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JEAN BAPTISTE POQUELIN · MOLIER 

Jean Baptiste Poquelin (Mol ier 
to pseudonim sceniczny) - jeden 
z największych francuskich XVll
wiecznych pisarzy. U rodził s i ę 

w pobliżu Hal, 15 stycznia 1622 r. 
Ukończywszy gruntowne studia 
w Paryżu wraz z Magdaleną 
Bej art utworzył własny 

„Znakomity Teatr" (.,lllustre 
Teatre" ) w 1644. Dopiero 
w 1653 r. Molier os i ąga tr iumf 
autorski pierwszą swą komedią 
pt. „Wartogłów " . Utwór ten 
werwą, humorem i wierszem 
objawia j uż niepospolite zalety 
mol ierowskiego pióra. 
W 1659 r. ogromne powodzenie 
dzieła „Pocieszne wykwintnisie" 
przyn i osło mu sympat i ę 

Ludwika XVI, dzięki której mógł swobodnie wypowiadać się w swych sztukach. 
Życie Moli era wypelniły walki i n i eustępliwa praca : byl dyrektorem swojej trupy, 
aktorem i autorem wielu komedi i. Lecz z czasem zdrowie poety zaczęło s i ę 

pog arszać . Molier zmarł 335 lat temu, 17 lutego 1673 r. w wieku 51 lat. Pochowany 
zostal na cmentarzu św. Józefa w Paryżu . Był to wspaniały twórca komedii. Nie 
przywiązywał wielkiej wagi do wątku swoi ch sztuk, zakończen i a ich były często 
sztuczne. lnteresowaly go wyłą czn ie charaktery ludzkie. Postacie jego komedii 
są przedstawicielami XVll wi eku, lecz obdarzone są rysami powszechnymi, są to 
typy wieczne. Mol ier umiał przedstawić prawdziwe życie, ale umiał także bawić . 

Wyol b rzymiał najdrobniejsze elementy komiczne kryjące się w rzeczywisto ś ci. 

Język Moliera to prawdziwy j ęzyk teatru: uderza żywością, bogactwem słownym 

i jest zawsze tak dobrze zin dywidualizowany, że osobowoś ć autora staje się 

niedostrzegalna. 
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„ŚWIĘTOSZEK" · MOLIER 

„To coś więcej niż geniusz, to wielki duch, który naraża się i poświęca, aby 
teatr zmieni! swój sens, swoją naturę, swoje znaczenie. Odnajduje zasadę życia, 
staje się prawdziwie sztuką, w której duch twórczy i środki realizacji łączą się ze 
sobą jak najściślej, w której zasady rzemiosła są współistniałe z natchnieniem 
twórczego artysty". 

(Jacques Copeau) 

„Jeśli zadaniem komedii jest poprawiać przywary ludzkie, nie pojmuję, 
czemu niektóre z nich mają być pod tym względem uprzywilejowane. Ta, o której 
mowa, bardziej niż inne groźna jest dla społeczeństwa; widzieliśmy zaś, że gdy 
chodzi o poprawę błędów, wpływ teatru może być nader znaczny. Najpiękniejsze 
usiłowania poważnej moralności okazują się zazwyczaj mniej potężne aniżeli 

bicz satyry, gdy chodzi o poprawę, nic tak skutecznie nie wpływa na ludzi 
niż odmalowanie ich przywar. Najstraszliwszy cios zadaje się ułomnościom, 

wystawiając je na szyderstwo świata. Ludzie znoszą z łatwością przyganę, ale 
nie szyderstwo. Człowiek godzi się na to, i ż może być zły, ale nikt nie godzi się być 
śmiesznym." 

(Przedmowa do Świętoszka, 1669, przełożył Tadeusz Boy-Żeleński) 

,,Wiem, że Ma lli er był wielkim umysłem. W „Don Juanie" wyprzedził Francję, 

poglądy encyklopedystów, o sto lat. A przecież żył w epoce totalitaryzmu, reli gijnego 
i państwowego . Myślę, że był ateistą , znam pogl ądy, że tak naprawdę stworzył 
sztukę. antyrelig ijną . Ale można ją też odczytywać jako rzecz o obłędzie religijnym, 
fooatyzmie, nietolerancji, nienawiśc i . Świętoszek nie jest jednowymiarową historią 
szalbierza, człowieka niewierzącego, który wkradł się w laski naiwnego Organa, 
oszukuje go, bo chodzi ryiu tylko o majątek. Jestem przekonany, że Tartufe jest 
człowiekiem głęboko wierzącym, którego religijne zasady znalazły się w konf likcie 
z własną naturą, bo zakochał s i ę i ma wielki problem." 

(Andrzej Seweryn) 
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Elmira - Jolanta Tadla 
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Dam is 
- Tomasz 

~ ~szyńsk; 

„Świętoszek" to jeden z najważniejszych utworów 
barokowych. W XVll wiecznej Francji ingerencja 
religii we wszystkie sfery życ i a była olbrzymia. 
Katol icyzm, zagrożony świecką ideologią 

renesansu, bro nił zaciekle swoich pozycji. Powstało 

szereg stowarzyszeń (złożonych z duchownych i 
świeckich ), otoczonych tajemnicą, które rozciąg ały 
cenzu rę na życie prywatne. Sprawy rel igijne 
obchodzi ły wszystkich bez wyj ątk u. Obawa 
przed represjami ze strony Kościoła budzi obłudę 
reli g i jną, bigoterię, fa łszywą pobożność . Często pod 
płaszczy kiem świętych haseł sprycia rze dorabiali 
się n i emałych maj ątków i wysokich zaszczytów. 
Widział to Molier oczami badacza wszystkich 
wypaczeń ludzkiej natury. Sam znał wielu tych 
„świątobliwych ludzi" i wiedz i a ł, co naprawdę kryje 
ich troska o „dobro nieba". S tąd też taki ostry na 
nich atak w „Świętoszku". Wyszydzając sprytnych 
obłudników, których Tartufe był symbolem, Molier 
ściągnął na siebie ostre protesty wsze lkich 
cenzorów moralności. Już po drugim spektakl ~ 

zakazano wystawiania sztuki. Autor szukał pomocy 
u wielu zn akomitości Paryża , nawet u samego 
Ludwika XIV, ale i ten, choć życzliwy Molierowi, 
nie miał odwagi wystąpić w obronie „Świ ętoszka". 
Dopiero po dwóch latach (w 1669 roku) sztuka 
uzyskała trwałe prawo do obecności na scenie, ale 
jeszcze długi czas po śmierci autora ta znakomita 
komedia była przedmiotem za ciekłych ataków. 

Struktura "Świętoszka" 
Utwór składa się z pięciu aktów, które podzielone 
są kolejno na sześć, cztery, siedem, a dwa ostatnie 
na osiem scen. Pierwsza scena pierwszego aktu 
służy za ekspozycję dramatu. W scenie tej Pani 
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Pernelle wypowiada się, najczęściej krytycznie, 
o mieszkańcach domu jej syna. Zawiązaniem 

akcji jest powrót Organa do domu po dłuższej 

nieobecności , ma to miejsce w scenie piątej aktu 
pierwszego. 
Punkt kulminacyjny ma miejsce w scenie trzeciej 
aktu trzeciego, w której dochodzi do pierwszego 
spotkania sam na sam Tartufa z Elmirą i okazuje 
się, że mężczyzna ma zamiar „przyprawić rogi" 
Organowi . Akcja rozwiązuje się od tego momentu 
do miejsca, w którym pan domu przekonuje 
się na własne oczy o prawdziwych intencjach 
Świętoszka w scenach piątej, szóstej, siódmej 
aktu czwartego. 
Zakończeniem utworu jest niespodziewane 
aresztowanie Tartufa w scenie siódmej aktu 
piątego . 

Geneza utworu 

Doryna 
- Teresa Suchodolska-Wojciechowska 
Projekty kostiumów - Iza Toron iewicz 

Utwór powstał z buntu Moliera wobec panującej dookoła obłudy i fałszywej pobożności. 
Świętoszek składał się pierwotnie z trzech aktów. Sztuka została zakazana zaraz po premierze 
( 12 maja 1664 roku), ponieważ król Francji Ludwik XIV, chociaż był mecenasem teatru, nie 
mógł zgodzić się na atakowanie religii i moralności . Molier próbował przerobić sztukę tak, 
aby nie godziła w niczyje uczucia i pod tytułem Szalbierz została wystawiona na deskach 
paryskiego teatru w 1667 roku. Co ciekawe, zmianie uległy nawet imiona głównych boha
terów - np. Świętoszek nazywał się Panulf. Komedia została jednak ponownie zakazana, 
a arcybiskup Paryża nałożył klątwę na każdego, kto przeczyta dzieło Moliera. 
5 lutego 1669 roku utwór otrzymał ostateczną wersję i tytuł - „Świętoszek" . W wersji znanej 
nam do dziś, spektakl nie został już zdjęty ze sceny. 

Czas i miejsce akcji 
"Rzecz dzieje się w Paryżu", a dokładniej w mieszkaniu pana Organa, typowego, zamożnego 
mieszczanina. Mieszkanie to jest duże, dwukondygnacyjne. Miejsce akcji nie jest dokładnie 
opisane w utworze. 
Sztuka była stworzona jako współczesna, toteż czas akcji to najprawdopodobniej rok 1664. 
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TREŚĆ „ŚWIĘTOSZKA" 

Główny bohater utworu Tartufe, niemałej klasy spryciarz, a jak si ę w końcu okaże, 
złoczyńca ścigany przez prawo, zdobywa zaufanie poczciwego i naiwnego Organa, 
który zafascynowany jego „pobożnością" przyjmuje Tartufa pod swój dach. 

„A zapał, z jakim wznosił do nieba swe modły, 

Oczy wszystkich obecnych wciąż ku niemu wiodły : 

To wzdychał, to się krzyżem rozkładał na ziemi, 
Aby dotknąć posadzki usty pokornemi"' . 

W niedługim czasie Organ znajduje się pod całkowitym wpływem Tartufa: 
„Kto z nim żyje, błogiego zażywa spokoj u, 
Na cały świat spogląda jak na kup kę gnoju; 
... Mógłbym na zgon dziś patrzeć matki, dzieci, żony 
I nie uczułbym w sercu, ot, nawet ukłucia" . 

Służąca Ooryna tak oto uzup ełn ia ten stan zauroczenia: 
„Nazywa go swym bratem, miłuje go bardziej 
N iż własną matkę, przy nim żoną, dziećmi gardzi; 
... Jego zdaniem kieru je się każdej godziny, 
Jego wciąż ściska, p i ęści; 

. .. Słowem szaleje za nim, świat w nim widzi cały" . 

Rodzina patrzy na to z niepokojem tym większym, że Organ postanawia oddać 
Tartufowi rękę swej córki nie bacząc na to, że ta kocha innego. Znienawidzony 
przez domowników Świętoszek nie czuje się zag rożony, gdyż żadne argumenty 
nie są w stanie zmienić o nim opinii Organa. Gdy Oamis usiłuje przekonać ojca, 
że Tartufe uwodzi żonę Organa, spotyka się z ost rą odprawą, zostaje wyrzucony 
z domu, a nawet wydziedziczony z przynależnej mu częśc i majątku, którym Organ 
obdarzył Tartufa. Przygotowana przez domowników scena miłosna między Elmirą 

i Tartufem, której świadkiem jest pan domu ukryty pod s tołem, przekonuje wreszcie 
Organa, kim naprawdę jest ukochany przez niego Świętoszek. Zdemaskowany 
obłudnik nie liczy się już z niczym. Ujawnia też powierzone mu w zaufaniu papiery. 
Oszukany Organ niewątpliwie nabierze rozumu i pewno w końcu pojmie słowa 
Kleanta, którymi ten chcia ł otworzyć mu oczy: 

„Są udane świętoszki, jak zuchy udane; 
Tak jak na polu walki nie teg;o człowieka 
Mam za najdzielniejszego, co najgłośniej szczeka, 
Tak samo i pobożność szczerą w sercu kryje 
Nie ten, co leżąc krzyżem, skręca sobie szyję " . 
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„Przeciw potwarzy nie masz na świecie obrony; 
Pozwólmy więc rozprawiać ludziom na wsze strony 
I bez względu, jak życie nasze sądzą inni, 
Nam niech starczy, że w sercu jesteśmy niewinni". 

(Kleant) 

„ Będąc nabożnym, czyż być człowiekiem przestałem?" 

(Tartufe) 

„Uległość - oto dziecka największa ozdoba". 
(Marianna) 

„Wiedz pan, że wielce cnotę kobiety naraża, 
Kto ją wbrew jej skłonnościom wlecze do ołtarza; 
To, czy w małżeństwie dobre, czy też złe zwycięża, 
W znacznej mierze zależy od przymiotów męża 
I ci, co później noszą ozdoby na czole, 
Sami sobie najczęściej gotują swą dolę". 

„( „ .) nic mnie nie mierzi bardziej na tej ziemi 
Niż fałsz, co się pozory barwi nabożnemi, 
Niż owi obłudnicy, nędzne szarlatany, 
Którzy podłych grymasów dewocji udanej 
Używają bezkarnie, by ciągnąć korzyści 
Z tego, co ludzie w sercu swym wielb ią najczyściej". 

(Kleant) 

(Doryna) 

„Lecz z ludźmi, co się muszą kryć z miłością swoją, 
Kobiety żadnej zgoła zdrady się nie boją: 
Troska, z jaką strzeżemy własnej dobrej sławy, 
Zwalnia uwielbień przedmiot od wszelkiej obawy 
I pozwala zażywać w spokojnej błogości 
Miłości bez zgorszenia, rozkoszy bez trwogi". 

„Świętoszki, których honor, pazwami zbrojny, 
Za lada śmielszym słówkiem stro; się do wojny. 
Tego systemu ja się z pewnością nie chwycę -
Chcę cnoty, co nie zmienia kobiety w diablicę, 
I mniemam, że od gniewnych słów szermierki twardej 
Wymowniejszym być może chłód spokojnej wzgardy''. 

(Elmira) 

(Tartufe) 

I 

I 

Przekład 

Tadeusz BOY-ŻELEŃSKI 

Reżyseria i opracowanie muzyczne 

Bartłomiej WYSZOMIRSKI 
Scenografia 

Iza TORONIEWICZ 

Osoby: 
Pani Pernelle - matka Organa 

Maria MAKOWSKA-FRANCESON 
Organ - mąż Elmiry 

Jacek GUDEJKO 
Elmira - żona Organa 

Jolanta TADLA 
Damis - syn Organa 

Tomasz KOBIELA 
Marianna - córka Organa 

Monika ANDRZEJEWSKA 
Walery - zalotnik Marianny 

Tomasz MUSZVŃSKI 
Kleant - szwagier Organa 

Jerzy PRZEWŁOCKI 
Tartufe - Święto szek 
Tomasz CZAJKA 

Doryna - pokojówka Marianny 

Teresa SUCHODOLSKA-WOJCIECHOWSKA 
Pan Zgoda - woźny 

Krzysztof BARTOSZEWICZ 

Asystent reżysera 

Tomasz MUSlYŃSKI 

Inspicjent/sufler 

Barbara BARTOSZVŃS KA 
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MOLIER · mistrz kreacji charakterów ludzkich 

Molier stworzył cały szereg postaci charakterystycznych - rozpoznawalnych 
niezależnie od tego, cz.y znamy utwór, z którego pochodzą. Wiemy, co oznacza 
zarzut: „jesteś skąpy jak Harpagon" albo „ależ z niego donżuan". Można wciąż 
spotkać na swej drodze mizantropa. 

Harpagon - to główny bohater sztuki pt. „S kąpiec". Skąpstwo Harpagona wydaje 
się chorobliwą obsesj ą: żyje myślą o swojej szkatułce z pieniędzmi, posiadanie 
staje się sensem jego istnienia. 

Don Juan - najwi ększy uwodziciel w literatu rze, postrach serc niewieścich, 

zostaje w finale sztuki przykładni e ukarany. A jedn ak typ uwodziciela, któ ry na 
stałe zamieszkał w literaturze, często nie jest potępiany przez odbiorców. Przy 
molierowskim Don Juanie warto dostrzec coś jeszcze: oto rodzi się libertyn. Wyzuty 
z zasad moralnych, pozbawiony skrupułów, szukający coraz to nowych podniet. 

Mizantrop - odludek, człowiek zgryźliwy, sobek, zrzęda, złośliwiec. Jego postawa 
wynika z n iechęc i do ludzi. W końcu zresztą wybierze samotność - odizoluje się od 
świata, ludzi, których nie lubi zresztą z wzajemnością. 

Hipochondryk - tak p owiedzielibyśmy dziś. Molier nazwał go chorym z urojenia. 
Argan ogarnięty jest obsesyjnym strachem o swoje zdrowie. Wykorzystują go 
lekarze, chce go oszukać druga żona i inni . Tylko córki kochają go prawdziwie. 

Nuworysz - ambitny mieszczanin, który zapragnął być szlachcicem, czyli pan 
Jourdain (Żurdę) .. Dziś nazwano by go może snobem albo dorobkiewiczem 
z aspiracjami. Chciał przekroczyć granice swojej warstwy społecznej . Otoczenie 
naśmiewa się z niego, zresztą widownia również, bo na drodze do realizacji swoich 
marzeń jest Jourdain sprawcą wielu kosmicznych nieporozumień. 

Świętoszek - Tartufe. Uosobienie fałszu i hipokryzji, człek na pozór pobożny 
i prawy-w rzeczywistości chciwy intrygant. Wykorzystując swój płaszcz świętości, 
niszczy i wyzyskuje ludzi. Pragnie także okpić Organa, którego całkiem otumanił. 
Wpatrzony w „ideał cnót" Organ gotów był oddać mu majątek i córkę. Na szczęście 
Tartufe sięgnął także po żonę Organa, dzięki czemu został zdemaskowany. W sztuce 
Moliera - tak, ale czy w zwykłym życiu udałoby się go pokonać? 

IO 

Co nas bawi w komediach Moliera? 

Komedia to jeden z najstarszych gatunków dramatu, znany już w starożytności 
(Arystofanes, Plaut). Nazwą tą określa się utwory o pogodnej tematyce 
i wartkiej, żywej akcji, kończącej się najczęściej pomyślnie dla bohaterów. 
Komedia, posługując się komizmem i groteską , a często również satyrą, 
ośmiesza ludzkie wady i słabości charakteru. Odrzuca ona programowo 
występujący w tragedii patos, wysoki styl i rygorystycznie zwartą 

kompozycję. 

Wyróżnia się dwa typy komedii: komedię charakteru i komedię intrygi, będącą 
czasem komedią obyczajową. Komedi1a charakteru na plan pierwszy wysuwa 
umiejętne uwypuklenie ujemnych cech charakterów poszczególnych postaci. 
Komedia intrygi zbudowana jest tak, by ośrodkiem komizmu stały się działania 
bohaterów i zabawne komplikacje z tym zwi ązan e, czyli właśnie intryga. 
Z tych dwóch typów komedii wywodzi się XVll-wieczna komedia satyryczna, 
która realizuje się w dwu nurtach, jako komedia obyczaj owa i polityczna. 
Bohaterowie komedii Moliera (nie tylko w Skąpcu) to prawdziwe portrety 
zaczerpnięte wprost z życia XVll - wiecznego mieszczaństwa francuskiego . 
Molier jest mistrzem komedii charakterów i twórcą jej wzbogaconej odmiany 
- realistycznej komedii psychologicznej o zacięciu satyrycznym. 

Wystawiony po raz pierwszy w 1664 roku w Paryżu „Tartuffe, czyl i Świętoszek" 
wywołał skandal i niezwykle poruszenie. Komedia została przyjęta bardzo 
krytycznie, była powodem lawiny niewybrednych ataków pod adresem jej 
autora. Ówcześni dostojnicy Kościoła odczytali ją bowi em jako bezbożny atak 
na wszystkie świętości, zmuszając króla do wydania zakazu jej publicznego 
wystawiania, który został co fnięty dopiero pod koniec życia Moliera. Oskarżano 
Moliera o sprzyjanie libertynom (celem tego ruchu, szerzącego się od drugiej 
polowy XVI w., było wyzwolenie ciała i umysłu spod wpływu ideologii1 

chrześcijańskiej) . Dziś może nas to zdziwić, gdyż Molier w Świętoszku atakuje 
przede wszystkim obłudę i zakłamanie ubrane w płaszcz fałszywej pobożności, 
piętnując równocześnie skrajną i naiwną dewocję, któ ra daje osobom w stylu 
Świętoszka znakomite pole do działani a . Stają się ofiarami podłe g o oszusta, 
żerującego na naiwnych prostaczkach Bożych, którym Bóg poskąpił rozumu, 
by tak perfidną grę pozorów byli w stanie dostrzec. 
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Główne cechy komedii Moliera: 
• łączy różne typy komedii - komedię charakteru, intrygi i farsę 
• tworzy wyrazisty typ komedii klasycystycznej-dominuje w niej prawda obycza

jowa, psychologiczna i społeczna 
• dobierając tematy, celnie obnaża smutne prawdy życia 
• wspaniale kreuje bohaterów posia dających określone cechy np. s kąpca, świę-

toszka 
• j ęzyk postaci jest silnie zindywidualizowany 
• zakończenie komedi i jest zaska kuj ące 
• miesza komizm z tragizmem, tworząc przeróżne kombinacje nastrojów, co jest 

szczególnie ważne dla sceny 
• zadaniem komedii według Moliera jest: „poprawiać ludzi, bawiąc ich jednocześnie" 

Warto zapamiętać: 
• Wyróżnia się trzy rodzaje komizmu: postaciowy, sytuacyjny i słowny. 
• Komedia obok tragedii to główny gatunek dramatu. Dramat to utwór przeznaczo

ny do wystawiania na scenie. 
• Pierwsze próby wystawienia „Świętoszka" miały miejsce 1664 r. w Paryżu. 
• W czasie czwartego przedstawienia „Chorego z urojenia" autor i wykonawca roli 
tytułowej zasłabł i wkrótce zmarł. Żaden lekarz nie pospieszył do łoża konającego 
szydercy, który nieraz naraził się ówczesnym medykom zjadliwymi paszkwila
mi. 

• Tartuffe poj awia się przed oczami widzów dopiero w Ili akcie komedii I Wcześniej 
tylko o nim sfyszymy, wzrasta nasza ciekawość. Pomysf Moliera uznano za no
watorski i oryginalny. 

W „Świętoszku" można wyróżnić: 
• komizm sytuacji: np. w scenie miłosnych zapałów Tartufa - kiedy on już prawie 

ujmuje Elmirę w ramiona, ona sprytnie odsuwa się na bok i odsłania swojego 
męża skrytego pod stołem 

• komizm charakteru: w gestach i słowach zaślepionego Organa i w przejaskra
wieniu rysów głównych postaci 

• komizm języka: np. w wypowiedziach Doryny; powtarzanie przez Organa okre
ślenia „biedaczek" w stosunku do Tartufa (na przykład gdy ten skonsumował 
barani comber i dwie kuropatwy) 
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Swiętoszek na srebrnym ekranie 

Pierwszą adaptacją filmową największego dzieła 

Moliera jest obraz z 1926 roku, produkcji .. . 
niemieckiej. Ekranizacja pod tytułem „Herr 
Tartuff" miała swoją premierę 25 stycznia 
1926 roku. Reżyserii dzieła podjął się Friedrich 
William Murnau (twórca słynnego „Nosferatu 
- symfonia grozy") . Tytułową rolę zagrał Emil 
Jannings, który w i1nnym filmie Murnau'a pt. 
„Faust" wci el ił si ę w rolę Mefistofelesa. 
D rugą znaną adaptacją Świętoszka jest 
francuski film z 1984 roku pt. „Le Tartuffe". 
Reżyserem i odtwórcą roli Świętoszka jest 
Gerard Depardieu. 

Ostatni ą adaptacją jest Teatr Telewizji pt. „Tartuffe 
czyli obłudnik" z 2002 roku w reżyserii Andrzeja 
Seweryna. Obsada : Zofia Rysiówna (Pani 
Pernelle), Igor Przegrodzk i (Pan Układny ), Mariusz 
Wojciechowski (Kleant), Krzysztof Kolberger 
(Organ) - na zdjęc iu, Michał Żebrowski (Tartuffe), 
Magdalena Cielecka (Elmira ), Ewa Konstancja 
Bułhak (Doryna), Maria Seweryn (Marianna), 
Arkadiusz Janiczek (Walery), Marcin Przybylski 
(Damis), Henryk Łapiński (Majordomus), Andrzej 
Seweryn (Oficer gwardii) 
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SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU: 

oużA SCENA: 
..Świętoszek" Molier reż. Bartłomiej Wyszomirski 
„Opowieść wigilijna" wg Charlesa Dickensa reż. Czesław Sieńko 

„Calineczka" Andrzej Ozga i Marek Bartkowicz reż. Andrzej Ozga 
„Aktor" Bogusław Schaeffer reż. Mirosław Siedler 
„Szalone nożyczki" Paul Portner reż. Maciej Korwin 
„Jak Piekarczyk chwat Elbląg uratował" Janusz Komorowski reż. Mirosław Siedler 
„Lot nad kukułczym gniazdem" Ken Kesey reż . Wiaczesław Żila (Ukraina) 
• .Zemsta" Aleksander hrabia Fredro reż. Ewa Marcinkówna 
„Na pełnym morzu" Sławomir Mrożek reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
„Sen nocy letniej" William Szekspir reż. Mirosław Siedler 
„Kolacja dla głupca" Francis Veber reż. Ewa Marcinkówna 
„Tango" Sławom ir Mrożek reż. Waldemar Wolański 

„Tajemniczy ogród" wg Frances Hodgson Burnett reż. Cezary Domagała 

MAŁA SCENA: 
„A NA WA-s spłyną obłoki" reź. Andrzej Ozga 
„Sceny miłosne dla dorosłych" Zbigniew Książek reż. Bogusław Semotiuk 
„Pamiętniki Adama i Ewy" wg. Marka Twaina reż . Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
„Każdemu wolno kochać ... " reż. Ewa Marcinkówna 
„Celebracje" Krzysztof Bizio reż. Bartłomiej Wyszomirski 
„Edith i Marlene" Eva Pataki reż. Andrzej Ozga 
„Pod niebem Paryża w Całe Sax" reż. Dorota Furman 
„Baśnie braci Grimm" Grażyna Wydrowska i Bogdan Wąsie! reż. G rażyna Wydrowska 
„Niedźwiedź i Oświadczyny" Antoni Czechow reż . Wiaczesław Żila (Ukraina) 
„Całe Sax" wg Agnieszki Osieckiej reż. Cezary Domagała 

„Pętla" wg Marka Hłaski reż. Marek Chronowski 
„Szelmostwa lisa Witalisa" wg Jana Brzechwy reż. Ewa Marcinkówna 
„Narkomanka" wg Barbary Rosiek reż. Bartłom iej Wyszomirski 
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ZESPÓŁ TEATRU IM. ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLĄGU: 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny: Mirosław SIEDLER 

Dyrektor finansowy I Główny ks ięgowy: 
Kierownik literacki• 

Kierownik muzyczny• 
Kierownik administracyjno-techniczny: 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: 
Kierownik Ośrod ka Kultury Teatralnej: 

Asystent dyrektora I Koordynator pracy artystycznej: 
Specjalista ds. osobowych: 

Z-ca kier. administracyjno-technicznego: 
Referent administracyj no-techniczny• 

Z-ca głównej księgowej • 
Księg owośc: 

Sekretariat 
Informatyk: 

Pracownia akustycz.na: 

Pracownia oświetleniowa -elektryczna: 

Pracownia malarsko-butaforska: 

Pracownia charakteryzatorska: 
Pracownia kraw iecka: 

Pracownia stolarska• 

Garderobiane• 

Kierownik sceny: 
Rekwizytor 

Obsługa sceny: 

Kierowca-zaopatrzeniowiec: 
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych: 

Z-ca kier. Biura Obslugi Widzów• 
Organizatorzy widowni: 

Kasjer: 
Opracowanie programu: 

Opracowanie graficzne i sklad programu• 

Irena TONKOWICZ 
Hanna MOTYKA 
Dariusz ŁAPKOWSKI 
Kazimierz KOWALSKI 
Grażyna URBANOWSKA 
Tomasz WALCZAK 
Magdalena FEJRAL 
Mario la TOMASIAK 
Agnieszka PIASKOWSKA 
Jolanta NOWOKRZEWSKA 
Anna SZVSZ , 
Bożena SZCZEPANSKA 
Renata RESMER 
Katarzyna KLUKOWSKA 
Piotr NOWOSIELSKI 
Dariusz ŁAPKOWSKI 
Rafał GMYS 
Mariusz KUŁAKOWSKI 
Piotr ROLSKI 
Mariusz BUDZIŃSKI 
Jakub BASISTA 
Witold PRZVBYŁ 
Elżbieta DYMISZKJEWICZ 
Karolina NAMIOTKO 
Ewa SOBOLEWSKA 
Hanna ROKITA 
Marianna ALBRECHT 
Karol UMPERG 
Władyslaw PROKOPOWICZ 
Marek SADOWSKI 
Elżbieta BARTOSIAK 
Katarzyna KOPEĆ 
Mieczysław HAJDUK 
Zbigniew GAŁĄZKA 
Dominik KADŁUBOWSKI 
Krzysztof KONEWKA 
Radoslaw PERZANOWSKI 
Tomasz URaANOWSKI 
Piotr KO PEC 
~wa KĘSKA 
Zanetta SZVMANOWSKA 
Eliza BOGOJŁO 
Leokadia SAJDA 
Barbara TOPCZEWSKA 
Halina ŻURKOWSKA 
Hanna MOTYKA 
Tomasz WALCZAK 
Rafał PRZVBYLSKI 

Biuro Obsługi Widzów: tel. 055 641 97 OO wew. 226 i 326, fax 055 641 97 30 
Kasa Teatru: tel. 055 641 97 OO wew. 392 

www. teatr.elblag.p I 
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INSMUCJA KULTURY SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 
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