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TEATR POLSKI W SZCZECINIE 

Dyrektor i kierownik artystyczny: Andrzej. ROZHIN 

Kierownik literacki: Jadwiga WILANOWSKA 

Teatr odznaczony MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 

Wiliam SZEKSPIR 

MIARKA ZA MIARKĘ 
(Measure for measure) Przekład: Maciej SŁOMCZY:NSKI 

Reżyseria: Irena WOLLEN 

Scenografia: Grażyna FOŁTYN-KASPRZAK i Ryszard MELLIW A 

Kostiumy: Grażyna FOŁTYN-KASPRZAK 

Muzyka: Maciej MAŁECKI 

Plastyka ruchu: Tomasz GOŁĘBIOWSKI 

Asystent reżysera: Andrzej ORYL 

Premiera: 3 II 1982 r. 
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PRAWO 
Normy postępowania wydane lub uznane przez władzę państwową, któ
rych naruszenie jest karane przymusem państwowym. Normy te zabez
pieczają interesy określonych sił społecznych i służą jako środek celowego 
oddziaływania na stosunki społeczne. Prawo w znaczeniu przepisów aktu
alnie obowiązujących określane jest jako prawo pozytywne w odróżnie
niu od prawa natury. 
W obrębie prawa pozytywnego można wyróżnić prawo stanowione oraz 
prawo oparte na praktyce (precedens). 



KODEKS 
Akt normatywny, stanowiący usystematyzowany zbiór przepisów oparty 
na wspólnych założeniach i regulujący w sposób w zasadzie wyczerpują
cy i niesprzeczny wyodrębnioną dziedzinę stosunków społeczno- ekono
micznych. 

SĘDZIA 

Osoba sądząca sprawy i wymierzająca sprawiedliwość. 

SPRA WIEDLIWOSC 
Termio ~ielozna zny, rozumiany jako: 
1. łnściwo'ć czyjego· po tępo ania, polegająca na jednakowym trakto

'' aniu w z st.kich o. ób, charakt ryzująca się określoną cechą nieza-
1 żnie od t go, z jaką konkretnie osobą ma się do czynienia, a więc np. 
jednakowe trakto anie wsz tkich nieletnich, bądź wszystkich osób 
zobo\ riązanych do płacenia poda tku dochodowego. 

łaściwo'ć wyroko\ ani , pole ająca na wydawaniu orzeczeń zgodnych 
z przepi ami prawa oraz jednakowych orzeczeń w sprawach podob
nych, czasem ró vnież zgodno • ć tych orzeczeń z pewnymi zasadami 
uznanymi przez oceniającego za zasady sprawiedliwości. 

Trady
0

cyjnic rozróżnia się czę to za Arystotelesem sprawiedliwość roz
dzielczą (iu titia distcibut.iva) i sprawiedliwość wyrównawczą (iustitia 
commutativa) - pierw za oznacza zasadę równości, druga sprowadza 
. ię do odpłacania według przyjęt ·· zasady dobrem za dobro i złem za 
zło raz zachowania takich proporcji ażeby kara odpowiadała winie a na
groda za łudze. 



Wymiar sprawiedliwości 

Przestępca 

Wina 

- działalność państwa realizowana przez ni zawisłe 
sądy, a polegająca na stosowaniu przepisów obo
wiązującego prawa do konkretnych stanów fak
tycznych, rozpoznawanie w sprawach karnych 
i cywilnych oraz w ograniczonym zakresie - 
w sprawach z zakresu prawa administracy jnego. 
W sprawach karnych - przez stosowanie re
presji karnej wobec sprawców przestępshv 

a w sprawach cywilnych przez rozstrzyganie 
sporów o prawa osobiste lub majątkowe obywa
teli i osób prawnych. 

- sprawca czynu uznaneg przez p rawo za przes tęp

stwo. 

-· współczesn prawo karne przyj u je z sadę, ż I i · f 
ma przestępstwa bez winy (nullum rimen sin e 
culpa). Czyn nie zawiniony nie może b ć pod t - I 

I 

wą odpowiedzialności karnej . 

Dowody 

Wyrok 

- pozwalają dotrzeć do prawdy o zdar zeniu i usta
lają fakty będące podstawą rozstrzygnięcia. 

Przedmiotem dowodzenia są fakty mające istotne 
znaczenie dla sprawy . Rodzaje dowodów są na
stępujące: wy]asmenie oskarżonego, zeznania 
świadka, opinia biegłego, dow ód z oględzin z do
kumentu i eksperymentu śledczego. 

forma orzeczenia merytorycznego. 
1. W procesie cywilnym może zapaść tylko na 

rozprawie i składa się z sentencji oraz uzasad
nienia. 
Sentencja poza e lementami formalnymi zawie
treść r ozs trzygni cia sądu. 
Wy r ok - \. procesie karny m - merytorycz
n rozstrzygnięcie o ~inie lub niewinności os
karżonego . 



Kara 
--- środek prz 'musu państwo ego, stosowany w wy

mierza iu sprawied liwości wobec spraWC)' prze
stępst a lub w k r czen ia, wyrażając~ potępienie 
spale zn · czynu i pol gająca n sprowadzeniu 
dolegli oś i. Zagadn ienie istoty kary j j sensu 
i ra j i bytu stanowią j uż od czasów starożytn eh 
przedmiot za inter · sowania fi lozofów i teoretyków 
pra a kar nego. Wyrosłe na gruncie tych rozwa
żań teorie kary przyj ęło się dzielić na teorie 
absolutn e, teorie wględne i teorie mieszane. 
Absolutne teorie kary z kl dają, że kara nie wy
maga uzasadn .enia utylitarneg . Isto tą k y Jest 
spra\viedliwy odwet, odplata wymierzona przez. 
społeczeństwo prze ęp y za wyrządzon przez 
niego zło. 
Względne teorie kar. upalru ·ą istotę kary w jej 
użyteczności spolecznej . Cel m karania ma być 
pr v.encja - uniknię ~e rz rszłości popełnie
nia prz stępstwa. Przedstawiciele mieszanych te
orii kary nie neguj ąc faktu, z.e kara jest n·eod
lącznie związana z odpłatą, uważają, że nie stoi 
to na przeszkodzie realizacii celó\ prewencyj
nyc kary, a nawet, że zaspokaja społeczne po
czucie sprawie liwości. 

P r owokac ·a 

• 

Ułaskawienie 

- dzia lalność występują a prawie karn) m w za-
sadzie w dwó h postaciach: 
jak nakłanianie innej osoby do popełnienia prze
stępstwa w tym celu, by skierować_ przeciwko niej 
postępowanie karne oraz ja ko wyzywające za
chowanie si pokrzywdzonego, doprowadzające 
do uderzenia go lub znieważenia . 

Według polsk i go prawa k mego prowokator \V 

pierwszym znaczeniu odpo ·aaa tak jak podże
gacz, z tym, że nie jest z oln iony od kary nawet 
w wypadku gdy zapobiegł dokonaniu przestęp
stwa do którego nakł n i ł. 

- ' alkowite daro anie pra\ omocnie orzeczonej 
kary lub jej złagodzenie przez zastosowanie 
prawa łaski, t j . w danie indywidualnego aktu ła
ski. Ułaskawienie może także dotyczyć zatarcia 
skazania. 
Ułaskawienie należy odróżru od amnestii, która 
jest generalnym (zbiorczym) ktem łaski, wyda
n m w formie ustawy lub dekretu. 
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Prawa wszytki tu tem u stosować i wieść mamy 
aby urząd złe ludzi karał nie z nienawiści, 
jeno żeby złemi nie byli, a dobrym - pokój pospolity burząc 
nie byli ku przekazie. 

ł,UKASZ GÓRNICKI 
„Dworza nin polski" ks . czwarta 

Przy uczynku niegodziwym 
Dla umalenia przygany, 
Choć kto nie jest sprawiedliwy, 
Przecie pragnie by(~ nim zwany. 

Miłość, śmierć, sprawiedliwość ślepa są do szczętu, 
kochają, biorą, karzą bez wszelkiego względu. 

STANISŁAW TREMBEC KI 

WE. PAZJAN KOCHOWSKI 

Patrz, jako sprawiedliwość zawikłaną mamy 
Że nigdzie takiej nie masz, sami wyznawamy. 
Cóż, gdychmy z dawna taką napis li sobie; . 
Możny się z niej wybije, ch udy się zaskrobie. 

MIKOŁAJ REJ 
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W REPERTUARZE: 

SCENA DUŻA 

L ucjan Rydel 
B ETLEE I POLSKIE 

J n Drda 
lGRASZK I Z DIABŁEM 

Bertoli Brecht 
MATKA COURAGE 

Lewis Carrołl 
ALICJA W KRAINIE CZARÓW 

SCENA MAŁA 

Sylwester Woroniecki 
UP AOKI BUNGA 

(wg 622 upadki Bunga S. I. Witkiewicza) 

Aleksander Fredro 
ZEMSTA 

Sławomir Mrożek 
EMIGRANCI 

.Janusz Krasiński 
CZAPA 
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