenzwrowany obrazek: 

Wie o tym cały kontynent, co nasza pokaże gra: 

Jest to sztuczka gangsterska, którą każdy z was zna. 

Wojciech Adamczyk 

UWAGI DO "KARIERY ARTURA Ul" 

W zamyśle autorskim "Kariera Artura Ui" była politycznym kabaretem, w którym 
ośmieszono wodza "tysiącletniej III Rzeszy", Adolfa Hitlera. Parodia adolfowego stylu 
mówienia i sposobu zachowania, karykatura historii Niemiec i partii nazistowskiej, pomysł 
przedstawienia podboju świata przez rasę panów jako sporu o kalafiory, powstał 

na wiosnę 1941 roku, kiedy armie faszystowskie były u szczytu powodzenia. 
Dramaturg walczył z wrogiem przy pomocy jedynej dostępnej twórcy broni: SZTUKI. 

Czy dzisiaj ośmieszenie Fiihrera może mieć artystyczną rację? Czy jest to temat 
nośny, aktualny? Czy trzeba kogokolwiek przekonywać do krytycznej oceny faszyzmu?! 
Czym więc dzisiaj może być "Kariera Artura Ui"? 

Sądzę, że w Polsce okresu przemian, w momencie raczkowania polskiego 
kapitalizmu i polskiej demokracji może być swoistą przestrogą. Zwraca bowiem uwagę na 
potencjalne zagrożenie, jakie stwarza mariaż świata polityki i przestępczego - możliwy 

w warunkach obowiązującego systemu (a raczej przy jego niedoskonałościach'). Rosnące 
we władzę media, ich zdolności kreacyjne mogą pomóc wypromować człowieka, 

którego prawdziwe oblicze będzie różniło się zasadniczo od wizerunku lansowanego 
w telewizjach i na okładkach kolorowych tygodników. Prawidłowością historyczną jest 
również brak wdzięczności wyniesionego do władzy przywódcy (każdego szczebla!), 
który nie chce być marionetką i zwraca się przeciwko niedawnym mocodawcom. 

Friedrich Diirrenmatt zauważył, że po drugiej wojnie patos nie jest już 
zdolny wyrazić tematów serio i że jego funkcję winna przejąć komedia. Brecht 
w prologu "Kariery Artura Ui" zapowiada "gangsterską rewię'. Postanowiłem pójść 
tym tropem i zastosować w spektaklu konwencję widowiska rewiowego, gdzie poszczególne 
sceny są zróżnicowane pod względem stylu - jak "numery w music hallu". Lekkość 
proponowanej formy winna potęgować teatralny efekt kontrastu wobec powagi 
przesłania oraz ułatwiać obserwację wydarzeń z dystansem, bez utożsamiania się 

z bohaterami. Arturo Ui nie może zyskać akceptacji widzów (a jest to praktycznie 
atrybut i przywilej tytułowej roli głównej!) - co stało się udziałem np. pary przestępców 
z filmu "Bonnie and Clyde". 

Bertolt Brecht nawiązywał do poetyki teatru elżbietańskiego, który to teatr 
był po części również propagandowym widowiskiem popularnym. Tekst sztuki, napisany 
blank versem, naszpikowany jest aluzjami do "Ryszarda III", "Juliusza Cezara", nawet 
do romantycznej już Części I "Fausta" Goethego. Czy dla dzisiejszej widowni są to 
czytelne odniesienia? Postanowiłem znależć inne źródło inspiracji estetycznej, które 
przemawiałoby równie silnie, jak chciał Brecht, do współczesnej publiczności. 

I znalazłem: kino. Przecież kino i korzystająca z gramatyki języka filmowego telewizja 
ukształtowały zjawisko, które nazywamy cyw i lizacją obrazkową! Duże fragmenty dramatu 
zostały nakręcone na taśmie filmowej i będą wyświetlane w trakcie spektaklu. 
Mam nadzieję, że pastisze czarnego kryminału i współczesnego thrillera będą zrozumiałe 
i zostaną rozpoznane przez widzów. 

Wykorzystanie fragmentów fi lmowych wpłynęło na konwencję scenograficzną 
przedstawienia: multimedialne projekcje, będące tłem działań aktorskich w "żywym" 
planie, winny spajać wszystkie elementy przedstawienia w jednorodną całość. 

Jest to też nawiązanie do współczesnych Brechtowi poszukiwań inscenizacyjnych 
teatru niemieckiego. 

Tyle pobożnych życzeń reżysera - zapraszam na "Karierę Artura Ui". 



Krzysztof Wolicki 
KOCHAM BRECHTA 

Jest pewna cecha poetyckiego słowa, która mnie fascynuje, mianowicie jego zdolność 

rozdzierania, rozpruwania grubego pancerza, którym język potoczny przesłania rzeczywistość 

i nie pozwala nam do niej dotrzeć. Wiem, jak larwo i usłużnie język podsuwa słowa, zwroty 
i zdania, które odwodzą myśl od celu i sprawiają, że prześlizguje się po powierzchni. Poezja 
nie jest ani larwa ani usłużna . Aby rozpruwać pancerze trzeba dysponować ostrym i twardym 
narzędziem . Nie każdy język nadaje się równie dobrze do produkcji takich narzędz i ; niemiecki 
zawsze był do tego dobry. By uderzyć skutecznie trzeba ogromnej pasji i szczególnej precyzji 
• takie wiersze pisze się ogniem i lodem. Dla tych racji Bertolt Brecht jest od zawsze 
"moim" poetą. Dla mnie Bertolt Brecht to największy, po śmierci Rilkego, niemiecki poeta. 
Ale nieczęsto pisano o nim uczciwie, bez pobłażania i bez oczerniania. 

Bertolt Brecht urodził się i wychował w Augsburgu w zamożnej, mieszczańskiej rodzinie (ojciec 
był dyrektorem papierni). Augsburg był miastem wielce starożytnym · jako Augusta Vindelicorum 
założył je Druzus w 15 r. p.n.c. · i równic prowincjonalnym, co wyrażało się rn.in. bardzo wyrażną 
klasową geografią habitatu: patrycjat w centrum, plebs na dalekich przedmieściach. 

Brecht od dzieciństwa był kotem. który chadzał własnymi drogami. Nie lubił domu ojcowskiego, 
kochał tylko matkę i zawsze starał się podkreślać jej odmienność. Zofia Brecht pochodziła ze wzbogaconej 
chłopskiej rodziny ze Schwarzwaldu. Brecht nie lubił Augsburga. Najbardziej nie cierpiał procesu 
wychowawczego, któremu poddawany był wówczas niemiecki chłopiec z solidnej rodziny. "Inni wkladają ci 
swoje słowa w zęby" · napisał potem, ujmując zwięźle główne cechy wychowania w Cesarstwie 
Niemieckim: tłamszenie indywidualności i przymus. Ale w pierwszych dziesięcioleciach wieku Cesarstwo 
nie było już całkiem sobą. Duch zwątpienia miał różne postaci, zwłaszcza, filozoficznie rzecz ujmując, 
kartezjuszową i nietzscheańską. Wątpiło się w racje lub wartości. Zwątpienie było pospólne i zapewne jego 
duch przeniknął nawet przez mury szacownego gimnazjum. Dlatego młodemu Brechtowi jego buntownicze 
wypracowania i postępki uchodziły płazem: był "niesforny", ale to przecież miała mu wybić z głowy 
najlepsza wychowawczyni · armia cesarska, która wałczyła właśnie i krwawiła na wszystkich frontach 
Pierwszej Światowej. Brecht po maturze ( 1916) zapisał się na medycynę w Monachium, po pierwszym roku 
został zmobilizowany i skierowany jako felczer do szpitala wojskowego. Tam powstała "Legenda 
o poległym żolnierzu", którego wojskowa komisja lekarska wykopuje z grobu , uznaje 
KV (nadający się do użycia na wojnie) i odsyła na front, by mógł po raz drugi "polec śmiercią bohatera". 
Hanna Arendt napisała, że był to "jedyny godny zapamięlania niemiecki poemat 
z pierwszej wojny światowej", podobnie jak z ostamiej wojny jedynym wierszem niemieckim. który 
pozostanie jest Brechta "Krucjala dziecięca 1939" („.) Pisała też. że "wspólczucie by/o 
z pewnością najbardziej niepohamowaną i najbardziej podstawową namiętnością Brechta; dlatego je 
właśnie najusilniej starał się ukryć i dla/ego też najmniej mu się to udawalo: wspólcwcie prześwieca 
z każdego niemal jego drama/u". Zdaniem Arendt to właśnie współczucie kazało Brechtowi nie 
poprzestawać na nihilizmie i witalizmie wczesnej twórczości i "powrócić do rzeczywistości" 

i ono też poprzez późniejsze perypetie politycznego zaangażowania "niemalże zabito jego poezję". 
Wracam do szkicu Hanny Arendt, dlatego, że słuchem poetyckim pr<:ewyższa zawodowych krytyków 
i mimo iż minęło już ponad 30 lat, nie znam równie uczciwego tekstu o poecie („.) 

Jest u Brechta · jak słusznie zauważyła Hanna Arendt · pasja współczucia. 

Ale jest również pasja walki: we wszystkich niemal jego dramatach postacie uczą się walki, 
autor zaś zachowuje się wobec nich trochę jak trener w szkółce bokserskiej. W pierwszym okresie 
twórczości, mniej więcej do połowy lat 20„ obie pasje Brechta nie kolidują ze sobą, działają niezależnie: 
ci, którzy potrzebują pomocy, występują tylko jako bierne ofiary ("Dzieciobójczyni Maria Farrar''), 
a ci, którzy wyżywają się w walce, słynni piraci Brechta, nikomu nic pomagają i od nikogo 
nie oczekują względów. Na dłuższą metę Brecht musi jednak rozstrzygnąć własny dylemat 
emocjonalny: do kogo jest mu bliżej, do słabych czy silnych, cierpiących czy umiejących wałczyć. 
Każdy z nas zadaje sobie to pytanie na nowo, każdy też oferuje swój repertuar odpowiedzi. 
Brecht opowiada się za solidarnością słabych, która uczyni ich silnymi{„) 

Bliższą znajomość z marksizmem zawarł Brecht w połowie lat 20., w ymsamym czasie, 
gdy w wielkim mieście Berlinie przeżywał doświadczenie kultury masowej, amerykanizacji 
i społeczeństwa mas. Była to wybuchowa mieszanka, dzięki której pisarz znalazł, jak sądził, rozwiązanie 
swojego wielkiego dylematu solidarności. Wyłożył to rozwiązanie w cyklu "Sztuk pouczających". Jest nim 
"nowy typ człowieka", proletariusz epoki społeczeństwa mas. Wyróżnia go umiejętność "przybierania 
najmniejszej wielkości". To jest masowość, pierwszy aspekt nowego typu ludzkiego. Masowość 
uniemożliwia jakikolwiek konflikt interesów wewnątrz zbiorowości drobin, gdyż w swej najmniejszej 
wielkości ludzie nie mogą jeden drugiemu niczego zabrać ani niczego dać. Masowość jest pierwszym 
tempem myślowej strategii drobin. Partyjność jest tempem drugim. Jest w istocie niczym innym jak 

zdolnością pospólnego, bezinteresownego indywidualnie myślenia o świecie, planowania jego 
zmienności , nie mającej kresu, gdyż jeśli ''poprawiliście świal. poprawicie poprawiony. Odr::ućcic go ... " 

Gdy więc masowość oznacw negatywną zdolność nowego typu ludzkiego do solidarności 
absolutnej, lecz biernej, partyjność jest uruchomieniem solidarności. Człowiek nie pomaga człowiekowi, 
natomiast masa ludzka może sobie pomóc i ta możliwość jest partyjnością właśnie. Partia w tej wizji 
nie posiada żadnych odrębnych interesów, żadnych tajemnic ani w ogóle żadnego substancjalnie 
odrębnego bytu: jest przestrzenią, w której masy realizują swą wyjątkową zdolność obiektywnego 
przemyślenia świata i strategii jego zmian, dzięki temu właśnie, że jak żadna poprzednia odmiana 
człowieczeństwa umieją osiągać najmniejszą wielkość . Jest składnią języka, którą myślą masy. 

Nie potrafię rozstrzygnąć czym była ta Brechtowska idea. Produktem egzaltacji, a więc stanu 
bardzo dla poety niezv.'Ykłego9 Próbą domyślenia konsekwencji pewnych postaw? Czy może konstrukcją 
modelu i jego sprawdzaniem w tunelu aerodynamicznym? Tak czy inaczej, towarzysze wcale nie byli 
zachwyceni ani taką egzaltacją, ani takim modelowaniem. Ale faktem jest, że był to czas największego 
zbliżenia poety do komunizmu. Nigdy już potem o żadnej egzaltacji mowy być nic mogło, a stosunek 
pomiędzy Brechtem a obozem komunistycznym cechował dystans, który przystoi ryzykownym kontraktom. 

Z wielkich dramatów Brechta z lat 1934-1940 znika zarówno "nowy typ ludzki", jak 
"agitator", partyjny aktywista. W sztuce o ruchu oporu we Francji ("Wizje Simone Machard") bohaterką 
jest prosta dziewczyna z ludu, a jej wyobrażeniowym wzorem · Joanna d' Arc. W ogóle bohaterowie 
wszystkich tych dramatów wyłaniają się z otchłani masowości-partyjności jako pełne indywidua. 
Są to "prości ludzie" i "intelektualiści" - kategorie znacznie bogatsze niż tylko socjologiczne . a relacja 
solidarności pomiędzy nimi artykułuje się jako proces nauki: teatr Brechta staje się miejscem uczenia 
się z przeszłości dla przyszłości. Teraźniejszości w nim nie ma. Najdobitniejszy to sygnał, że zaangażowany 
poeta Bertolt Brecht poniósł klęskę. Ale się nie poddał i nie zrezygnował. Nie stał się "oswojonym 
słoniem. któ1y jest okrutnym wrogiem dzikich ::wierzq1" (z przedmowy do "Życia Galileuszu''). 

Jedynym pełnym i bezwarunkowym zaangażowaniem politycznym w życiu Bertolta Brechta 
była walka z hitleryzmem. Jest wiele świadectw, poczynając od Waltera Benjamina "Ro::mrlw 
z Brechtem" ( 1938), że poeta zdawał sobie sprawę, co się dzieje w Moskwie, czytywał pilnie 
Trockiego, ale nie chciał "'Ystąpić otwarcie przeciw ZSRR, dopóki "nie mamy o:upelnl'j pewno.fr-i". 

Trzeba powiedzieć wyraźnie, że było sporo na rzeczy w obawach niemieckiego emigranta, 
że do reszty rozbroi moralnie swój naród wobec Hitlera, ukazując mu, że ZSRR jest nie kpszy. 
Ale jednak najprawdziwsza prawda była inna. Brechta nienawiść wobec hitleryzmu była doprowadzoną 
do paroksyzmu nienawiścią do ustroju nierówności, wyzysku, nieprLebrnnego bogactwa i głębokiej 
nędzy · kapitalizmu .. Tego kapitalizmu, który znal i którego "możliwości" poznał najpierw w lazarecie 
polowym Pierwszej Swiatowej. 

Nasze wczesne doświadczenia i myśli naznaczają nas głębiej, niż sic; nam na ogół wydaje. 
Ale prawdziwy poeta jest wobec nich bardziej jeszcze bezbronny niż zwykli ludzie: nieporównywalnie 
więcej i wyżej buduje na swojej młodości. 

[w: Gazeta Wyborcza, 14-15 lutego 1998) 



Uwagi do "Kariery Artura Ui" pisane około 1948 roku. 

"Trzeba bezwzględnie osądzać wielkich zbrodniarzy politycznych i to przede 
wszystkim wystawiając ich na pośmiewisko. Gdyż nie są oni wielkimi zbrodniarzami politycznymi, 
lecz głównie wykonawcami wielkich zbrodni politycznych, a to zupełnie coś innego ... 

Klasy panujące państw nowoczesnych pos ługują się w swoich przedsięwzięciach 
ludżmi przeciętnymi... Historia z punktu widzenia drobnomieszczan jest w większości 

romantyczna. Napoleon wszedł do ubogiej fantazji ludzi oczywiście nie poprzez kodeks Napoleona, 
ale przez miliony swoich ofiar. W plamach krwi jest zdobywcom do twarzy, podnoszą ich urodę ... 

Sama zbrodnia wywołuje często podziw ... Należy zniszczyć ów szacunek dla 
morderców ... Mały łotrzyk nie może zajmować szczególnej pozycji nie tylko w łotrostwie, 

ale także w historii, jedynie dlatego, że władcy pozwolili mu zostać wielkim łotrem ... 
A w ogóle to chyba słuszne jest zdanie. że tragedia czc;ściej bagatelizuje cierpienia 

człowieka niż komedia". Bertolt Brecht 

"Gdyby ktoś chciał napisać sztukę "Kariera Berto/ta Brechta" miałby duży kłopot 
z pogodzeniem wszystkich przeciwieństw, z których składa się biografia tego poety, 
dramaturga i reżysera . Marksis ta, który nigdy nie wstąpił do partii, czołowy artysta NRD, 
który podróżował po Europie z austriackim paszportem w kieszeni, krytyk totalitaryzmu, 
który nigdy otwarcie nie potępił zbrodni Stalina. Brecht zbudowany ze sprzeczności, tak jak 
jego d ia lektyczne sztuki." 

Fragment tekstu "Rekin zęby ma na wierzchu" Romana Pawłowskiego, Gazeta Wyborcza, 14-15 lutego 1998. 

CZARNY KRYMINAŁ 
"Lata 30-te. Hollywood: zwierciadło kryzysu i depresj i. Załamanie s ie amerykańskiej 

prosperity; społeczeństwo w obliczu kryzysu. W roku 1930 przemysł filmowy zdaj e się być 

uodporniony na kryzys. Narastająca fala gangsteryzmu znajduje odbicie w filmie: "Maty Cezar", 
"Człowiek z blizną". "Wróg publiczny". Tematy filmów leżą na ulicach, przynoszą je dzienniki 
poranne i popołudniowe krzycząc wielkimi literami tytułów o zbrodniach, nadużyciach , o szarych 
i czarnych stronach życia w trudnych, kryzysowych latach. Przykład bohaterów ekranu staje 
się grożny; cichy zakaz produkowania filmów gangsterskich. Konkretyzacja ludzi i środowisk 
idzie w parze z ambicją interpretowania faktów. Od roku 1930 zaczyna się w kinie amerykańskim 
pojawiać nowa seria filmów, które są wyraźnym refleksem problemów przeżywanych przez 
społeczeństwo. Dotyczy to przede wszystkim filmu gangsterskiego, którego nowa formuła odsuwa 
w cień krzyżówki matematyczne i dość abstrakcyjnie rysowane studia psychologiczne. Na plan 
pierwszy wysuwa się socjologiczna analiza zjawisk i dokumentalne odtworzenie wybranych 
z codziennej praktyki przykładów. Jednym z pierwszych filmów gangsterskich nowego stylu był 
"Mały Cezar"( 1931 ), sukces wytwórni "Warner Brothers" . Film o niezwykłej mocy 
oskarżycielskiej, nie upiększający życia , a pokazujący je z całą brutalnością. Edward 
G . Robinson gra Cezara, małego arrywistę, którego rozpiera próżność i chęć władzy. 

Bezwzględny, wyzuty z wszelkich sentymentów, popierający kanalie i przez kanalie popierany, 
robi Mały Cezar wielką karierę, staje się wodzem groźnej bandy( ... ) Wymowa filmu jest 
jednoznaczna. Przeciętny, normalny, zwykły Amerykanin jest osaczony przez świat siły 

i bezwzględności . Jedyna szansa uratowania się to zawrzeć z tym światem przymierze, 
a kto wie - może po prostu przejść na jego pozycję . Na ekranie zobaczył widz nie tylko samego 
gangstera, nowe wcielenie "mocnego człowieka", ale i świat, w którym żyje bohater nowych 
czasów ( ... ) W "Małym Cezarze" nie było ani słowa kłamstwa. Nieszczęśliwy koniec gangstera 
to także prawda, ale ważne jest tylko, kiedy ten koniec nadchodzi , po ilu tłustych latach .. . Twórcy 
filmów odważyli się pokazać gangsteryzm taki, jakim był naprawdę. Potężny, nie skrępowany, 
prosperujący w okresie kryzysu i biedy, a tym samym - romantyczny i pociągający. Jrzeba było 
uderzyć w dzwon alarmowy, bijąc na trwogę, że taki właśnie jest stan moralny skorumpowanego 
i sterroryzowanego społeczeństwa amerykańskiego . Film gangsterski był takim dzwonem 
alarmowym i na pewno spełnił swoje zadanie". 

Jerzy Toeplitz "Historia sztuki filmowej", WAiF, Warszawa 1959. 

ABC PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W POLSCE 
"Według oficjalnych danych, na terenie Polski działa ponad 400 

zorganizowanych grup przestępczych, które skupiają w swoich szeregach około 
4,5 tysiąca osób, w tym około 500 cudzoziemców. Gangi przestępcze współpracując 
ze sobą przenikają granice państw. Zjawisko to nasiliło się w latach 50„ w okresie 
boomu narkotykowego. Wszystkie poważne, nielegalne dochody uzyskiwane są pod 
kontrolą i nadzorem grup przestępczych , wśród których wyróżnia się trzy stopnie 
zorganizowania: - banda, - zorganizowana grupa przestępcza , - mafia . 

Elementami, które wyróżniają przestępczość zorganizowaną od 
przestępczości w ogóle są skutki o charakterze ekonomicznym, gospodarczym 
i moralnym. Najwyższą formą organizacyjną przestępczości jest mafia. Pojęcie 
to jest w Polsce nadużywane. Mówi sit< o mafii: pruszkowskiej; wołomińskiej, 
taksówkarzy itp. Mafię od zorganizowanej grupy przestępczej odróżnia wielkość jej 
wpływu na powiązania ze światem polityki i biznesu. Zorganizowane grupy 
przestępcze ciągle rozszerzają sfery swoich wpływów i udoskonalają metody 
działań. Ich działalność zagraża nie tylko ludziom, ale i aparatowi władzy, 

bezpieczeństwu narodowemu i w konsekwencji suwerenności państwa . 

W ostatnim dziesięcioleciu nasz kxaj stał się rajem dla przcstt<pców. 
Rozwojowi przestępczości zorganizowanej w Polsce sprzyja istnienie tzw. 
"kapitalizmu politycznego" . Zjawisko to polega na łączeniu układów władzy ze sferą 
biznesu. Daje ono nieograniczone możliwości prowadzenia interesów na wielką skalę. 

Aby stworzyć odpowiedni klimat społeczny, przestępcy starają się mieć 
możliwie duży wpływ na media, za pośrednictwem których usiłują decydować 

o obsadzie stanowisk w administracji państwowej, organach ścigania, wymiarze 
sprawiedliwości itd. Polska zorganizowana przestępczość rozwija się zdecydowanie 
szybciej niż dawniej włoska. U nas w dziewięć lat osiągnit<to to, co we Włoszech 
budowały pokolenia." 

Jerzy Foks, ABC pr::e. ·rępc=o.fri :organizowanej w Polsce S&N Warszawa2000. 
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"Der aufha/tsame Auf tieg des Arturo Ui" 
Przekład: Roman i Witold Wirpsza 

lnscenizacJa I .-e1:.,,se.-la - W()JCll'.Cll AUAMCZ.,,I\ 
ZdJęcla fllmClWe - WALUl'.MAl! 134.LA Scen()ar-afla - l?()l31'.l?T S()CtlACl\I l\()Stium.,, - l'.LŻ1311'.TA W~ ~I() 

Muz.,,ka - IJl()Tl? SALAl31'.l? Ch()l""e()Ql""afia - [)Zl[)f'.I\ STAl?CZ.,,~()WSl\I 
as.,-stent .-e.t,..,e.-a - M4ClT 4 1314Łł\()W§l\4 a\,..stent nentJ1u-afa - J( LAl'lilT A l?C> Ż,..llÓl§l\A .i. ~ 

Udział biorą: ~~~~ 
A li T U l? () U I - A N D RZ E J P I E CZY Ń S K I (gości n n ie) 4=-r 

f: l?Jllllil f:§ TU l?UM.tł. - MACIEJ SYKAŁA ,~~ 
ł71 U§f:VVf: ł71V()LA • DARIUSZ SIASTACZ ~~~ 

f:MAJllllilUf:Lf: ł71l!I • ANDRZEJ RICHTER 
§T.tł.l!'l' ()()f7§13Ul!UUC7łi • EUGENIUSZ KUJAW~SKI {J 

13UTCłif:l! • MARIUSZ ŻARNECKI 
f'LAl\f: • SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 

CL.tł.Cli\ • ZBIGNIEW JANKOWSKI ~ 
MULl3f:l?l!'l' • LEON KRZYCKI 

Słif:f:T. lł7Jllllil.tł.TIUS UULLf'f:f:T • STEFAN IŻYŁOWSKI 
13f:TT'l' ()ULLl'f:f:T • BEATA BUCZEK-ŻARNECKA 

()"C.tł.§f:'l' • PIOTR MICHALSKI 
f'l§łi • GRZEGORZ WOLF 

§~()ZIA • OLGA BARBARA DŁUGOŃSKA 
() l!U~C.tł. • DOROTA LULKA 

Lf:l\.tł.l!Z • ELŻBIETA MROZIŃSKA 
()§1\Al?i'l'Clf:L • VIOLETTA SEREMAK 

MŁ()()'l' ()()f7§13()l!()Uf7łi • GRZEGORZ JURKIEWICZ 
Z.tł.V()Wl.tł.().tł.CZ. IJllllilJllllilA. 13()WL • RAFAŁ KOWAL 

ł7A.l'l'Lf:S • TERESA WASIAK 
(;()()()WILL • BOGDAN SMAGACKI 

()()Cl\()A.l§'l' • KAROLINA ADAMCZYK 
I\ () 13 I f: TA. • M A Ł G f;) RZ AT A TA LA R C Z Y K 
ti()()I\ - ANDRZEJ T. ŻAK (gościnnie) 

Handlarze z Chicago i Cicero: GRZEGORZ WOLF, BOGDAN SMAGACKI, URSZULA K WALSKA, MAŁGORZATA TALARCZYK, PIOTR MICHALSKI, GRZEGORZ JURKIEWICZ 
inspicjent/sufler - MAŁGORZATA KAŁPOWICZ 

Zdjęcia filmowe: Dźwięk - WOJCIECH CWYK Asystent operatora - PAWEŁ SAWICKI Montaż - ZBIGNIEW JAGODZIŃSKI 

Premiera: 7 października 2 o o 1 



Przegląd tytułów prasy lokalnej 
" Wielka porażka prokuratury. KJapa śledztwa w sprawi• Nikosia" [Zah<ijsrwo w Las Vegas. Nikodem S. 

zginą/ 24 kwietnia 1998 roku w gdy1iskim loka/11 las Vegas. Świętowa/ tam iminiiny wojego pr~yjacida Wojciecha K., 
jednego z zalnżycieli znanego towarzystwa uhe:pieczeniowegn. Do sali . gcl=i~ siedział " iko.f" i ~Vojciech K. wesz/n 
dwóch zamaskowanych męiczy:m. Oddali sze.fr· s tr~alów do Nikodema S., który :ginął na miejscu. Wojciech K. =nsta/ 
niegroźnie ranny. "Ni ko::.· " hył uważany :a 1'krr? la" mafii surnochodo wt:j. Pos:ukinYmy hyl przez policję polską i niem iecką. 
Mimo że w 1996 roku trafi/ na lawę oskarżomd1 jego proce., nigdy si<,: nic rozpucząl] . Dziennik Bałtycki 2.06.2000 

"Świst kul i blokady. Gdańsk . Slrz•łanioa na Stogach" [Strzelaniną zakończyly si<,: wvd~iny Jana P. ps. 
"Tygrys", domniemanego szefajednef{o z najgroźniej.rzych Viyhr:eżo uyd1 gangów'!. Dziennik Bałtycki 2.06.2000 

"Bandyci robią co chcą . Trójmiasto. Od czwartku Ima wojna gangów"[O/icja/nie -21 osoby zatrzymane. 
żaden z 50 uczestników strzelaniny nic zastał ranny. Nieoficjalnie - 200 bandytów star/o się podc:as wojnv ga11g<iw o strefy 
wp(ywów w Trójmidc.:.ie. jest dwóch rannychl Ga/.da Morska, 3.05.2000 

"Co robić gdy strzelają?" Radz.i Gabriela Sikora, rzec mik K \VP w Gdalisku: " - Je.\ li widzimy jak kw.i 
slrzela. to tak jak w SwnaC"h Zicdnoc: onych, trzeba natychmiast pa,:(. na :hwri\. Niestety, u nas. gdzie o~ląda s ię tyle 
ame1ykmlskich fi lmów. strzelaniny przycią_~ają gapiów.I ludzie potrafią 11mn?t po<lc.~j:c : hliż(-'.f. feby :::aspokoic: ciekawo.~'.{. 

Jeśli strzaly pad/y daleko. trzeha nr._1~ii.icie zawiadomic' po/ie/~ . " Gazeta Morsko, 3.05.2000 
"Miasto gangów. Gdańsk. Bezradność organów ścigania w walce z gangami" Gazeta Wyborcza, 5.06.2000 
"Stogi jak Sycylia. Przestępcy rządzą Trójmiastem" [ .żadna: 22 osób. które :atr::ymalu policja w związku 

z nocną strzelaniną na gdaiiskich S1agach nie trą/i/a do are.'>::Ju. Ty lko jedn<'tnll : m~c=_yzn postuwiono :arzut 
posiadania fal.'iZJ"ri')'Ch banknotńw. ale i on odZ)wkal wolno.re. Tj·m samym kolejny raz okazalo się, że bandyci mogą robić 
co chcą w Tnijmidtie. a stnlżc pnrządku są komplctnic hczradni]. Głos Wybrzeża. 5.06.2000 

"Gdzie jest król. Porachunki między gangami" [Gdy nia bi('rzc wszys1ko. Po zamordowaniu w 1998 roku 
Nikodema S., ps. "Niko.\1", w tr<ijmiej skim pól.,:wiatku przestępczym panuje rzekome bezkrólewie. Kiedv ares:towanv :ostał 
Daniel Z. . ps. "Zachar", uwużany za prawą rc:_kr ''N ikosia" gdmi.\·kie grllp_v przestepc:e straci~' ostallliego~ lidera. 
Wydarzenia spr-z.eł.i IO dni na Stogach ora: wcze.,:niejsze :abój stwo " zesiu ", zwią:anego z innym gdmlskim we1eranem 
Janem P , "'(vg1y sem ", sq wedlug policji pm.:zqtkiem pr:ejmuwania os/at nich "placówek" pr=er. gonsteniw z G(~rni. 
Za najważniejszą personę gdyriskich gani;uw uważa .rie porwanego wczoraj Sławomira M.]. Dziennik Bałtycki, ł 3.06.2000 

"Walka o narkowpływy. Gangi zatrzęsą półwyspem?" [Przedstawiciele jednego z trójmiejskich gangów 
przejmują kontrolr nad handlem narkotykami na Pófi.,.,y.~p ie Helskim. Po/i(;.ja nie mając świadkńH„ ani dowodó w na 
dziala/no.ić członków gangu nic nir: może zrohićj. Głos Wybrzeża. 14.06.2000 

"Wielki W)· buch. Gdynia. Zniszczone samochody i wybite szyby" [ 0.fiem samnchodów :niszczonych. 
kilkadziesiąt wybitych szyb i huk s lys=alny w ca/y m mieście - to efekt ni~d:::ielm~i eksplu:ji. du jak-ie) dos:ló w centrum 
Gdyni. Na szczę.kie nikt nie ucicrpiaf] . Dl iennik Bahycki, 23.04.2000 

"Bomba na w)·cicraczce. Sopot. Nocna eksplozja" Dziennik Bałtycki , 23.04.2000 
"Wczasy z gangiem. W rządowym ośrodku wczasowym w Lańsku wypoczywali polil)'cy i... gangsterzy" 

[Bandyci z najgroźniejszego polskiego gangu - tzw. mafii pniszkowskiej - .lp<,:d:a/i wakacje w ofradk11 rządoW)'ln w Łańsku. 
Mogli tom czuć się bezpiecznie - ich spokoju bronili fi111kcjonariuszc BOR i ±nl11 /1•rze jednostek specjalnych MSWiA]. 

Życ ic , 13.05.2000 
"Czy Io było zabójstwo na zlecenie?" [ 43-/etni Czesław J. Zostal zastrzelony nad ranem na gdmiskich 

Stogach. przed blokiem w któ1ym mieszka/. Trafi/o RO kilkmw.frie pocisków · prcm tlupodobnie z hroni maszyno11.'ej. 
Policja nie ·wy klucza, że wczuraj.tze :::abójstH'O to efekt porac/11111k<in„ w ~:wiecit.! pr:estępc::vm . WC.dług naszego 
informatora zamach to typowa egzekucja] Życ i e na fa li. 26.04.2000. 

"Zlecenie czy pomyłka. Śmiertelne strzały na Stogach" . 
"Zastrzelony dobry sąsiad. Gdańsk. Czesław J. 

Głos Wybrzeża . 26.04.2000 
zginął od dwunastu kul" 

Dziennik Bałtycki , 26.04.2000 
"Zabójstwa w Trójmieście" [W ciągu ostatnich trzech lat od str;a/ów z broni palnej zginę/o 

siedmiu mieszkańców Trójmiasta. D o wczoraj zabójcy nie poshtg iwali się bronią a111omatyczną. 
"Schwarzenegger". " Lechu", "Nikoś", "Tato", Adam K., trener szk<ilki j eidz ieckiej 
w Gdańsku Lipcach, Bassem D., właściciel hurtowni komputerów na gdańskiej Zabiance • żaden 
z nich nie zginą/ od serii z broni maszynowej]. Dziennik Bałtycki, 26.04.2000 

"Bomby i fakty" [Nadkom. Robert Ratajc::yk. komendant miejskiej policji w Gdyni: -Jestem 
P,rzekonany. że gdyńska policja bardzo dobrze radzi sobie z prohlemem pr=estępczości zorganizowanej. 
Swiadczą o ty m fakty, liczby. O ile w ciągu dwóch p oprzednich lat co k ilka tygodni 
w Gdyni wybuchały bomhy i padały strzały, to w tym roku wypadki takie można po/ic~ć na palcach jednej 
ręki . Nie zgadzam się wil(c z opinią, że gdy1iskie gangi są jaką.i .calejącą plagą. ktrira 
zalewa Tnijmiasto. Jest coraz lepiej. a nie corm gor::cJ '1 Dziennik Bałtycki, 30.06.2000 

"Zaginął król, czy żyje król?" [Gangster nie może mieć sentymentów Jeśli urodzi 
mu się syn. nie powinien si~ do ni<!go prz_vwiązywac'. bo nigdy nic wiadomo, co się może zdar::yć 
- mówi/ o sohie. niczym Rohert de Niro. Sluwom ir M„ nicdmmo porwany domniemany szef 
gdyńskiego podziemia ]. Gazeta Morska, 17.06.2000. 

"Trójmiejscy sanitariusze" [Z aktu oskarżenia gdańskiej prokuratuly wynika. 
że w Trójmieście do grudnia 1998 roku działa/ klub platnych zabójców Sam Sil'rgiej S. mia/ 
zabić trzy osoby ] Ga ze ta Morska, 1.08 .2000 

"Koniec kJubu" [Siergiej S. to biedny człowiek - mówi prokurator - Malutka cela, kamery 
filmują każdy j ego ruch. nie może liczyć na widzenia., paczek z Ukrainy też nikt mu nie przy.1y la. 
- Czy można z troską pochylać się nad "ciężkim" losem cz/o wieka oskar:':onego o to. że dla pieniędzy pozbawił 
życ ia trzy osoby? - pytam zdumiony. - No có ż. moim zdani e m cz łowiek zawsze 
pozostaje człowiekiem - odpowiada śledCZ)']. Dziennik Bałtycki. Rejsy, 4.08.2000. 

"Miasto krwawych porachunków. Słupsk. Koniec czy początek drogi?" 
Dziennik Bałtycki , 9.11.2000 

"Szybszy niż pershing"[ Z wię:ie11ia uciek/ gangster podejr:ewany o zahicie szefa 
mafii pruszkowskiej. Czy pomogli mu strażnicy!]. Zycie, 30. I 0.2000. 

"Bo się naraził. Gdańsk. Wojna gangów" ["Dy la.I"' to kolejna ofiara wojny gangów 
o wp lywy w Gdańsku . Czy zabójstwo zlecili jego byli kompani, których wydal policji? ] 

Gaze ta Morska, 16.01.200 I 
"Mordercy z białego forda" [Porachunki w /rc.ijmiejskim półświatku. W piątek wiec;orem 

zaslrzelony został Jerzy W, znany policji ze związków z handlarzami narkotyków, aresztowany 
dwa lata temu za nielegalne posiadanie broni]. Życie na fali , 15.01.2001 

"Egzekucja gangstera. Zastrzelony na gdańskim Przymorzu"Dzicnnik Bałtycki , 15.01 .2001 
"Pruszków inwestuje w FBI" [Strategiczn e decyzje o inwestycjach gangu pmszkowskiego 

zapadały w USA p o meczach bokserskich Andrzeja Gołoty]. Gazeta Wyborcza . 1.08.2001 
"Mafia ponad podziałami. Korumpowanie przęz gangi urzędnikó.w państwowych 

nic zna granic - mówi funkcjonariusz Centralnego Biura Sledczego" Zycie, 29. 10.2000 
"Wielka wojna z mafią. Państwo polskie idzie na wojnę z gangsterami! Dziś poznamy 

kompromitujace powiązania polityków i bandytów"[Państwo polskie 11:vdalo wojnę gangsterom 
i ws;e/kim powiazaniom po/iryk6w. biznesmenów i ludzi publicznych: mafią. DziS premier Jerzy Buzek ma 
przedstall'iĆ kompromitujace powiązania establislzment11 ;e zorga11i:Oll'a11ą pr:estępc:o.friąJ. 

Życie, 2.1 1.2000. 



EPILOG 

Lecz wy się uczcie patrzeć, a nie gapić. 

Czynu potrzeba, nie zbytecznej mowy. 

Ten pomiot niemal świat zagarnął w łapy! 

Ludy go starły, lecz niechaj do głowy 

Triumf przedwczesny ludom nie uderza -

Płodne wciąż łono, co wydało zwierza ... 

Bertolt Brecht 

„ ... A moźe nłe jeste1n smn, kto tvie co jest za mną, t1w:!e na. przykład, może coś 

... kwś tu z boku, na uboczu, na uboczu ..• " 

Witold Gombrowłc „Ślub" 

Wszystkim z „tyłu" i z „boku", którzy sprawili, że nigdy nie czujemy się osamotnieni 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 

Zespól Teatru Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni 

OKNA,DRZWI 
• 

PRODUKCJA I MONTAZ 
• p c V SYSTEM RE HAU 
•ALUMINIOWE 
•ROLETY 
• FASADY OGRODY ZIMOWE 

Rumia ul. Sobieskieu10 23 
tel. (0-58) 671 90 80. 
www.windows2000.com.pl 



Beckers 

„ 
Euro-Car 
Twój Dealer Forda 

CYNKOWNIA OGNIOWA 
tel. 627 17 77, 627 18 50, 627 18 97 

www.euro-cynk.com.pl 

llakob r~arbt ' olnnia 
Wina Reńskie 
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O A Z W I W E W N Ę T A Z N E 

DRZWI. wvższy STANDARD. 
WYŻSZA JAKOŚĆ. 

Il i st 11 la 

www.cadbury.com.pl 

NASZA WODA MIN E RALNA 

13 B:RO BIEGŁEGO REWIDENTA 
JOLANTA TCHÓRZEWSKA 

tel.kom. O 602 321 153 

PRODUCENT OBUWIA 

Gdynia ul. Hutnicza 47 tel. 623 73 40, fax 623 60 78 

® 

@ 
PILKINGTON 

First in Glass 

DRUKARNIA 

• 
Mar k uszewski & Markus z e wski 

G O A N S K 

MEDIA _.„ 

Gdynia ul. Świętojańska 60 

/ ~~,, 

'\.~! 
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DRUKARNIA 
STUDIO 

GRAFICZNE 

fs1 
Serdeczne podziękowania za udostępnienie plenerów, wnętrz i rekwizytów do realizacji filmowej 

części „Kariery Artura Ui" składamy: 
Pani Joannie Zawadzkiej, Pani Gabńeli Niemczyk, 

Państwu Małgorzacie i Janowi Eńksonom, Panu Karolowi Hebanowskiemu, 
Panu Janowi Kostrzyńskiemu, Panu Krzysztofowi Lei, Panu Waldemarowi Wolniakowskiemu, 

Panu Dańuszowi Sobczakowi, Panu Markowi Szybalskiemu. 
Bez kamery, taśmy, montażu i całego mnóstwa innych drobiazgów nie byłoby sporej części tego 

przedstawienia. Za pomoc w opanowaniu technicznej części przedsięwzięcia, jakim było 

zarejestrowanie fragmentów spektaklu szczególnie serdecznie dziękujemy: 

Panu Markowi Szelidze, Panu Jerzemu Rusinowi i Panu Andrzejowi Mamorskiemu z TV Gdynia. 



TEA:R MIEJSKI w GDYNI 
im. WITOLDA GOMBROWICZA 
81-381 Gdynia ul. Bema 26 
tel .: (0-58) 620-88-01, 620-88-37, 
fax: (0-58) 661-71-23 

Robert Sochacki 
W repertuarze: 

Juliusz Słowackze zbiOIOW 
BALLADYNA 

Dyr. Naczelny i Artystyczny: 
reż .: R~fi<dł 0f>'hkurnenta 

Julia Wernio ZG ZASP 
Aleksander Fredro'"' 

7 
' • 

Dyr. Ekonomiczno-Administracyjny: ŚLUBY PANIEŃSKIE 
Elżbieta Miszker reż.: Dorota Kolak 

Główny Księgowy: 

Zofia Botulińska 
Koordynator Pracy Artystycznej: 
Marta Białkowska 
Kierownik Biura Obsługi Widzów: 
Marzena Szymik 
Szef Działu Marketingu: 
Barbara Burczyk 
Kierownik Działu Reklamy: 
Robert Sochacki 
Kierownik Administracji: 
Małgorzata Kmiecik 
Kierownik Techniczny: 
Marek Perkowski 
Kierownik Sceny: 
Arkadiusz Brandys 
Kierownik warsztatów: 
Włodzimierz Miłecki 
Kierownicy pracowni 
akustycznej: 
Wiesław Miecznikowski 
oświetleniowej : 
Marek Perkowski 
krawcowe: 
Bożena Kulas 
Barbara Pawłowska 

Biuro Obsługi Widzów; Tel.: 
(0-58)621 02 26, 620 88 01 w.104 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 - 16.00 
udziela informacji o repertuarze 
i terminach przedstawień , 
organizuje przedpołudniowe 
spektakle dla dzieci i młodzieży, 
przyjmuje zamówienia 
na bilety zbiorowe, 
rezerwuje bilety indywidualne. 
Kasa Teatru: 
Jadwiga Werner, Wanda Kukulska 
Tel.: (0-58) 620 88 01 w.112 
czynna: 
wtorek - piątek: od 10.00 do 20.00 
sobota; od 11.00 do 20.00 
niedziela; od 16.00 do 20.00 
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zdjęcia uży1e w programie: 

Sofokles 
ANTYGONA 
reż.: Mirosław Kocur 

Sławomir Mrożek 
TANGO 
reż.: Piotr Kruszczyński 

Wieczór Kabaretowy z muzyką 
Zygmunta Koniecznego 
ZWIERZENIA KONIECZNEGO, 
CZYLI JAKI ŚMIESZNY 
JESTEŚ POD OKNEM 
reż.: Marek Pacuła 
Spektakl nagrodzony w Konkursie 
Ministerstwa Kultury na 
Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej. 

Witold Gombrowicz 
OPERETKA 
reż. Waldemar Śmigasiewicz 

Friedrich Diirrenmatt 
ANIOŁ ZSTĄPIŁ DO BABILONU 
reż. Julia Wernio 
NAJLEPSZE PRZEDSTAWIENIE 
ROKU 2000, Nagroda Teatralna 
Marszałka Województwa 
Pomorskiego za najlepszy spektakl, 
reżyserię i muzykę teatralną. 

Andrzej Pieczyński 
ZABIĆ WAS TO MAŁO 
reż. Andrzej Pieczyński 
Nagroda w Konkursie Ministerstwa 
Kultury na wystawienie Polskiej 
Sztuki Współczesnej oraz Nagrody 
Specjalne dla Andrzeja 
Pieczyńskiego za scenariusz 
i reżyserię, Karoliny Adamczyk 
za rolę Anki i dla całego zespołu 
aktorskiego biorącego udział 
w przedstawieniu. Nagroda 
Artystyczna Prezydenta Miasta 
Gdyni za reżyserię. 

Brad Fraser 
NIEZIDENTYFIKOWANE 
SZCZĄTKI LUDZKIE I 
PRAWDZIWA NATURA MIŁOŚCI 
reż.: Piotr Kruszczyński 

Michael Frayn 
CZEGO NIE WIDAĆ 
reż.: Małgorzata Talarczyk 

na podstawie "Matki" Witkacego 
O, BERI-BERI 
reż.: Wiesław Kornasa 

Antoni Czechow 
MEWA 
reż.: Julia Wemio 

W przygotowaniu: 

William Szekspir 
ROMEO I JULIA 
reż . : Julia Wernio 
premiera - marzec 2002 

Jerzy Wasowski, Jeremi Przybora 
KABARET STARSZYCH PANÓW 
reż. : Waldemar Śmigasiewicz 
premiera - lipiec 2002 




