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F 
arsa - odmiana komedii, oparta 
na błahym konflikcie, żywej 
akcji pozbawionej na ogól 

głębszych treści intelektual
nych, mającej na celu wywołanie 
żywiołowego śmiechu, czym różni się 
od komedii charakterów czy obyczajowej. 
Pąsluguje się elementami komizmu 
sytuacyjnego, błazenady, karykatury, 
groteski. Zespól typowych postaci 
stworzyła w starożytnej Italii improwi
zowana farsa ludowa, tzw. fabula 
Atellana, wyrosła z tradycji doryckiego 
mimu sycylijskiego, a odznaczająca się 
rubasznym humorem. W literaturze 
nowożytnej ukształtowana we Francji, 
należała do form ludowych widowisk. 
Pojawiła się na scenie europejskiej 
w XIII w. , początkowo jako mały utwór 
komiczna-żartobliwy częściowo 

improwizowany, wtrącony wewnątrz 

misterium lub kończący je, następnie 
usamodzielniony, rozpowszechniony 
w XV-XVI w. (najsłynniejszą był 
anonimowy Mistrz Pathelin) . Cechami 
farsy odznaczały się częściowo : 

intermedia, dialogi plebejsko-mieszczań
skie, commedia dell'arte. W Polsce jej 
elementy przejęła komedia rybałtowska, 

albertusy, bliska im w charakterze 
komedia dworska Z chlapa król 

P. Baryki, farsy lub też oparte na wzorach 
włoskich komedie S. H. Lubomirskiego. 
Farsa wywarła wpływ na późniejszy 

rozwój komedii, posługiwali się jej 
elementami nawet najwięksi 
dramatopisarze europejscy. W Polsce 

farsy były głównie tłumaczone 
i adaptowane do polskich warunków. 
Sięgali do tej formy komediopisarze 
stanisławowscy (F. Zabłocki) ; w 1 poi. 
XIX w. jej najwybitniejszym 
przedstawicielem był A. Fredro (Damy 
i huzary'). W 2 poi. XIX w. wzorów farsie 
dostarczyła francuska komedia 
mieszczańska, zwłaszcza „bulwarowa" 
(E. Scribe, E. Labiche, V. Sardou, 
G. Feydeau). Wykorzystywali jem. in. 
J.A. Fredro, M. Bałucki , W. Koziebrodzki , 
a zwłaszcza przedstawiciele dramatu 
popularnego (A. Abrahamowicz, 
S. Dobrzański , K. Krumłowski , 

Z. Przybylski, F. Ruszkowski , F. Schober, 
S. Turski) , zarówno w błahych 
komedyjkach, często o nazwie farsa, 
lub krotochwilach, jak i wodewilach. 
W 20-leciu międzywojennym nawiązywali 
do farsy A. Grzymała-Siedlecki , 

Z. Kawecki , S. Kiedrzyński , 

S. Krzywoszewski , K. Wroczyński , 

po wojnie m.in. Z. Skowroński , 

J. Jurandot, K. Barnaś . 



LIST 
autora do widza udręczonego ponad miarę chaosem rzeczywistości 

Drogi Widzu ! 
Opanowany rozlicznymi wątpliwościami i pilną potrzebą wyjaśnienia 

co się wfaściwie dzieje, postanowifem napisać do Ciebie ten swoisty list. 
Bo jakże ·poważny poeta i dramaturg, autor (lub wspóf-): 

„ Wieloryba" (groteska filozoficzna), 
„ Wysockiego " (czyn narodowowyzwoleńczy), 
„Stąd do Ameryki" (kalanie gniazda), 

nie mówiąc już o kilkuset innych tekstach, poczynając od: 
„Jak pory roku grają w berka" 
{bajka dla dzieci przedszkolnych) 

kończąc na: 
„Antoniuszu i Kleopatrze" 
(przekfad tragedii Williama Shakespeare'a) 

-piszę raptem farsę??? Utwór podejrzanej konduity z równie dwuznacznymi 
bohaterami??? A tak dobrze się zapowiadafem ... 

Cóż, to prawda - napisafem farsę. 

Dlaczego? Odpowiedź jest skomplikowana, ale że nie zapraszam Państwa 
na dramę psychologiczną a' la Edward Albee, 
spróbuję odpowiedzieć lekko, 

fatwo 
i przyjemnie: 

trzy lata temu pewien liberaf, który później zostaf ministrem, 
przekonywaf mnie, że teatry należy poddać grze rynkowej, 
a potem sprywatyzować. Oponowafem jak moglem, ale upieraf się przy swoim. 
Potem liberaf przestaf być ministrem, ja przestafem pisać dramaty, a teatry jak 
klepafy państwową biedę, tak klepią. Kupców nie widać; chyba że będzie amnestia. 

Ale gdzieś tam we mnie, raz wsączony przez ucho jad buzowaf, zatruwając 
kolejne oktostychy, sonety i epitalamia, które wierny sobie - pfodzifem 
nie bacząc na zmiany rządów i ustrojów, o cenach nie wspominając. 
Kiedy zatem okazafo się, że są dziedziny, w których „niewidzialna dfoń rynku" · 
jakoś nie chce dziafać (może brakuje harcerzy?), doszedfem do wniosku, 
że „urynkowienie" zacząć trzeba od samego siebie. I napisafem farsę. 

Bo i cóż innego moglem napisać? 
Na naszej skórze sprawdza się stare przekleństwo: „Obyś żyt w ciekawych 



czasach!" Nie wiem, kto je rzucif, ale że dziafa - nikt nie zaprzeczy. 
Tyle, że są to ciekawe czasy gfównie dla maklerów giefdowych, laureatek konkursu 
Miss Polonia, wfaścicieli „agencji towarzyskich" i kilku postów PSL. Reszta 
spofeczeństwa nie to, żeby się nudzifa, ale - jak się wydaje - swoją ciekawość 
historycznych zmian już zaspokoifa. Po dziurki w nosie. 

A literatury wpófczesnej prawie nikt nie czyta. Jej miejsce zajęty telewizyjne 
programy satelitarne (jak wiadomo -jesteśmy narodem poliglotów) i uważna 
lektura przepisów podatkowych. Cóż zatem pisać, skoro się nie jest facetem 
od kodeksów- ani Hammurabim, ani Napoleonem? 

Pozornie odpowiedź jest prosta: należy pisać utwory wspófczesne - a że 
gfównymi odbiorcami kultury są kobiety i dzieci, których ulubiona „Dynastia" 
wfaśnie się skończyfa - daje to niepowtarzalną szansę lokalnym pisarzom 
na zaprezentowanie Crystal z Pustek Cisowskich. Najlepiej zatem pisać utwory 
„spofeczno-obyczajowe", jak to się kiedyś nazywafo w sprawozdaniach 
dla Wydziafu Kultury. 

Ale to dobre dla debiutantów; ja, po doświadczeniach ze sztuką „Stąd do 
Ameryki", postanowifem zrobić sobie dfuższą przerwę. Myślafem, że tekst jest bar
dzo bogobojny. a tymczasem obrazif się i komitet PZPR (jeszcze byt) i koledzy 
z duszpasterstwa (jeszcze byli), zaś cenzura uparcie kreślifa imię „Lechu" 
(rok 1988!). Poza tym wszyscy uznali, że sztuka jest z kluczem i do postaci 
poety-pijaczka Ela Zabramskiego dopasowywano po kolei różnych gdańskich 
literatów. Ci też się obrazili. O innych postaciach nie wspomnę„. 
Dyskutowafem z nimi godzinami... 

Po „Farsie z ograniczoną odpowiedzialnością" zapewne też obrażonych nie 
zabraknie. Ale czasy się zmienify i niby czemu miafbym się tym przejmować? 
Kolega pokazywaf mi ostatnio dfugopis, który dostaf w prezencie od ministra sta
nu Mieczysfawa Wachowskiego. Owszem„. zfoto-srebrny, ciężki, do ręki przylega, 
a w tych srebrach i zlotach wyryty jest przez grawera podpis Pana Prezydenta Ili 
Rzeczypospolitej Lecha Wafęsy. Rozdają to w Belwederze masowo; widać im też 
reklama jest potrzebna„. 

Tyle że mój dociekliwy kolega dopatrzyf się jeszcze jednego napisu -
na nasadce. Stoi tam jak wól: GERMANY. Trochę mniejszą czcionką, ale jednak„. 

Więc wfaściwie dlaczego ja mam się przejmować? Kto kala?„. Niech Wa
chowski się przejmuje„. 

Tyle o polityce. 
Czasy są ciekawe, ale miafkie. Pisać tragedie? O kim? Shakespeare 

czyli Szekspir pisaf o wfadcach. To o kim ja mam niby pisać? O Ewie Wacho-
. ? W/CZ.„. 

Dlatego napisafem farsę. Zupefnie apolityczną, bo polityka jest przede wszystkim 
nudna, a potem smutna. Zaś farsa powinna być śmieszna. 

Czy mpja rzeczywiście jest - rozsądzicie Państwo sami. 

Napisafem tę sztukę również z przekory, gdyż jeśli wierzyć teatrologom 

- jest to pierwsza farsa spfodzona w Polsce od mniej więcej wczesnego Ochaba. 
Potem już byto tylko smutnie· i smutniej„. 

Farsa to gatunek cafkowicie muzealny, Park Jurajski wpófczesnego teatru. 
A przecież nie mogę się oprzeć wrażeniu, że jeśli jeszcze kiedykolwiek się odnaj
dziemy, to wfaśnie we wspólnocie śmiechu. My - skromni histrioni, których nikt 
wfaściwie dziś nie chce (chyba, że okażemy się Spielbergiem tego Jurajskiego 
Parku), i Ty- drogi widzu, 

który: czcifeś Schillera 
radowafeś się „Świętem Winkelrieda" 

entuzjazmowafeś się Swinarskim 
byleś dumny, że możesz chodzić na Hebanowskiego, 

a dziś -z powodów niejasnych (bo nie chcę powiedzieć: podejrzanych) 
przestafeś do teatru chodzić. Moja sztuka, jakkolwiek przesadnie to zabrzmi, 
ma sfużyć naszemu pojednaniu. Odnajdźmy się znów w śmiechu. 

Gdyż tylko po to zostafa napisana „Farsa z ograniczoną odpowiedzalnością": 
ma być śmiesznie! Odfóżmy na bok wszelkie ambicje, problemy, dylematy, 
zeznania podatkowe i pytania epoki. Nie mówiąc o oświadczeniach dla prasy. 
Moja Farsa jest tak gfupia, że zaspokoi nawet najwybredniejsze gusta. 
Gdyż na tym zasadza się jej istota! 

Nie nudźmy zatem dalej -
ileż w końcu stron można przeczytać przed podniesieniem kurtyny? 

Zapraszam Cię, drogi Widzu (jeśli zechciafeś na moment zmienić się w Czy
telnika) do PROINVESTU, który wraz z GOLDEXEM realizuje bardzo praktycznie po
stulat „wzięcia spraw w swoje ręce ". 

Cóż, czasem są to ciemne sprawy i brudne ręce„. Ale swoje, swoje jak najbar~ 
dziej! 

Gdańsk, marzec 1994 

Z poważaniem 
Wfadysfaw Zawistowski 

(autor) 



Władysław Zawistowski 
Urodził się w roku 1954 w Gdańsku . 

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. 
Poeta, dramaturg, krytyk literacki i teatralny, 
tłumacz. Wieloletni kierownik literacki Teatru 
Wybrzeże . Od 1993 prezes Oddziału 
Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich. Jest autorem 5 tomów wierszy: 
Czyli ja (1976), Plonące biblioteki (1978), 
Ptak w sieci dalekopisu (1980), Geografia 
(1983) , Powitanie jesieni (1987), 5 sztuk 
teatralnych: Wieloryb (1979), Podróż do 
krańca mapy (1980), Wysocki (1983), Stąd 
do Ameryki (1988) , Farsa z ograniczoną 
odpowiedzialnością (1993), a także wielu 
innych książek , tekstów krytycznych i publi
cystycznych. Wspólnie z Jerzym Limonem 
przekłada dramaty Szekspira i innych 
pisarzy elżbietańskich ; razem równ i eż 

założyli Fundację Theatrum Gedanense, 
którą kierują , organizując - między innymi -
Gdański Tydzień Szekspirowski . 

Teatr Wybrzeże prezentował dotąd 
dwie sztuki Władysława Zawistowskiego: 
debiutanckiego Wieloryba (Sopot, 1979) 
w reżyserii Ryszarda Majora i Stąd 

Ryszard Major 

do Ameryki (Gdańsk , 1988) w reżyserii 
Mikołaja Grabowskiego oraz trzy przekłady 
tandemu Jerzy Limon - Władysław 
Zawistowski: Cnotliwą Pannę z ulicy Taniej 
Middletona (Gdańsk , 1989) w reżyseri i 

Marka Okopińskiego , oraz Trojlusa 
i Kressydę (Gdańsk, 1990) i Antoniusza i 
Kleopatrę (Gdańsk , 1992) Szekspira 
w reżyseri i Krzysztofa Babickiego. 

Ryszard Major 
Absolwent polonistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego , wydziału reżyserskiego 

Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Warszawie, w latach 1975-82 reżyser 
etatowy Teatru Wybrzeże , przed 1975 
i po 1982 roku często i chętn ie realizujący 

spektale w Gdańsku . Ważn iejsze realizacje 
gdańskie: Teatr osobny M. B iałoszewskiego 

(6 października 1973 r. - debiut sceniczny), 
Bia/e malżeństwo T. Różewicza , Maria 
Stuart F. Schillera, Sonata Belzebuba 
S. I. Witkiewicza, Iwona, księżniczka 
Burgunda, $tub, Operetka, Historia 
W. Gombrowicza, Balkon J. Geneta, 
Krzesla E. Ionesco, Proses F. Kafki. 

Jan Stanisław Bystroń 

Scena i życie 

Wszystko to, co się dzieje na scenie, 
należy do wtasnej, zamkniętej sfery, nie 
mającej związku z życiem realnym. 
Wchodząc do teatru , poddajemy się 
konwencji , która każe nam traktować 
wszystko to, co daje scena, jako 
rzeczywistość , znajdującą się na całkiem 

odmiennej platformie, an i żeli to co się dzieje 
na widowni . Zmieszanie tych troskliwie także 
i technicznie oddzielonych światów daje 
z reguły efekt komiczny; jeżeli teatrzyki 
drugorzędne, ludowe, „szmiry" czy 
przedstawienia amatorskie są czymś tak 
zabawnym dla bywalców wielkiego teatru , 
to oczywiście znacznie przyczynia się do 
tego zachodzące na każdym kroku pomie
szanie sfery sceny z życiem realnym. 

Jakimi środkami znaczy się odrębność 
sceny, to kwestia obowiązującej w danej 
grupie i czasie konwencji: inną była ona 
w starożytności klasycznej, inną dawał teatr 

Moliera, inną teatr realistyczny, inną próbuje 
wprowadzić teatr reformistyczny; 
odmiennymi środkami posługuje się teatr 
wielkomiejski, innymi wędrowne trupy 
aktorskie. Oczywiście , widzowie, hołdujący 
pewnej konwencji , będą uważali za zabawne 
inne próby manifestacLJi]* scenicznych. 

[„ .] Oczywiście, jeżeli staniemy 
na stanowisku -pozaestetycznym, każda 
rzeczywistość artystyczna wyda nam się 
zabawną, jak gdyby karykaturą życia : sama 
budowa sztuki, jej skrót, konsekwencja akcji, 
nie spotykana w życiu codziennym, jej 
charakterystyczne uwydatnianie momentów 
barwnych czy emocjonujących , jednym 
słowem to, co nazywamy teatralnością , jest 
zabawne; wiemy, jak w życiu codziennym 
śmieszy nas pompatyczność, koturnowość, 
zwracanie na siebie uwagi, słowem, granie 
jakiejś roli. Specjalnie silną konwencją 
chroniona jest opera; jeśli nie wejdziemy 
w sferę tej konwencji , to jakże niewymownie 
śmieszny jest taki pan, który śmiertelnie 
ranny śpiewa silnym głosem długą arię, 
aby skończywszy ją wśród oklasków 
publiczności , zdecydować się odwrócić się 

do podłog i i defitywnie umrzeć. 

Konwencja artystyczna obowiązuje 
tylko w określonym czasie: kto zechce 
ją przedłużyć poza dopuszczalne granice, 
staje się łatwo śmieszny. Niejeden 
z wrażliwych widzów przejmuje się bardzo 
istotnie losami bohaterów, których ogląda 
na scenie, i wedle opinii świata 
towarzyskiego jest to raczej dobrze widziane, 
jako dowód kultury artystycznej. 
Można więc płakać w czasie samego przed
stawienia, ale gdy kurtyna i oklaski zaczną 
przerwę czy koniec rzeczywistości sceny, 
losy wszystkich bohaterów sztuki stają nam 

* W nawiasy ujęto współcześnie uzywane końcówki form dopełniacza l.mn. 



się zupełnie obojętne , gdyż patrzymy na nie 
z wyżyn realnego życia. Mamy, które 
w teatrze roniły łzy nad nieszczęściem 
Desdemony, śmieją się w domu z córek
podlotków, które płaczą , że brzydki Murzyn 
zadusił taką śliczną i dobrą panią , i do tego 
jeszcze własną żonę , prawnie poślubioną . 

Widzimy więc , jak dalece każda 
rzeczywistość artystyczna może się wydać 
komiczna, już to z punktu widzenia życia 
codziennego, już też innej konwencji. 
Ale zaraz musimy skonstatować jeszcze inne 
zjawisko, bardzo znamienne: każda przerwa 
owej konwencji, każda manifestacja życia 
realnego, które z natury rzeczy musi być 
poza nawiasem, daje elekt komiczny. 
Jest to zmieszanie się dwu zupełnie 
niezależnych, autonomicznych światów. 

Już samo przerywanie ciągłości sztuki 
antraktami jest wcale zabawne, jeśli zdołamy 
wyzwolić się od wpływu przyzwyczajenia. 
Publiczność , która w ciągu przedstawienia 
znajduje się , powiedzmy, w starożytnym 
Rzymie i przeżywa sceny patetyczne, 
w czasie pauzy zaś obnosi po fumoirze 
swą światowość , zabawia się sprawami 
bieżącymi i plotką , aby za chwilę znów czuć 
górne dreszcze wzruszeń , jest zabawna 
w tym działkowaniu czasu, w tym 
przeplataniu realnoteatralnym. Koniec 
każdego aktu byłby zabawny, gdyby nie 
przyzwyczajenie długich pokoleń; a jednak, 
przecież z punktu widzenia rzeczywitości 
teatralnej fakt , że w akcję wchodzi 
publiczność klaszcząca i wywołująca 
aktorów, nie da się niczym wytłumaczyć ; 

nie wiadomo, dlaczego artyści przestają 
grać , łączą się razem, kłan iają się w stronę 
widowni , uśmierceni wstają itd., itd. 
Jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, 
że nawet pan we fraku, który ofiarowuje 
wieniec boskiej Aidzie, nas nie razi; czasami 
tylko, gdy np. Cezar ukazuje się publiczności 
w binoklach, wydaje nam się to zabawne, 
gdyż do tego nie byliśmy przyzwyczajeni. 

Ale obok antraktów istnieją inne 
przerwy, które nie były z góry przewidziane 
i które dlatego zmuszają nas do śmiechu. 

Wrażenie komiczne wywołać mogą 
zjawiska bardzo proste i codzienne, które 
nam uświadamiają , że ów bohater, 
na którego patrzyliśmy z podziwem lub 
trwogą , jest po prostu współczesnym nam 
człowiekiem, czasem i znajomym, artystą 
dramatycznym, który co wieczór występuje 
w innej postaci. Tak np. niewątpliwie zabaw
ny efekt daje źle wyuczona rola. Uczeń , 

który nie nauczył się zadanego na pamięć 
wiersza, może w nas wzbudzić politowanie 
(dla leniwca) lub też współczucie (dla ofiary 
systemu pedagogicznego), ale sam przez się 
nie jest zabawny, natomiast aktor, który nie 
opanował swej roli , który myli s ię , słucha 

suflera, nadrabia m iną , jest zabawny, 
oczywiście dlatego, że łączy się tu idealny 
świat sceny z realną codziennością , 

a zestawienie to musi dać w rezultacie taki 
efekt. Podobnież ma się rzecz i z podpowia
daniem; uczeń , pomagający swemu koledze, 
może nas rozśmieszyć swą nieudolnością , 

podczas gdy sufler teatralny zawsze, o ile 
tylko da się słyszeć , wprowadza pierwiastki 
obce w zamknięty świat sceny i tym samym 
nas śmieszy . Albo jeszcze inny przykład : 

artysta kaszle lub kicha, nie mogąc się 

opanować, i tym samym wnosi również 
ludzki , codzienny odruch w świąteczny 
i fantastyczny świat sztuki. Albo też 
w sztukach, w których autor wprowadza 
małe dzieci lub zwierzęta , zdarzy się 
czasami , że taki dziecięcy czy zwierzęcy 
aktor wyjdzie z tresury i zacznie 
manifestować swą indywidualność w sposób 
nieprzewidziany przez autora czy reżysera : 

sala w takich wypadkach nieuchronnie 
wybucha śmiechem . Otóż z takich to 
przyczyn teatr amatorski czy też teatrzyk 
prowincjonalny daje nam tyle niezamierzo
nych efektów humorystycznych: widz, który 
przywykł do pewnego poziomu konwencji 
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teatralnej.nie patrzy na amatorskim przedsta
wieniu na sztukę, gdyż nie może znaleźć się 
na jej platformie, lecz jedynie na wysiłki nieu
dolnych aktorów (w czym zawsze jest dużo 
komizmu) , przy czym strzępy sugestii świata 
sceny złączone z rzeczywistością zmuszają 
do śmiechu. Jest to też jeden z najwdzięcz
niejszych tematów dla humorystów. 

Rzecz prosta, że efekty te niejedno
krotnie wyzyskiwano świadomie dla sceny 
i przewidywano z góry dywersję dla publicz
ności od akcji scenicznej.aby wywołać poda
ny elekt komiczny. Zwłaszcza w teatrzykach 
czy cyrkach, które chętnie posługują 
się łatwymi sztuczkami, widzieć możemy 
artystów, którzy nie umieją się wyjęzyczyć , 

zapominają roli , prowadzą dyskurs 
z suflerem, kaszlą , chrypią ; w cyrkach 
i music-hallach nie zawodzący nigdy efekt 
wywołują niezgrabiasze, którzy, występując 
w jakiejś roli, zabierają się do niej najnieudol
niej. aby potem pokazać swe mistrzostwo, 
i świadomie przeplatają produkcje swe 
kunsztownymi przykładami rzekomego 
nieuctwa. Typową postacią , która komizm 
swój zawdzięcza ciągłemu mieszaniu sfery 
konwencjonalnej z rzeczywistością 

codzienną , jest clown, który bywa czasami 
artystą wysokiej próby. 

Ale jeszcze inne mamy przykłady 
wywoływania komizmu przez przerwanie 
iluzji sceny: jest to włączenie widowni. Jeżeli 
aktor zwraca się do widowni , to·, rzecz 
prosta, przestaje być bohaterem sztuki , staje 
się żywym człowiekiem ; oczywiście , taka 
nagła zmiana jest zabawna. Przykładem 
takim może być ukazywanie się wywoływa

nych przez publiczność artystów, które 
jednak straciło już znamię zabawności przez 
to, że stało się czymś codziennym.a nawet 

pewnym konwenansem obustronnej 
grzeczności widzów i artystów. Z drugiej 
strony publiczność może zwracać się do 
artystów; pomijamy i tu oklaskiwania 
i konwencjonalne wywoływanie artystów 
(przy czym woła się ich nazwiskami, a nie 
tytułami ról) , ale przypominamy, że niejed
nokrotnie głos z widowni, w trafny sposób 
łączący się ze sztuką , może być źródłem 

niepohamowanej wesołości całej publiczno
ści. Pamiętam , że w czasie przedstawienia 
jakiejś beznadziejnie nudnej sztuki , w drugim 
akcie główna bohaterka załamała rozpaczli
wie ręce i wyrzekła grobowym głosem : „albo 
to się skończy teraz, albo„."; siedzący za 
mną izraelita dokończył na cały głos : 

„albo w trzecim akcie", budząc tym samym 
wesołość sali. Oczywiście , wrażenie , jakie 
głosy z widowni sprawiają , zależy w znacz
nej mierze od poziomu artystycznego 
widzów i od nastroju, który daje poziom 
sztuki i gry; teatr w dobrym stylu tworzy 
atmosferę sztuki tak silnie odrębną , że nie 
tak łatwo jest ją rozwiać , podczas kiedy tea
try popularne i amatorskie są nader wdzięcz
nym polem podobnych eksperymentów. 

Zresztą , i ten efekt wyzyskuje się 
często , oczywiście znów w teatrzykach 
i cyrkach. W farsach i sketchach kabareto
wych bardzo często przewidziany jest aktor, 
który występuje w roli widza, zajmując 
miejsce na sali , i nagle, ku zdziwieniu 
publicznośc i, a następn ie jej radości , 

przerywa aktorom grającym na scenie, 
kłóci s ię z nimi, wdrapuje się na scenę itp.; 
czasami zjawia s ię tu jeszcze inny aktor, 
który udaje policjanta, tak że bardziej naiwni 
widzowie istotnie są skłonni uwierzyć , że jest 
to przypadkowa burda. Takie zmieszanie 
dwu świ atów daje nam zawsze powód do 
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hucznej wesołości. Zresztą, niejednokrotnie 
widownia występowała czynnie i przerywała 
przedstawienie; bywało to czasami 
dramatyczne, ale zawsze zabawne. 
Oto relacja Jana Chryzostoma Paska 
z takiego przedstawienia, które miało się 
odbyć w Warszawie w r. 1664: 
Pozwolono in theatra publico triumf czynić 
z otrzymanej nad cesarzem wiktorii. 
Kiedy indukowano osoby na theatrum, 
muzyki i ognie do triumfu, zeszlo się 
ludzi kupa i na koniach pozjeżdża/o na owo 
cudowne spectaculum. „ 

Skoro już, jakoby po zniesieniu wojska 
i polożeniu na placu nieprzjaciela, prowadzą 
w lańcuchu cesarza w ubiorze cesarskim, 
koronę cesarską już nie na glowie mającego, 

ale w rękach niosącego i w ręce królowi 
francuskiemu onę oddającego -paczą! jeden 
z Polaków konnych walać na Francuzów: 
„Zabijcie tego takiego syna, kiedyście go już 
porwali. „ jeżeli go wy nie zabijecie, ja go 
zabiję". Porwie się do luku i na/ożywszy 
strzalę, jak wytnie pana cesarza w bok, aż 
drugim bokiem żeleźce wyszlo, zabil. Drudzy 
Polacy do luków i kiedy wezmą szyć w ową 
kupę, naszpikowano Francuzów, samego, 
co siedzial in persona króla, postrzelono 
naostatek na leb i z majestatu spad! pod 
theatrum i z innymi Francuzami uciekl. 

Obok czynnego udziału publiczności 
w akcji, która oczywiście przestaje już być 
akcją sceniczną, mamy do czynienia 
z analogicznym zjawiskiem, gdy aktorowie 
zwracają się do publiczności, co jest 
praktykowane bardzo powszechnie 
w kabaretach. Artyści zwracają się do 
publiczności , przy czym conferencierjest tu 
elementem łączności; czasami ktoś 
z aktorów przemawia wprost do którejś 
z osób z widowni , i wzajemnie, otrzymać 
może odpowiedź: jest tu element żywej, 
codziennie nowej i nieprzewidzianej 
twórczości, który stanowi jedną 
z podstawowych atrakcOi] przedstawień 

teatrzykowych. Powszechnie też praktykuje 
się przechodzenie ze sceny na widownię, już 
to w związku z tekstem sketchu, już to nieza
leżnie, jako rodzaj wizyty artystów wśród 
publiczności i zbratanie się powszechne 
we wspólnym śpiewie „przebojowej" melodii. 
Podobnież i w cyrku współżycie widowni 
z areną jest wcale żywe; tutaj znów zapra
szanie widzów na arenę dla takich czy in
nych doświadczeń i sztuczek jest źródłem 
uciechy publiczności, choć oczywiście nie 
brak i innych sposobów kontaktu. 

Osobno jeszcze wspomnieć należy 
o przenoszeniu postawy teatralnej w życie 
codzienne, co również działa na nas 
zabawnie. Zabawnym jest więc aktor, 
który po skończeniu przedstawienia czuje 
się jeszcze dalej w roli, zabawne są sceny 
uczenia się roli w prywatnym mieszkaniu. 
Przede wszystkim jednak zabawne będzie 
odgrywanie z góry ułożonej roli przez ludzi, 
którzy każdy swój występ publiczny (szkolny, 
towarzyski itp.) starannie przygotowują 
i starają się stworzyć atmosferę specjalną, 
uroczystą, podniosłą, patetyczną; podobnie 
śmieszni są ludzie, którzy traktują życie 
towarzyskie jako rodzaj sceny, na którą 
patrzy liczna publiczność, i uczą się ról 
z podręczników savoir vivre'u; cały szereg 
osób tak jest przeżartych tym ciągłym myśle
niem o widowni, że w najbardziej intensyw
nych i silnych chwilach życia zachowuje 
teatralny gest, który zresztą , zależnie od 
poziomu kultury poszczególnych osób, może 
być wytwornie szlachetny albo też płasko 
kabotyński , ale zawsze, jeśli patrzymy na 
fakty te jako przenoszenie w życie codzienne 
konwencLii] teatralnych, jest w mniejszej 
lub większej mierze śmieszny. 

Prawda, że całe życie nasze społecz
ne jest zawikłanym splotem konwencLii] 
i że człowiek , chcąc żyć w takich warunkach, 
musi ciągle mieć się na baczności, musi 
przestrzegać jakiegoś konwenansu, 
w odpowiedniej chwili znaleźć odpowiednie 
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słowo i odpowiednią minę , że , jednym 
słowem, musi być w pewnej mierze aktorem. 
Qui saura peser - mówi Alfred de Vigny 
(Servitude et grandeur militaires) -ce qu'il 
entre du comedien dans tout homme public 
toujours en vue? Wieczna komedia ludzka! 
Gdy jesteśmy jej aktorami, ulegać czasami 
możemy przewidzianym przez konwencję 
wzruszeniom, najczęściej fingujemy je 
zewnętrznie, czując poza tym wewnętrzną 
niidę; jeżeli jednak stajemy z zewnątrz 
i patrzymy na to, co się dzieje, jak na żywą 
scenę, to wówczas każda akcja 
oficjalnoobrzędowa, czy to będzie koronacja, 
czy obchód narodowy, czy burżuazyjny 
pogrzeb, czy chłopskie wesele, muszą się 
nam wydać bardzo zabawne. (Przypomnieć 
tu można kapitalny opis zaręczyn w Tej 
trzeciej Sienkiewicza!) . Stąd też i nieporozu
mienia niedawnych lat: starsi panowie 
oburzali się na młodych autorów, że śmieją 
się z uświęconych powagą tradycji 
obrzędów , że dla nich nie ma nic świętego , 

podczas gdy młodym nie chodziło 
bynajmniej o wartościowanie : umieścili się 

oni z zewnątrz i patrzyli z ciekawością na 
cały światek ludzki jako coś dalekiego, 
obcego i przez ciągłą konwencję 
fikcji - niezmiernie komicznego. 

$wiat jest smutny, biadają moraliści , 
żyjąc tym życiem ; świat jest nieskończenie 
wesoły , twierdzą obserwatorzy, którzy 
umieli się ograniczyć do roli biernej i stanąć 
jak gdyby poza światem - i tak jedni 
i drudzy mają słuszność , gdyż założenia 

ich są najzupełniej odmienne. 
Można przytoczyć inny jeszcze przykład , 

bardziej wesoły, dotyczący już nie widowiska 
scenicznego, ale tradycyjnej uroczystości, 
troskliwie zresztą wyreżyserowanej, 

mianowicie promocji Franciszka Karpińskie
go na doktora nauk wyzwolonych i filozofii 
w akademii lwowskiej, którą to scenę nam 
sam poeta w pamiętnikach opisuje. Otóż do 
kościoła przyszło dużo gości ; zaczęła się 
procesja. Ja doktor ubrany bylem po 
wierzchu polskich moich natenczas sukien 
w plaszczyk czarny po pas, z blękitną 
grodeturową podszewką, z takiegoż koloru 
obszlegami naokolo, z pętliczkami srebrnymi 
na przodzie, w ręku berto wyzlacane, a na 
glowie biret mi wlożono. Rektor akademii 
jezuitów w pąsowym aksamitnym ze zlotymi 
frędzlami plaszczu i inni doktorowie prawa 
i teologii jezuici w plaszcze także poubierani. 
Ledwie co zaczęliśmy po kościele procesję, 

akademik zamojski, w lawkach siedzący, 
umyślnie przyslany na to z Zamościa, 
ogromnym glosem zawala!: „protestuje się 
nieważność tego aktu". Jezuici strwożeni 
i zagniewani w rozruchu niezmiernym, 
akademika protestującego się z kościola 
wytrącić kazali, a ja pewniejszej się rzeczy 
chwytając, bertem moim w glowę go 
uderzywszy, dobrze go przygluszylem, 
drugi zaś kolega mój nowy doktór, także 
filozofii, już go byt za leb zahaczy!, i by/oby 
może co gorszego nastąpi/o, gdyby jezuici 
w plaszczach akademickich przybieglszy, 
nie ratowali protestującego się. „ a my 
tymczasem po otrzymanym zwycięstwie 
swoim „ Te Deum laudamus" kończyliśmy. „ 

Dużo podobnych pomieszań musiało się 
zdarzać w czasie tradycyjnych widowisk 
religijnych ; komizm takich scen był 
zazwyczaj jeszcze podniesiony przez 
kontrast sfery religijnej, często nadziemskiej, 
z bardzo codzienną i świecką. Łatwo 
możemy sobie wyobrazić, że improwizowani 
aktorzy i statyści religijnych misteriów 
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nie zawsze utrzymywali się w roli . 
Już w Figlikach Reja spotykamy 
taką na temat ten opowieść : 

Ksiądz na rezurekcję żaka nowotnego 
Ubraf miasto aniofa do grobu onego, 
Co mu się miaf ozywać, a sam Maryją byt. 
Aniof dunąf do lasa i z ornatem się skryf. 
Więc Maryja zagląda: „u djabfaż się 
podziaf!' 
Chfopi zasię mnimali, aby Boga faja/; 
„Bodaj cię wziąl samego!" wszyscy zawalali. 
Tak nabożnemi glosy jutrznię odśpiewali. 

Teatr życia jest często używaną 
przenośnią ; autor występuje nieraz jako 
widz, spokojnie patrzący na scenę: 

Kiedy się na was z daleka patrzę 
Z okna mojego poddasza, 
Myślę, że jestem w loży w teatrze. 

pisze Asnyk (W loży) 
Jan Stanisław Bystroń , 

Komizm, Książnica Atlas, Lwów 1939 r. 
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SIOSTRA ANGELIKA w Port Royal 

Mortherlanda, SMJERĆ w Tragedii 

o Bogaczu i Łazarzu, MEG w Ostatnim 

dobranoc Armstronga Ardena, 

KASANDRA/ZGODA w świecie zawiklanym, 

PULCHERIA w Cyganerii warszawskiej 

Nowaczyńskiego, RADCZYNI w Weselu 

Wyspiańskiego , ALIX w Aniele i czarcie 

Crommelyncka, w Teatrze osobnym 

Białoszewskiego , KRÓLOWA ELŻBIETA 

w Marii Stuart Schillera, SIR! w Nocy trybad 

Enquista, HORTENSJA w Jadzi wdowie 

Tuwima - Ruszkowskiego, TEODORA 

w „ .Bazylissie Teofanu Mic ińskiego , 

MAJKACA w Przedstawieniu Hamleta 

we wsi Glucha Dolna Bre5ana, REGINA 

w Wychowance Fredry, MUMIA w Sonacie 

widm Strindberga, PANI TYKALSKA w Panu 

Damazym Blizińskiego, MATKA w Pulapce 

Różewicza, ŻONA w Już po wszystkim 

E. Albee, ONA w Starej aktorce w roli żony 

Dostojewskiego Radzińskiego, REJCA 

w Sztukmistrzu z Lublina I. B. Singera, ONA 

w Zwyklym dniu pewnego lata, 

S.Lubińskiego , PANI BLEWETI w Ani 

z Zielonego Wzgórza L. M. Montgomery, 

PANI TOD w Mein kampfG. Tabori'ego, 

JOWIALSKA w Panu Jowialskim Fredry, 

KOBIETA Z NOŻEM w Bogu W. Allena. 

W Jatach 1966-71 zaprezentowała 10 

monodramów w Teatrze Jednego Aktora. 

Jacek Godek 
absolwent Studium Aktorskiego przy Teatrze 

Wybrzeże (dyplom - 1980 r.) , w latach 1980-

1985 oraz od 1987 r. aktor tegoż teatru; 

m.in. CHŁOPAK w Reportażu z pop -

festiwalu T. Dery' ego, ROMEO w Już prawie 

nic J. Andrzejewskiego, TRUFALDYN 

w Księżniczce TurandotC. Grozziego, 

ARTUR w TanguS. Mrożka , TIM w Cnotliwej 

pannie„. T. Middletona, PIJAK Ili 

w Ślubie W. Gombrowicza, BARTEK w Stąd 

do Ameryki W. Zawistowskiego, 

CHRISTOPHER WREN w Pulapce 

na myszy A. Christie, KAPRAL NEVILLE 

ROSS w Przeprowadzce D. Williamsona, 

TIM ALLGOOD w Czego nie widać 

M. Frayna, METELLUS w Caliguli 

A. Camusa, MICHELE w Filomenie 

Marturano E. de Filippo, LUDENDORF 

w Historii W. Gombrowicza, SYN BYK 

w Kubusiu i jego panu M. Kundery, HANS 

JUNIOR w Peepshow u Holzerów 

M. Kóbeli 'ego, JANUSZ w Panu Jowialskim 

A. Fredry, DEBILIUSZ w Bogu W. Allena, 

' 

Barbara Patorska 

Jacek Godek 

TRAN IO w Poskromieniu zlośnicy 

W. Szekspira, POETA w Indyku S. Mrożka , 

WILLEM/KAT w Procesie F.Kafki . 

Jerzy Gorzko 

absolwent Studium Aktorskiego przy Teatrze 

Wybrzeże (dyplom - 1980 r.), w latach 1980-

1986 oraz od roku 1988 aktor tegoż teatru ; 

m.in. TUMIDAY w Szkarlatnej Wyspie 

M. Bułhakowa , SIOSTRA ANGELA 

w Mniszkach E.Maneta, SOBOLEWSKI 

w Dziadach A. Mickiewicza, GLADIATOR 

J.. .__ 
Halina Słojewska 

Jerzy Gorzko 

w Dramacie K. K. Baczyńskiego , KSIĄŻĘ 

KALAF w Księżniczce Turandot 

C. Grozziego, WAKULIŃCZUK w Kniaziu 

Patiomkinie T. Mic i ński ego , BARERE 

w Sprawie Dantona S. Przybyszewskiej, 

FASZYSTO PT AK w Reportażu z pop -

festiwalu 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.„ T. Middletona, EROS 

w Antoniuszu i Kleopatrze W. Szekspira, 
KAPITAN LEBIADKIN w Biesach 

F. Dostojewskiego, STRAŻNIK w Bogu 
W. Allena, KRZYSZTOF UKRADEK 

w Poskromieniu zlośnicyW. Szekspira, 

WOŹNY SĄDU w Procesie F. Kafki. 

Mirosław Krawczyk 
absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. Solskiego w Krakowie {dyplom 

-1978 r.), od 1986 roku aktor Teatru Wy
brzeże ; m.in. SEKRETARZ w Ambasadorze 
S. Mrożka , SŁAWEK w Stąd do Ameryki 

W. Zawistowskiego, GILES RALSTON 

w Pulapce na myszy A. Christie, GERRY LE

JEVNE w Czego nie widać M. Frayna, 

MEREIA w Ca/iguli A. Camusa, PATRO

KLUS w Trajlusie i Kressydzie W. Szekspira, 
WIKTOR w Panu Jowialskim A. Fredry, 

SEMINARZYSTA w Biesach 
F. Dostojewskiego, PAN/KRÓL w Bogu 
W. Allena, BAKAŁARZ w Poskromieniu 

zlośnicyW . Szekspira, KAMINER 

w Procesie F. Kafki. 

Krzysztof Matuszewski 
absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. Solskiego w Krakowie 

{dyplom - 1983 r.). od czasu ukończenia 

studiów aktor Teatru Wybrzeże ; m.in. 
DOKTOR LUBETZKY w Już prawie nic 
J. Andrzejewskiego, JASZA w Wiśniowym 

sadzie A. Czechowa, STEFAN w Niewinne} 
grzesznicy W. Grubińskiego , AUSTIN 

w Prawdziwym Zachodzie S. Sheparda, 

MŁODY KSIĄŻĘ w Bialym Łabędziu 
A. Strindberga, FIRUS SZACH w Latającym 
rumaku B. Leśmiana , DAREK w Stąd do 

AmerykiW. Zawistowskiego, LLOYD 

DALLAS 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 HistoriiW. Gombrowicza, 

HOWARD WAGNER w Smierci komiwojaże

ra A. Millera, PISARZ w Bogu W. Allena, 

PAN w Poskromieniu zlośnicyW . Szekspira, 

ZBYSZKO DULSKI w Moralności pani 

Dulskiej G. Zapolskiej. 

Zbigniew Olszewski 
absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 

Filmowej i Teatralnej im. Schillera w Łodzi 
{dyplom - 1975 r.), od 1978 r. aktor Teatru 
Wybrzeże ; m.in. WACŁAW w Wychowance 
i Zemście A. Fredry, RYZIU-RYZIU 

w Szkarlatnej wyspie M. Bułhakowa , 

SIEMION w Wassie M. Gorkiego, EDEK 

w Tangu S. Mrożka, FIRULET w Operetce 

W. Gombrowicza, BOB PHILIPS w Jak się 
kochają w niższych sferach A. Ayckbourna, 

PATRYCJUSZ w Caliguli A. Camusa, 

AJAKS w Trajlusie i Kressydzie, HORTEN
SIO w Poskromieniu zlośnicyW . Szekspira, 

RAUL w Aż do bólu W. Mastrosimone. 

Ryszard Ronczewski 
absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej i Teatralnej w Łodz i (dyplom -

1956 r.), aktor filmowy, teatralny, reżyser , od 
1960 roku na stałe zamieszkaływ T rójmie
ście , jeszcze w latach pięćdz i esiątych współ

pracujący z wieloma teatrami studenckimi 
m.in. Cyrkiem Rodziny Afanasjew, Teatrem 
Rozmów założonym przez Zbigniewa Cybul
skiego. W latach 1966-7 4 oraz od roku 1984 

związany z Teatrem Wybrzeże . 

I 

Mirosław Krawczyk 

Zbigniew Olszewski 

Z ponad 80 kreacji filmowych na uwagę 
zasługują jego role w obrazach: 
Szatan z 7 klasy, Krzyżacy, Kana!, Faraon, 
Ostatnie takie trio, Zezowate szczęście, 

Biale zwierzęta, Buddenbrokowie {RFN) , 
Alaska story {USA). 
Do najbardziej udanych realizacji 

reżyserskich należą : lolnierz królową 
Madagaskaru dla Teatru Wybrzeże , Ech, 
jabloneczko dla Teatru Muzycznego 

w Gdyni, Golas Breugnondla Teatru 

Krzysztof Matuszewski 

Ryszard Ronczewski 

Miejskiego w Grudziądzu , Henryk VI na 
lawach dla teatru w Kaliszu , Groch z 
kapustą oraz Czlowiek śmiechu dla TV oraz 
Trawiata i Wolny strzelec wyreżyserowane 
dla TV wspólnie z M. Okopińskim. 

Na scenach Teatru Wybrzeże 

R. Ronczewski wystąpił ostatnio m.in. jako: 
RASPUTIN w W. Gombrowicza, 

KSIĄDZ LOGA w Fantazym J. Słowackiego , 

ARNHOLM w Kobiecie z morza H. Ibsena, 

MECENAS w Antoniuszu Kleopatrze 



Szekspira, OJCIEC w Kubusiu i jego panu 

M. Kundery, KSIĄŻĘ w Indyku S. Mrożka, 

SIEPACZ w Procesie F. Kafki. 

Jan Sierad:z:iński 
absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej im. Zelwerowicza w Warszawie 

(dyplom -1962 r.), od chwili ukończenia 

studiów aktor Teatru Wybrzeże; 

m.in.ZBYSZKO w Moralności pani Dulskiej 

G. Zapolskiej, HENRYK w Henryku IV 

W. Szekspira, ANDRI w Andorze M. Frischa, 

STEFAN DEDALUS w Ulissesie 

J. Joyce'a, BOHATER w Kartotece T. 

Różewicza, JOSE w Wywiadzie w Buenos 

Aires H. Borowika, OJCIEC LAURENTY 

w Romeo i Julii W. Szekspira, KAZIUK li 

w Konopie/ce E. Redlińskiego, OPRAWCA 

w Pulapce T. Różewicza, SZYMON 

w Wolności dla Barabasza K. Wójcickiego, 

ON w Zwyklym dni pewnego lata 

S. Łubińskiego , HENRYK w Teorii Einsteina 

A. Cwojdzińskiego, TICHON w Biesach 

F. Dostojewskiego, BAPTISTA w Poskromie

niu zlośnicy W. Szekspira, V-CE DYREK

TOR BANKU w Procesie F. Kafki. 

Florian Staniewski 
absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 

Filmowej i Teatralnej w Łodzi (dyplom -

1968 r.), od roku 1969 aktor Teatru Wybrze

że ; m.in. FOUCHE w Thermidorze 

S. Przybyszewskiej, TIOSSIDO 

w Cmentarzysku samochodów F. Arrabala, 

OLIVIER w Doskonalych G. lllyesa, ANATOL 

w Polowczańskich sadach L. Leonowa, 

HRABIA HENRYK w Nie-Boskiej Komedii Z. 

Krasińskiego , DYMITR w Braciach 

KaramazowF. Dostojewskiego, STACH 

w Awansie E. Redlińskiego, INOCENTY 

w Iwonie, księżniczce Burgunda 

W. Gombrowicza, ADOLF w Jadzi wdowie 

Tuwima - Ruszkowskiego, ORS/NO 

w Wieczorze Trzech Króli W. Szekspira, 

FIODOR w Czarnym romansie 

W. Terleckiego, PLOTYN w Zlodzieju 

idealnym J. Iwaszkiewicza, BAŁAŁAJKI N 

w Balalajkinie i spólce S. Michałkowa, MAKS 

w Pulapce T. Różewicza, WOLSKI 

w Sztukmistrzu z Lublina I. B. Singera, 

NOCELLA w Filomenie Marturano 

E. de Filippo, HIMMLISCHST w Mein kampf 

G. Tabori'ego, SZAMBELAN w Panu 

Jowialskim A. Fredry, DRUGI PATRYCJUSZ 

w Caliguli A. Camusa, KRAWIEC 

w Poskromieniu zlośnicyW. Szekspira, 

CHŁOP w Indyku S. Mrożka, BLOCK 

w Procesie F. Kafki. 

M aciej Szemiel 
absolwent Studium Aktorskiego przy Teatrze 

Wybrzeże (dyplom - 1982 r.) , od roku 1984 

aktor tegoż teatru; m.in. SKIERKA 

w Balladynie J. Słowackiego , SYN w Pieszo 

S. Mrożka, CESTAS w Wolności 

dla Barabasza K. Wójcickiego, JACEK 

w Stąd do Ameryki W. Zawistowskiego, 

LEOPOLD w Mein kampfG . Tabori'ego, 

MENELAUS w Trajlusie i Kressydzie W. 

Szekspira, MAURYCY MIKOŁAJEWICZ 

w Biesach F. Dostojewskiego, PAŹ 

w Poskromieniu zlośnicy W. Szekspira, 

SYN STÓŻA w Procesie F. Kafki. 

Adam Ka:z:imier:z: Trela 
absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej im. Solskiego w Krakowie (dyplom 

-1970 r.), od chwili ukończenia studiów aktor 

Jan Sieradziński 

Maciej Szemiel 

Teatru Wybrzeże ; m.in. BARERE 
w Thermidorze S. Przybyszewskiej, KAZEK 
w Kondukcie B. Drozdowskiego, KSIĄŻĘ 
FILIP w Iwonie, księżniczce Burgunda 
W. Gombrowicza, JOSCA SKOCIC 
(HAMLET) w Przedstawieniu Hamleta 
we wsi Glucha Dolna I. Breśana , DONAL
BAIN w Makbecie W. Szekspira, 
LEE w Prawdziwym Zachodzie S. Sheparda, 
WIKTOR w Stąd do Ameryki 
W. Zawistowskiego, PRISIPKIN (PIERRE 
SKRIPKIN) w Pluskwie W. Majakowskiego, 

Florian Staniewski 

Adam Kazimierz Trela 

KENNY CARTER w Przeprowadzce 
O.Williamsona, ZAWIADOWCA STACJI 
w Ani z Zielonego Wzgórza 
L. M. Montgomery, INTENDENT w Ca/iguli 
A. Camusa, ELIFAZ w Hiobie wg Księgi 
Hioba, HEKTOR w Trajlusie i Kressydzie 
W. Szekspira, IDIOTOS w Bogu W. Allena, 
BALLESTED w Kobiecie z morza 
H. Ibsena, CURTIS 
w Poskromieniu zlośnicy W. Szekspira, 
RABENSTEINER w Procesie F. Kafki. 



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: K. Bąk 

Swiatło : C. Wybraniec, J. Borowiak 
Dźwięk: A. Szymkowiak 
Rekwizytor: J. Pokuciński 

Charakteryzacja: D. Kaczyńska 
Garderobiane: J. Jędrzejewska, U. Bożek 

Zaopatrzenie: G. Kostuch 

Dyrektor marketingu: 
ANNA TOMASZEWSKA 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
W GDAŃSKU: W SOPOCIE: 

Kierownik: IWONA KORSAK Z-ca kierownika: 
tel. 31-70-21 w.14 MARIA ZAWADZKA 

SCENA na Targu Węglowym 
MAŁA SCENA 

im. Hebanowskiego 
kasy biletowe: tel. 31-70-21 w. 31 

SCENA KAMERALNA 
w Sopocie 
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! 

Opracowanie programu: J. Gutarowski 
Fotografie: M. Bramorska-Fogiel, T. Link 

Ilustracje i opracowanie graficzne: J. i Z. Okrassa 
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POLY 
HAIRCOSMETIC 

Chenkel cosmetic 

Teatr Wybrzeże dziękuje za sponsorowanie spektaklu: 
Pomorskiemu Okręgowemu Zakładowi Gazownictwa w Gdańsku 

Drukarni RYT 
Firmie ROMA PRINT 



OFERUJEMY 
W CENACH 
FABRYCZNYCH 

-płyty meblovve -30 wzorćtN w 5 strukturach 

-blaty robocze - kuchenne 

postforminig - 20 wzorów 

-płyty MDF grubość 16, 19, 22 
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-obrzeża do wszystkich kolorów płyt 
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KRONOSPAN 
POLSPAN 
Gdynia ul. Pucka 87 

tel. 23 14 94 
fax 23 14 94 

~~ 
i 
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-panele ścienne boazeryjne w 5 kolorach 

-akcesoria meblowe firmy b/um Austria 

~<9 
% 
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(zawiasy Clip, prowadnice, zawieszki , szuflady, relingi 

-formatowanie płyt formatówką Altendorf na życzenie klienta 

Zapraszamy do współpracy wszystkich 

kontrahentów z terenu całej Polski. 
v~ 
o~ y 

Nasza firma to gwarancja rzetelności i jakości. 


