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Otóż s i ę wdali w nieskończony spór o kob ietach: jeden 

zapewnia, że są dobre, drugi, że złe - i obaj mają słuszność · 

jeden , że głupie, drugi, że rozsądne - i obaj mają słuszność ; 

jeden, że obłudne , drugi, że szczere - i obaj mają słuszność ; 

jeden, że skąpe , drugi , że rozrzutne - i obaj mają sł u szność ; 

jeden, że piękne , drugi, że szpetne - i obaj mają słuszność; 

jeden, że gadatliw d . . 
e. rugi, ze dyskretne · i·eden . 

' · ze ołwa r le , 

drugi, że skryte; jeden, że ciemne, drugi , że św i atłe ; jeden, 

. . . d . e l u bieżne · jeden. że szalone. drugi, 
że powsc1ąghwe, rugi , z ' 

że rozsądne ; jeden, że wielkie , drugi, że małe 

- i wszyscy mają 
słuszność. 

Denis Diderot 

~ką TRZY WYSOKIE KOBIETY (wyróżnioną w 1994 r. Nagrodą 
Pulitzera, Drama Critics. Lucilla Lorter, Quter Critics Circle) Edward 
Albee, autor bardzo głośnych w latach sześćdziesiątych dramatów 
"Kto się boi Wirginii Woolf?" oraz "Maleńkiej Alicji" w wielkim stylu 
powróci ł na nowojorskie sceny po latach zapomnienia. 

~miera sztuki w reżyseri i samego autora odbyła s ię w wiedeńskim 
"English Theatre" w czerwcu 1991 roku . Pierwszej amerykańskiej 

realizacji dokonano w "River Arts Repertory" w Woodstock w reż . 

Lewrance'a Sacharowa. który takze przygotował głośną premierę 
w nowojorskim "Vineyard Theatra" 13 stycznia 1994 r. 

5v WYSOKIE KOBIETY to dz ieło szczerze wzruszające . Sam 
Albee przyznał w wywiadach. że przy tworzeniu główne j postaci 
dramatu wzorował s i ę na osobie matki - despotycznej Amazonki. 
Szczegóły z życ ia PANI A, takie jak małżeństwo z bogaczem i jej 
stosunek do krnąbrnego syna wydają s ię być całkowicie zgodne z tym, 
co wiemy o historii rodziny autora. Proces pisania sztuki Albee okreś l i ł 

wręcz jako "egzorcyzm". 

Fragmenty recenzji, wywiadów z prasy nowojorskiej. 

3 



4 

Męzczyzna stworzył kobietę i stwarza ją wciąż na nowo, dopóki jest 
płciowy. Tak jak daje kobiecie świadomość, daje jej też byt. Nie 
zrzekając s ię aktu spółkowania. powołuje on kobi etę do życ ia . 

Kob i eta j est w i ną m ężczyzn y . 

M i łość jest morderstwem. Popęd płciowy negu je kobietę pod 
względem fizycznym i psychicznym, zaś erotyka jeszcze to pod 
względem psychicznym pogłębia. Całkiem pospolita seksua lność 

widzi w kobiecie przyrząd onanizacyjny lub też rodz icielkę dzieci; nie 
ma większej wobec kobiety trywia lności , jak zarzucać jej bezpłodność 
i kodeks prawniczy nie może sobie wystawić świadectwa większej 

miernoty, jak uznając bezpłodność kobiety za legalny powód do 
rozwodu. Wyższa zaś erotyka żąda od kobiety w sposób bezwzględny, 

aby zadowalała męską potrzebę adorowania i pozwa lała się kochać 

moż liwie bez przeszkód, tak aby kochający mógł w niej widzieć siebie, 
swój urzeczywistniony ideał , i spłodzić z nią dziecko duchowe. Miłość 

jest zatem czymś antylogicznym, gdyż nie zważa na przedmiotową 

prawdę kobiety i jej rzeczywiste właściwości , pragnie iluzji myślowej 

i żąda natarczywie oszukiwania rozumu; co więcej , jest także 

antyetyczna wobec kobiety · któcej chciałaby kategorycznie narzucić 

obłudę, symulację i zupełne dostosowanie się do obcych życzeń . 

Erotyka bowiem potrzebuje kobiety tylko po to. aby walkę ułatwić 

1 skrócić, zawsze żąda od niej tylko tego, żeby była konarem, po 
którym mężczyzna mógłby łatwiej wznieść się do stanu zbawienia. 

Otto Weininger: 

Płeć i charakter, Wyd. Sagittarius, W-wa 1994 r. 
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Kobiela powinna być interesująca tylko erotycznie, ściślej: seksualnie. 
Inne jej zalety męzczyzna sam już sobie dorobi. 

Julian Tuwim 

[„.) jesteśmy umiarkowanymi poligynistami, przy czym większość 
zmian partnerów seksualnych inicjowana jest przez mężczyzn . 

W około trzech czwartych wszystkich społeczeństw ludzkich 
dozwolone 1est posiadanie kilku żon, a w większości z nich praktykę 
tę popiera prawo i obyczaj. Społeczeństwa. w których sankcjonowana 
jest praktyka posiadania wielu mężów, stanowią mniej niż jeden 
procent wszystkich społeczeństw . Pozostałe społecze ństwa 

monogamiczne przeważnie są takimi jedynie z litery prawa, gdyż 
konkubinat oraz inne fortele. stosowane dla rozszerzenia związków 
seksualnych poza małżeństwo. czynią z nich faktycznie społe· 
czeństwa poligyniczne. 

Ponieważ mężczyźni traktują zazwyczaj kobiety jako zasoby, do 
których dostęp jest ograniczony, a stąd jako cenne dobro, korzystają 
one z hipergamii, praktyki zawierania małżeństw z osobnikami 
zajmującymi wyższą pozycję w hierarchii społecznej . Poligynia 
i hipergamia są w zasadzie uzupełniającymi się strategiami. 
W różnych kulturach mężczyźni uganiają się za kobietami i zdobywają 
je, podczas kiedy kobiety są pilnowane i poniewierane. Synowie 
brykają , a córki narażone są na ryzyko uwiedzenia. Jeżeli kupuje s ię 
seks, kupującymi są zazwyczaj mężczyźni . [.„] 

Przeciętne różn ice charakteru przedstawicieli obu płci są także 
zgodne z generaliami biologii ssaków. Kotiety, jako grupa, są mniej 
apodyktyczne i mniej skłonne do agresji ł izycznej. Wie lkość różnic 
między mężczyznami i kobietami zależy od kultury. Waha s ię od 
nieznacznej, uchwytnej jedynie statystycznie różnicy, występującej 
w środowisku egalitarnym, do prawdziwego zniewolenia kobiet, 
w niektórych skrajnie poligynicznych społeczeństwach . Jednakże 
ważny jest nie tyle stopień tego zróżnicowania , co fakt. że zawsze 
występuje jakościowa różnica między mężczyznami i kobietami . 
Przeciętną , podstawową różn icę osobowości udaje s ię zlikwidować 

rzadko, jeże li w ogóle kiedykolwiek. 
5 



6 

Fizyczne i charakterologiczne róż n ice między kobietami i mężczy
znami kultura pogtębiła i przekształciła w powszechną domi nację 
mężczyzn. Historia nie notuje ani jednego społeczeństwa, w którym 
kobiety sprawowałyby kontrolę nad po litycznym i ekonomicznym 
życ iem mężczyzn. Nawet jeżeli rządy sprawowała królowa lub 
cesarzowa, robiła to głównie przy pomocy mężczyzn. [„.] 

W około 75 procentach zbadanych przez antropologów społeczeństw . 

oblubienica zmienia miejsce zamieszkania, przenosząc się do rodz iny 
męża, podczas gdy tylko w 1 O procentach społeczeństw wymagania 
są odwrotne. Co najmniej pięć razy częściej określa się rodowód wedle 
pochodzenia w linii męskiej n iż w linii żeńskiej. W społeczeństwach 
tradycyjnych mężczyźni zaj mują pozycję nacze lników. szamanów, 
sędziów i wojowników. Ich współcześni . technokratyczni odpowiednicy 
rządzą państwami przemys łowy mi i sto ją na czele korporacji 
i kościołów. 

Różnice te są po prostu tym, co dotychczas zanotowano. [„.] 

Istn ieją rozmaite, l i czące się dowody, świadczące o genetycznym 
zróżnicowaniu zachowania się przedstawicieli obu płci. Dziewczęta 
są na ogół predysponowane do nawiązywa nia serdeczniejszych 
kontaktów i są mniej przeds iębiorcze fizycznie. [„.] 

Nasuwa to wniosek . że powszechnie występujący podział pracy 
według płc i nie jest wyłączn ie dziełem ewolucji kultu rowej. Lecz 
jednocześnie wzmacnia to szeroko rozpowszechniony pogląd , 

że ogromne zróż n icowanie wi elkości tego podz i ału w rozmaitych 
społeczeństwach zawdzięczamy ewolucji kulturowej. Wykazanie 
istnienia niewielkiego komponentu biologicznego określa pole 
wyborów, za którymi przyszłe społeczeństwa będą mogty świadomi e 

się opowiedzieć. W tym miejscu pojawia s ię drugi dylemat natury 
ludzkiej. Zdając sobie sprawę , że walka o prawa kobiet ogarnia cały 
świat, każde społeczeństwo będzie musiało dokonać wyboru jednej 
z trzech następujących, możliwych zasad postępowania : 

Uwarunkowuj członków społeczeństwa tak , aby różnice w 
zachowaniu się osobników odmiennej płci uległy uwypukleniu. Ten 
wzór panuje prawie we wszystkich kulturach. Często. chociaz nie 
zawsze, prowadzi to do zdominowania kobiet przez mężczyzn 
i odsunięcia ich od wielu zawodów i rodzajów aktywności . Ale tak 
wcale być nie musi. Co najmniej teoretycznie, starannie zaplanowane 
społeczeństwo o silnie zaznaczonym podziale według płci może być 
bogatsze pod względem duchowym, bardziej urozmaicone. a nawet 
produktywniejsze niż społeczeństwo , w którym zróżnicowan ie płc i jest 
ignorowane. Społeczeństwo takie może gwara ntować przestrzeganie 
praw człowieka nawet jeże l i kie ruje mężczyzn do innych zajęć n i ż 

kobiety. Mimo wszystko jednak, nie da s i ę w nim u niknąć jakiejś 

niesprawied liwości społecznej , która łatwo może przybrać rozmiar 
katastrofalny. 
Trenuj członków społeczeństwa tak, aby uległy eliminacji wszelkie 
różnice w zachowaniu się osobników odmiennych płci. 
Przestrzegając limitów i tworząc szkolny system uprzywilejowujący 
płeć upośledzoną . można stworzyć społeczeństwo. w którym 
mężczyźni i kobiety jako grupy byliby jednakowo reprezentowani we 
wszystkich zawodach i rodzajach działalności, i nawet - by przytoczyć 
skrajnie absurdalny przykład -w dyscyplinach sportowych. Aczkolwiek 
w takim wypadku pierwotne, c harakteryzujące każdą z płc i 
predyspozycje musiałyby zostać stłum ione; biologiczne różnice nie 
są na tyle du że, aby czynity to n iemożl iwym. Tego rodzaju system 
kontroli dawałby tę korzyść , że eliminowatby najmniejszy nawet ś lad 
uprzedzeń grupowych (nie tylko jednostkowych) zwią zanych z różnicą 
płci. W ten sposób mogłoby powstać społeczeństwo znacznie bardziej 
harmonijne i produktywne. Jednakie wymagałoby to \y\u niezliczonych 
zakazów i nakazów, że z pewnośc ią byłyby zagrożone swobody 
jednostki, i co najmniej niektóre osoby nie mogłyby rozwinąć w pełn i 

swoich możliwości. 
Zapewnij równe szanse oraz równy dostęp do wszystkiego 
i powstrzymaj się od dalszych działań. Trzec i ą, otwartą przed 
wszystkimi kulturami moż l iwości ą jest niedokonywanie żadnego 
wyboru . Na pierwszy rzut oka może wydawać się , że zasada laissez
-faire jest najwłaśc iwsza . jeś li chcemy zapewnić jednostce wo lność 
i możl iwość rozwoju. Jednakże nie musi to być prawda. Nawet przy 
jednakowej edukacji mężczyzn i kobiet oraz równym dostępi e do 
wszystkich zawodów. mężczyźni będą najprawdopodobniej niepro
porcjonalnie częściej niż kobiety działal i na polu polityki, prowadzi li 
interesy i za jmowali s ię nauką. Wielu z nich nie uda s i ę również 
zapewnić sobie pełnego udz i ału w wychowywaniu dzieci, mającym 
wpływ na kształtowanie ich charakteru . 

Edward O. Wilson: 

O naturze ludzkiej, PIW. W-wa 1988 r. 
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c%;ET A;.,, " ·"'"'•m ""dy "''"YW"'i, "'''""r 'Ymboli'";. 
Chao,, molad; "'°'!l<>dę; K,ię;yo; Pod;.,adomo§ć; '"""'"°'"' 
"Y"'": PIOdnofr: Ziemię; M"kę·Ziom1ę, m„,,, m"'"'"""'· 
m''°"· 'P'•kę; Piękno; "'°"'"°"' ono1ę; ''""'" '"''"'""' 
"'.'""'· '°''Yoi. '""""· klam,1„, '''''": "'"""'· "'ód,' 

"'°'"" "''."O: o"": """"""''""': ""'""· ""'''"•· ''""•· '""'""': '"'"''""'"•o: '""''''''•o: """"'"' wielomówność. 

Koi,„, •Ymbol;~"i< '"•dmio1y "''''''· Wyd'<żone. wg;ę1,, """'· 
Jak np Ma,"'''"'· m"'"'· •aza, '"'h". h<ama, " ma, Podkowa, 
1'Czm„n. '"'"'"'· "'"''"z "'h•Yl•m (an;n, Jao. '"'' •nsat~ ; 
ok'<oJ•, °"''"'· Jak np;'"'' · ~Jko, ''""· •Oida, "'°"'''· "''"''· 
""'"""'· P'Ok/ •kolo. ''· lila„ lńeta; hwyzon1a1„ , ~k np.; Woda, ""'"~' "'mia; '"· '''iką1, "'•'•k de Ha ( li1o„ ''·' """' '""· "'ik<1 "'°"• lonooyoh) , ""'"' ""'°'''· ką1 '"''Y POdlio/ony dw"'""ną, Pkamida; P'l"1mio1y '"'"'· jak np; °'""'' dloh. 

'"""· " "dnia, li;ć "''"" (Po<więcony Al<odyoio; "'"lny "''"' 
"''"'"Y!: "'"'ny, ~k np ; "'"'na• •kalo,'''"' między"''"'"'' ••k•'"1ąoym i "Odkowym, Pochwa mieoza. '"'" """"'"· 
''"""· ""· ""'da, ""oi; P'l•dmiOJy lali"o·Plynrn, •YgięJo. iak 
np.; "'""•da, koi. 'OJJi klow;,, ''"' K•ięiyoa, "'''"k, 'Yba; i•lo/y 

'"'"· "'' "o•a, ooJąo. za;ą,, "'"''' ''""· ~k ow,, '"'""' wewnętrzna strona przedmiotów i sytuacji. 

Koi,„, •Ymbo1,'";. Ziemię-Ma/kę, Plodną, "Pl•dnianą; "'Yinianą 
'"" _mę''". N„,, •lbo Sio;,,., Odo;,„~,, od rnoh ni„będn, do 
lYo<a '"""o ' Wodę d"""•ą; lalofoą Od nioh, Pokomą. d"mną, 'P<>komą ' dowa1ąoą '"'°Yoh """•"•· dob<o/liwą ; '''"'<"< 

lYoo, klo" ""'' IWOJzy, dziowioę-w;,,„,dkę, "Y"ą ; ''"'"'•· m1strzyn1ę czarów i magii. 

KobiOJa-M„ka, Wielka Mao;„,, "•i mao;"'Y"y. Malka-N""'' 
'"""'."."'"'z ''"k"''""Ym Chao„m, '"'°'""Ymi /a/am; m„,,, 
.' Po·d'" '"'"'''''" bibli~a '"m"'' Ewa, am'"'"'· "'"'""'· "'"~"''"'· "'"""'po"'"""'''· oamaw;, oo do ''''"'•an;, 
"'""''' '""""· aby "'"''' •Wój nkiwiadomy oe/: z da/a '' 
""'·""'''· '"'" "'hom;,,,,, "'" ""'' w "'k°''Y ; "'" nos1c1elką nowego życia . { ... ) 

Kobieta rodząca wyobraża wszelki Początek. 
. . w zmaganiu się l~dzi 

. PANI A mówi, ma swe ~:~~~ą . Wszechogarm~J~~: 
Spo•ób, w•" '"' oslab„jąoą iOh " ydalnia p1awdę, " 'Y . 
w pode~złym w~:ci . podkreśla Albee .. u:mkrnoneJ bllskośc10 s~~~~· 
obecnosc star. w kategoriach nie WYSOKICH K 
wmno być.def1rnow:n~ohaterek TRZEC~ ze umierają od chwili Jak mówi Jedna się uświadam1ac . powinno "1uz dzieciom 
narodzin". 

. "New York Times" · zczone1 w Fragment recenz11 zam1es 
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. . wtedy. kiedy zranilo mnie tak 
~am życie. przyjacielu. i_ nawe\a nęlam umrzeć, nawet wt_edY 
Jl ocr . przez krótką chwilę zap g_ . . . byla zawsze blisko 

bardzo. ze . minaj ze sm1erc . 
nie popelnilam zdrady. N1e_zapo kia do jej chlodnego. ko1ącego 

. zbyt blisko. abym nie przywy k ąć. Pamięta i takze o tym. 
md nt1ye~u abym nie musiala do niego prz'(łiyans· mierć . I przecież jestem: 

o " • · · · kazala mnie n ·1 śc 
że kochalam i że to m1losc s . . do ciebie . Moja jedyn~ _mi o . 
mimo wszystko jestem. '.1'ow1ę atrzeć na drzewa chw1e1ące się 
zwyciężyla raz jeszcze. zyie. mogę ~aleki blysk latarni. Slysz_ę szum 
w wietrze. do moich oczu dobieg~ piersi delikatnie uderza naiczulszy 
spienionej wody i czuię.1ak w moi instrumentów -serce. Jest ieszcze 
z wszystkich odmierza1ący~h cz~ielką cierpliwością przetacza ciepią 
ciągle slabe. ale bije dz1eln1e' z 

H. Poświatowska krew. 
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Siedziałam zamyślona i nie widzialam, jak nadszedł. Na dźwięk głosu 
odwrócilam głowę i zobaczyłam tuż nad sobą jego ciepłe , szare oczy. 
Te oczy osadzone głęboko , ocienione dwoma szerokimi łukami brwi, 
patrzyły na mnie z prośbą i z zachwytem. Początkowo mówi! o mojej 
!warzy, o moich włosach i ustach, szybko jednak przeszedł na lemat. 
który interesował go najbardziej z wszystkiego na ziemi - jego życie. 

Był rozgoryczony pierwszym serdecznym rozgoryczeniem młodośc i. 

Gn iewał się na życie.[ ... ] 

MóJ nowy znajomy rozpamiętywał śmierć swego przyjaciela, klóry 
umarł nagle i niepotrzebnie [.„] 

Jego smutek i mponował mi. Nie umiałam jednak podzielić lego ża lu 

do życia o Io. że wymyka się wszelkiej logice i że jego potęga polega 
na monotonii tych samych, uparcie powtarzanych chwytów. Idąc 

w słoneczne popołudnie pod zwisającymi nisko gałęźmi drzew 
zrozumiałam tylko, że mój znajomy jest smutny i że nie umie s ię 

c ieszyć łąką , klóra najmocniej pachnie o zmroku, że nie sprawia mu 
radości ani szaleńcze wirowanie w tańcu , ani pocałunk i . Postanowi łam 

go nauczyć radości. 

Na drugi dzień przys złam na spotkanie ubrana w najlepszą su kienkę. 

Moje umyte i zakręcone włosy lś n iły w słońcu , u śm iechałam się także 

odświętn ie uśmiec hem wyuczonym specjalnie dla niego. Czekał na 
mnie i kiedy spostrzegł , że idę - wybiegi mi naprzeciw. Na ramieniu 
miał aparat łologra ł iczny i pod pretekstem robienia zdjęć ustaw iał mnie 
w słońcu i przyglądał s ię mojej twarzy. Kiedy tak patrzył na mnie 
z różnych od ległości. m rużąc oczy, wydawało mi s ię , że zapomn iał 

zupełnie o swoim wczorajszym nastroju. Cieszyłam s ię ze zwyc ięstwa 

odniesionego nad jego smutkiem i uśm i echałam s ię radośn i e. ilekroć 

pros ił mnie o uśmiech . Wieczorem poszliśmy na jedną z tych licznych 
zabaw tanecznych odbywających się w sanatoriach i po raz pierwszy, 
odkąd nauczyłam się tańczyć - tańczyłam już cale dwa tygodnie -
nie interesowali mnie inni mężczyźn i . Patrzyłam ty lko na niego 
i ta ńczyłam tylko z nim. Późnym wieczorem odprowadz i ł mnie pod 
sanatorium. Zanim jeszcze weszłam w drzwi, objął mnie i poca 
łował. [„.] 

[Pewnego dnia] po ewolucjach, mających na ce lu zrobienie jak 
najlepszych zdjęć. us iadł zdyszany w parkowej ale i, zapytałam: -
Czy też masz chore serce? - Dowiedz iałam s ię wtedy , że kilka 
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mies ięcy temu przeszedł zapalenie slawów. które pozostawiło po 
sobie nieu leczalną wadę. [„ .) 

Miłość stala się moim sprzymierzeńcem. Wyposażyła mnie w odwagę 
i cie rpliwość. Wiedziałam, że muszę wyzdrowieć. i wiedziałam , 

że gdziekolwiek będę. dosięgną mnie czworokątne kartki papieru 
i że czytając je będę płakać i śmiać się na przemian. [„.) 

Po przyjeździe do domu odzyskałam dawną pewność siebie, a z nią 

razem wróciła i przekora. Wiedziałam. że mój ukochany poprosi 
wkrótce, żebym została jego żoną. Postanowiłam odmówić, kiedy 
jednak już przyjechał i po raz pierwszy od wielu miesięcy mogłam 

całować się znowu, całując go, pomiędzy pocałunkiem i pocałunkiem, 

powiedziałam · że tak, że oczywiście [„.) 

Chcieliśmy wziąć ś lub nazajutrz, ale okazało s ię , że entuzjastów 
małżeństwa było więcej i musie liśmy poczekać około dwóch tygodni. 
W tym okresie mój mąż miał zdobyć szereg dokumentów nieodzo· 
wnych, jak nas poinformowano. do dopełnienia formalności . [„.] 

Początkowo nie chci ałam się zgodzić na rozstania. najchętnie j 

spędzałabym z nim wszystkie dnie. po kilku miesiącach jednak, 
podczas których wyjeżdżał i przyjeżdżał kilkakrotnie. przywykłam do 
tego, że odchodzi. Sama odprowadzałam go na stację , całowałam 

na do widzenia i biegłam wzdłuż ruszającego pociągu machając 

podniesioną ręką. Wiedziałam , że za kilka dni wystarczy wspiąć s ię 

na parapet okienny, żeby zobaczyć go znowu, idącego szybko ścieżką 

wzdłuż ogrodu. Wiedziałam. że na mój widok przyspieszy kroku. 
przeskoczy furtkę i weźmie mnie na ręce . [„.) 

To było kilka dni po ślubie . Obudziłam się w nocy i nie zastałam go 
w łóżku . Z przyległego pokoju dochodziły szepty, przez szparę 
w drzwiach sączyło się światło. Wyskoczyłam plącząc się w długiej 

koszuli, otworzyłam drzwi i spojrzałam. Siedział w fotelu przysuniętym 

do otwartego okna, głowę miał odchyloną w lył, oczy zamknięte . Obok 
niego stali moi rodzice. („ .] 

- To nie pierwszy raz - szepnęła (matka) -te ataki powtarza ją się 

co noc. [„.) 

Pomimo moich próśb nie chciał się leczyć , musiałam więc użyć 

podstępu. Zaczęłam skarżyć się na bóle serca i kiedy zaniepokojony 
prosił , żebym kazała się zbadać, zgodziłam się pójść do lekarza pod 
warunkiem, że pójdzie razem ze mną. Zgodzi! s ię skwapliwie i jeszcze 
tego samego popołudnia posz li śmy do rejonowe j przychodni, 
odczekaliśmy kilkadziesiąt minut i razem wesz liśmy do gabinetu. 
Lekarz [„. ] patrzył na nas przezroczystymi oczyma. Wreszcie 
przemówił : 

- Po coście się pobrali? 

- Bo się kochamy - odpowiedzial mój mąż . 

- Widzę - w głosie lekarza zabrzmiała nuta rozdrażnienia · ale te 
dwa serca razem to samobójstwo. osobno może mielibyście jak ieś 
szanse. razem nie. [„.] 

Zanim jeszcze wyszliśmy z gabinetu, zdążył nam powiedzieć. że mó1 
mąż powinien przerwać studia. Ataki nie miną. jeśli nie zmieni lrybu 
życia , musi leżeć. Łatwo odgadnąć, ze nie zaakceptowaliśmy tego 
werdyktu - ani on, ani ja. [„.) 

Nie zrezygnowal ze studiów, a oslabienie spowodowane także zlym 
odżywianiem sprawiło , że jego bóle nasiliły się . Budził się teraz każdej 

nocy, a czasem kilkakrotnie w ciągu jednej nocy. Na moje prośby , 

żeby poszedł do szpitala, żeby pozwo l ił s ię leczyć , odpowiadał 

łagodnie, ale stanowczo: - Nie mam czasu, naprawdę nie mam 
czasu. To mój ostatni rok, muszę skończyć studia, od tego za leży 

cala nasza przyszłość . - Na dźwięk tego słowa mi l kłam i nie 
ponawiałam próśb. [„.] 

Matka opowiedziała mi to w nocy. Znaleziono go nieżywego w pokoju 
hotelowym. Sekcja zwłok wykazała. ze uma rł na serce. 

Ta śmierć. przyjacielu, dotknęła mnie bardziej niż wszyslkie. klóre 
przeżyłam dotąd . Ta śmierć dotyczyła mnie bardziej. To ciało tak mi 
znajome, że nieledwie zdawało się być kawałkiem mojego c iała , miała 

przysypać teraz ziemia. Jego głęboko osadzone oczy, jego wiarę 
w życie , jego milość . Odchodził ode mnie zostawiając mnie bardziej 
samotną niż wtedy. kiedy nie było go jeszcze. [„.] 

Myślałam o tym. jak doskonale ziemia unicestwia to wszystko. co jest 
człowiekiem: ambicje, pragnienia. uczucia; wszystko. co jest ważne, 

pulsujące życiem. zdobyte i nie zdobyte na równi. Dziwiłam s ię 

ludziom, którzy wypełniając codzienne obowiązki nie zwracają uwagi 
na nieodwołalny kres swej krzątani ny. $mierć wypełniła moje myś li 
i tym razem jej atak był celny. 

H. Poświatowska : 

Opowieść dla przyjaciela, Wyd. Literackie, Kraków 1990 r. 
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Sterem kobiety po fali życia jest uczucie: 

ze stratą tego steru - kobieta ginie. 
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Józef Maciejewski 

• U wrót dzieciństwa zjawia się zawsze anioł z mieczem ognistym. 
Wygania nas z ogrodów dzieciństwa. Jesteśmy jeszcze niewinni, lecz 
widocznie przejrzano już nasze serca. Zbyt słodkie było ciastko, zbyt 
ciekawe własne ciało , zbyt wielka pokusa mówienia. Jest w nas 
grzech, o którym jeszcze sami nie wiemy. 

• Dzieciństwo nie było dla mnie porą szczęścia ani żadnym utraconym 
rajem. 

Gdy słyszę muzykę skrzypcową , doznaję bolesnego szarpnięcia 
serca. Nie doceniałam tego bólu. A to mój ojciec grający na skrzyp
cach. Zdawało mi się , że nie rozumiałam jego śmierci, że nie umiałam 
się nią przejąć . A przecież był to cios, który utkwił we mnie głęboko . 

Czy świadomość tego może być jakąkolwiek terapią? Nie sądzę. 
Rozjątrza raczej wszystkie moje późniejsze bóle i żałoby zakotwiczone 
w tej żałobi e dzic i ęcej. Była ona prototypem cierpienia mnie 
przeznaczonego na całe życie. Idę przez życie krokami śmierci: ojciec, 
brat, matka, babunia, mąż. I cały tlum rodzinny odpadający po drodze 
- do zupełnej pustki wokoło . 

• Wydaje mi s ię , że tęsknię do dziecięcej, naiwnej wiary, re ligii 
świętego kamienia, świętego słońca . Wszelka liturgia wokół nich 
byłaby dla mnie piękna i godna powtarzania 

Liturgią tą jest samo życie , śmie rć , narodziny, miłość ; nieuniknione 

troski życia . [ „ .] 

• Istnieją w nas trzy władze przeżywania czasu odnoszące się do 
trzech faz: przeszłości , te raźniejszości i przyszłości. Są one ze sobą 
połączone i od siebie zależne. tak dalece. że jeś l i nastąpi uszkodzenie 
jednej z tych władz . zranienie rzutuje na całość czasu. na całość . 

którą można by określić jako sens życia. czy też bycia.[.„] 

• [.„ ] Młodość jest okresem gwałtownego bycia w czasie. Dorosłość 
staje się próbą ucieczki od czasu. W rezultacie przeradza s ię ona 
w swoje zaprzeczenie - w aktualizm, który jest ustawieniem s ię 

twarzą do czasu, przyzwolenie, aby nas bił. 

• Są prawdy proste i zdawałoby się oczywiste. a jednak ile trzeba 
przeżyć i przecierpieć, aby do nich dobrnąć. Ile mroku, aby wyjść 
na światło . 

• Powszedni dzień trzeba przeżywać tak, aby nie zostawiał w nas 
osadu przeciętności , aby nie zaćmić blasku bijącego od wnętrza, który 
jest największym darem, jaki można tu otrzymać. 

• Nasze kompleksy Io wspomnienia. resztki przeszłości, niezagojone 
dzieciństwo . Dlatego tak trudno pozbyć się komplesów, że kochamy 
je. Nasze ukochane kompleksy. 

• Cel życia . Jeśl i dla mnie celem jest przeżyć do końca. to cala mo1a 
uwaga koncentruje się na byciu. a to właśnie jest najtrudniejsze 
i najgroźniejsze. Straszliwa choroba - być. Tylko jeś li cel umieszcza 
się w kimś drugim, życie staje się możliwe. 

• Teoretycznie od każdego punktu można zacząć "nowe życie ''. 

Czemuż więc tego nie robimy? Wleczemy za sobą swoje "ja", kukłę 
śmieszną i w każdej chwili już przestarzałą . nieprawdziwą. 

• Teraz i w godzi nę śmierci „. 

Powtarzam to jak zepsuta płyta ze świadomością , że te dwa terminy: 
"teraz" i "w godzinę śmierci" - to cały dany nam czas. Zawsze jest 
teraz i zawsze jest ono w świetle tajemniczej godziny śmierci. 

• Dobrze byłoby , aby kochali się tylko piękn i i młodzi . 

Ale mi łość w tych starczych ga laretach, namiętność w c iałach 

ohydnych i obwisłych , żądza umieszczona w ciałach kalek, beznogich 
i ś lepców - to jest właśnie ludzkość. 

• Życie jest oczekiwaniem. W młodości czekamy na samo życie. 
A potem na co czekamy? Dlaczego czekamy ciąg le? Czy tylko 
na śmierć czekam? Na to. aby ciało zmieniło s ię w rzecz podległą 

zepsuciu? 

• We śnie jestem młoda . We śnie Janek nie umarł nigdy. We śnie 
jestem bezpieczna. We śnie są wszystkie nadzieje, których nie ma 
na jawie. 
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• Starożytni znali okrucieństwo młodości. Życie było krótkie. Tym 
bardziej wskazany był pośpiech w używaniu chwili. Horacy po 
czterdziestce sądził. że jest stary. 

• W człowieku dorosłym tkwi dziecko. W starej kobiecie tkwi młoda 
dziewczynka z jej wdziękami i tęsknotami -śmiesznymi teraz w innej 
powłoce. [ ... ] 

• Jak poznać , że kocha się rzeczywiście. że to nie zwykła lascynaC]a? 

Miłość Io jest to, co pozostaje, gdy JUŻ zabrane jest wszystko. Nawet 
nadzieja. 

Mirosław Holub: 

"Kochać gdy nie ma już nadziei 

to właśnie jest miłość" . 

To gorzkie. I łatwo sprawdzalne I 

• Te Izy są potrzebne. Bo z nimi musi spłynąć cały kurz. wszystko. 
co zaśmieca serce. 

• Rozpacz - to wybuch miłości , która staje się już bezużyteczna. 

niepotrzebna. 

• Rozdziela nas każdy nowy oddech, każde słowo. każdy uścisk 

ręki , każdy dzień , każda noc - wszystko rozpościera między nami 
obszar rozłąki. 

• Kochać wiernie. pracowicie, bez nadziei, do końca. To nakaz 
moralny. 

• Nie być kochanym - czyli nie być akceptowanym przez nikogo -
to niepodobieństwo. 

• Kochać - choć nic już nie można otrzymać - nawet obecności . 

• Okrucieństwo miłości. Jeśli nie jest odwzajemniona. sama siebie 
skreśla, ściera , wymazuje. Staje się śmieszna, niepotrzebna. jakby 
jakaś dodatkowa kończyna. Jakaś ręka zwisająca na plecach. 
Widziałam kiedyś takie potworne cie lę . 

• Samotność dzieciństwa - ponieważ nie umie szukać przyjaźni. 

Samotność młodości. bo szuka przyjaźni daremnie i bezskutecznie. 
Samotność dojrzałości. bo jest wiekiem klęski i wiekiem świadomości. 

Samotność starości. ponieważ wszystko jest poza nią. [ ... ] 

• [ ... ]Ciągle jestem jeszcze zbyt młoda. Magiczny krąg samotności. 

Jestem tu jedyną kobietą bez pary. 

• Samotność jako wartość najwyższa. 

Jako 1ego obecność - w nieobecności. 

• Przestrzeń samotności . Uchylenie przestrzeni. Oko otchłani. 

Otchłań jest pojęciem patetycznym. Nie można go w żaden sposób 
odpatetycznić. 

J 

Litery przestrzeni . Znaki przestrzeni. "Budowanie - według 

Heideggera - jest kładzeniem podwalin przestrzeni i spajaniem jej". 

• Cierpienie, to świadomość istnienia. Nie wiemy. że mamy serce. 
wątrobę dopóki nie zaboli. Cierpię więc jestem. Z drugiej strony 
w samym cierpieniu jest domieszka czegoś znieczulającego , jakiś 
środek oszałamiający. Cierpieć z calą świadomością istnienia to męka 
nieludzka. Dlatego to zaćmienie jest błogosławione. 

Czasem do przeżycia dnia potrzeba więcej dz ie l ności , n iż jej 
posiadamy. 

• Co wiesz o życiu? 

Nie potrafisz odpowiedzieć. Ale nie martw się . Sam jesteś wiedzą 

o życiu , jesteś swoją odpowiedzią. Jesteś zapisem wiedzy. Wiedzy 
nieartykułowanej w słowie, ale wyrażającej się w tobie samym. 

Wszystko. co można by powiedzieć o sztuce życia. nie mieści się 

w słowach . To samo odnosi się do śmierci . Nie wiemy o niej nic. Ale 
wiedzą o niej nasze lęki. nasz sposób przemijania, nasza miłość 

i wierność sięgająca poza śmierć. 

• [ .. . ]Starość jest okrutna i groteskowa. przedrzeźnia dzieciństwo. 

• Chora. która zdaje sobie sprawę z tego. że jej stan jest krytyczny, 
nagle zrzuca z siebie narzucone role. ujawnia cechy zapomniane. 
przytłumione przez życie . Staje się sobą. Jest to jak powrót młodości 

właśnie wtedy, gdy już odchodzi. Umierający powracają do rysów 
młodzieńczych. 

• Starość - okres "pracy organicznej". Kiedy już nie ma nadziei 
i człowiek zakreś la sobie małe. krótkie cele. Sceptycyzm obejmuje 
ostatnie pozycje złudzeń - siebie. 

• $mierć przychodzi wtedy. kiedy trzeba. kiedy otwiera się dla niej 
miejsce. 

• Dziwna to prawda. ale wiemy to. o czym nie wiemy, a raczej: wydaje 
nam się , że nie wiemy, albo nie chcemy przed sobą przyznać się do 
tej wiedzy. Wiemy więcej, niż nam się wydaje o nas samych, o życ iu 

i o śmierci. Jest to wiedza pokładów głębszych, niezwerbalizowanych. 

• Smierć 1est katalizatorem. Wyzwala w ludziach i to. co dobre i to, 
co złe . Zetknięcie z nią jest groźne i ukazuje, że są rzeczy gorsze od 
śmierci. Zło . krzywda. niesprawiedl iwość , chc iwość . nienawiść , 

głupota . 

• Elias Canetti potępia śmierć. 

Ale właśnie "nieśmie rte lność" byłaby czymś potwornym. Bez śmierc i 

życie st raciłoby wsze lką powagę . byłoby absurdalnym trwaniem. 
Smierć umożl iwia natura lny przepływ poko leń 1 wartości. c iągłe 
odradzanie s ię i odnawianie życia . To nie śmierć nam zagraża . ale 
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starość, skostnienie. wystygnięci e , zatrzymanie się w miejscu 
z pozorami życia. 

A nawet z punktu widzenia jednoslkowego, osobistego -śmierć staje 
się w pewnym momencie upragniona i konsekwentna. I to niezależ n ie 
od wiary czy niewiary. 

• Smierć uwydatnia, uwypukla, podkreśla to, co było istolne dla życia. 
Pierwsza świadoma myśl o Bogu kojarzy się z pierwszym z.rozu
mieniem własne j śmiertelności. Przeżywa s i ę to we wczesnej 
młodości. kiedy poczucie zdrowia i świeżości ciała jesl najsilniejsze. 
Pierwsza realna myśl o śmierci przychodzi, gdy leżymy po kąpie li 

albo w błogim fizycznym zmęczeniu . Intensywne odczucie własnego 

ciała rodzi myśl o śmierci ciała. Pierwsze doznanie fizycznej miłości , 
w którym ze spotęgowaną siłą odczuwa się , że s ię żyje , żyje się lekko 
i bez wysiłku , lak jakby się oddychało na szczycie wysokiej góry. 
gdzie powietrze jest czyste jak kryształ. 

Potem ilekroć w oblicz.u choroby lub realnego niebezpieczeństwa 

będziemy myśleć o śmierci - nigdy nie powtórzy s ię jej doznanie tak 
ostre, tak przeszywające , jak w tym pierwszym poczuciu własnej 

śmiertelnośc i. Życ ie poin formowało nas o śmie rci . Odtąd śmierć 
będzie nam coraz więcej mówiła o życiu. 

• Po tylu śmierciach śmierć fizyczna to będzie już bardzo łatwe. 
to już prawie nic. Serce na cienkiej nitce jak mleczny ząb. 

• Myśl o śmierci przyspiesza - lub lepiej powiedzieć - przynagla 
dojrzewanie wewnętrzne. 

• Umrzeć - to zadanie na miarę człowieka, ale zawsze go 
przekraczające. jak każde ludzkie zadanie. 

Anna Kamieńska: 

Notatnik 1965 · 1972, Wyd. "W drodze". Poznań 1988 r. 

Notatnik 1973 · 1979, j.w. 1987 r. 
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HALINA ~ARSKA 

laureatka wielu nagród i wyróżnień , m.in. 
Złotego Wawrzynu Grzymały (prest i żowego wyróż n i en i a dla 
najwybitniejszych aktorów polskich). od 1966 r. związana z Teatrem 
Wybrzeże ; m.in. EWA w "Wyszedł z domu" T. Różewicza. 
KLITEMNESTRA w "Oresteji' Ajschylosa, MOLLY BLOOM 
w "Ulissesie" J. Joyce'a. ALICJA w "Male ńkiej Alicji" E. Albee. 
HELENA w "Helenie" Eurypidesa, GERTRUDA w "Hamlecie" 
W. Szekspira, BAZYLISSA TEOFANU w "„.Bazylissie Teofanu" 
T. Micińskiego , ŻONA HIOBA w "Hiobie" wg "Ks ięgi Hioba", 
BERNARDA ALBA w "Domu Bernardy Alba" F. G. Lorki, RANIEWSKA 
w "Wiśniowym sadzie" A. Czechowa, MARKIZA w "M i łos ierdziu 

płatnym z góry" K. Zanussiego i E. Żebrowskiego , FILOMENA 
MARTURANO w "Filomenie Marturano" E. de Filippo, PASTOR 
w "Godzinie kota" P. O. Enquista, EWELINA w "Zimorodku" 
W. D. Home'a, PANI ORGONOWA w "Damach 1 huzarach" A. Fredry, 
HELEN w "Drodze do Mekki" A Fugarda. 

JOANNA ~GACKA 

absolwentka PWSTiF w Łodzi 
(dyplom - 1968 r.}, w latach 1968 - 72 oraz od roku 1975 aktorka 
Teatru Wybrzeże ; m.in. DILA w "Cmentarzysku samochodów" F 
Arrabala, BIANKA w "Białym małżeństwie" T. Różewicza, ŻUŻI w 
"Szymonie Słupniku" I. Sarkadi'ego. KAROLINA MARIA DAVID w 
"Nocy trybad" P. O. Enquista, ALINA - ATTESSA w "Samuelu 
Zborowskim" J. Słowackiego, OLIVIA w "Wieczorze Trzech Kró li" W. 
Szekspira. MARIA w 'Czarnym romansie" W. Terleckiego, TINA w 
"Kniaziu Patiomkinie" T. Mic i ńsk i ego . KSIĘŻN ICZKA IRINA w 
"Szewcach" Witkacego, ARKADINA w "Mewie" A. Czechowa, MATKA 
w "Ślubie " , KSIĘŻNA w "Operetce" W. Gombrowicza, ELLIDY 
WANGEL w "Kobiecie z morza" H. Ibsena. WARIA w "Wiśniowym 

sadzie" A. Czechowa. HELENA w "J uż prawie nic" 
J. Andrzejewskiego, ONA w "Krzesłach " E. Ionesco, IDALIA 
w "Fantazym" J. Słowack i ego, PANNA AN IELA w "Damach 
i huzarach" A. Fredry, LADY GROOM w "Arkadii"T. Stopparda. 
Od czterech sezonów związa na z Teatrem Dramatycznym 
w Warszawie, gdzie gra gościnnie BABKĘ w "Och, Combray" Prousta 
i ARKADINĘ w "Mewie" Czechowa. Laureatka kilkunastu nagród 
aktorskich na ogólnopolskich festiwalach teatralnych. 

21 
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ANNA ~ELANSKA 

absolwentka PWSFTviT w Łodz i , dotychczas 
wystąp i ła w "Pannie Ju lii" A. Strindberga - Teatr Study1ny w Łodzi 
oraz w Teatrze Wybrzeze Jako MELA w "Moralności pani Dulskie( 
G. Zapolskie j, ZUZIA w "Damach i huzarach" A. Fredry, MARIA 
ANTONOWNA w "Rewizorze" M. Gogola, VERA PLOTZ w "Było sobie 
ki edyś miasto" wg G. Grassa. 

ANDRZEJ 2?cHANSKI 

absolwent PWST 1m. L. Solskiego 
w Krakowie. od 1993 roku aktor Teatru Wybrzeze; m.in. LUCENCJO 
w "Poskrorrneniu złośnicy" W. Szekspira, OSKARŻONY/DYREKTOR 
KANCELARII/FABRYKANT w "Procesie" F. Kafki, GUS COVERLY 
w "Arkadii" T. Stopparda, HARRY LIBENAU w " Było sobie kiedyś 
miasto" wg G. Grassa, KROKODYL w "Piotrusiu Panu"J. M. Barrie . 

23 
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MICHAŁ ~ECINSKI 
urodzony w 1951 ro ku, abso lwe nt 

Wydz i ał u Reżyse r i i Pa ń s twowe j Wyższe j Szko ły Teatralne j 
w Warszawie. Dotychczas, oprócz kilku realizacji teatralnych: ' Lu lu" 
F. Wedelunda dla Teatru im. Horzycy w Toruniu (praca dyplomowa) 
oraz trzech oper dla Opery Kameralnej w Warszawie, zajmujący s i ę 

główn i e twórczośc i ą te lew i zyjną (15 programów artystycznych, 
19 spektakli dla Teatru TV). Do ważni e jszych te lewizyjnych rea lizacji 
teatralnych M. Kwiec i ńs kiego należą: "Branzi lla" H. Manna (1988 r.), 
"Poskromienie złośn icy" W. Szekspira (1989 r.), " Głu pi Jakub" 
T. Rittnera (1990 r.) , "Drzwi muszą być otwarte albo zamkn i ęte" 

A. de Musseta (1991 r.), "Obcy bliscy" G. Steinssona (1992 r.), "Lato" 
T. Rittnera (1993 r.), "Amfitrion" H. Kleista (1993 r.), "Jan Gabriel 
Borkman" H. Ibsena (1994 r. ), "Dom otwarty" M. Bałuck iego (1994 r.), 
"Vi va Espagna" G. Steinssona (1994 r.) , " Całkowi te zaćm i e ni e „ 

C. Hamptona (1995 r.). 

MARLENA ~ONECZKO 
absolwentka ASP w Warszawie, gdzie 
po uko ńczen iu Wydz i ału Grafiki (dyplom - 1989 r.) st ud i owała 
na M i ędzywydz i ałowej Katedrze Scenografii pod kierunk iem 
prof. Andrzeja Sadowskiego. Jako scenograf debiutowała w 1992 r. 
"Pokojem na godziny" Landowskiego w Teatrze im. Szaniawskiego 
w Wałbrzychu. Od tego czasu zrea li zowała jako sce nograf ok. 
20 p rzedstaw ie ń teatralnych, w tym: dla Teatru w Wałbrzychu - "Śl uby 
pan ieńsk i e ", "Mą ż i żona" A. Fredry, "Tragedia florencka" O. Wilde'a, 
' Ni e naw i dzę " M. Koterskiego, "Kruk" C. Gozziego, dla Teatru 
im. Żeroms kiego w Kielcach - "Plutos" Arystofanesa, dla Teatru 
im. Jaracza w Olsztynie -"Księżyc nieszczęś liwych" E. O'Neila, dla Teatru 
Studyjnego w Łodz i - " Podróż po kresy nocy" L. F. Celina, dla Teatru 
Buffo w Warszawie - "Ba jor w Warszawie" (kostiumy), dla Teatru 
Telewizji - "Marmur" Brodskiego w re ż. A. Hoffmana, "M i ę d zy
lądowan ie" F. S. Fitzgeralda w rez. G. Płocki ej , "Ks ięga pamiętnikarza" 
wg T. Peipera w reż . R. Nyczka, "Niebieski Ptak" U. Maeterlincka 
w reż . M. Jarnuszkiewicz (kostiumy). 
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JAN KANTY g.WLUSKIEWICZ 

urodzony 12 paźdz i ern ika 1942 r. 
w Nowym Targu. Ukończył Państwową Sred ni ą Szkołę Muzyczną 
(1960) oraz Wydział Archi tektury Politechniki Krakowskiej (1969). 
Swoją kar ie rę a rtystyczną rozpoczął jako jeden ze współzalożyc i e l i , 

w roku 1967, kabaretu "ANAWA"; późn ie j (do 1976 r.) związany był 

z zespołem muzycznym o te j samej nazwie. Ten okres twórczości 

zosta ł udokumentowany kilkoma płytami długogrającymi. Piosenki 
z jego muzyką były wielokrotnie nagradzane, m.in. na Studenckim 
Festiwalu Piosenki i kra jowym Festiwalu Piosenki w Opolu (Nagroda 
Główna 1977 r.). Od lat s i edemdz ies iątych współpracuje z krakowską 

" Piwnicą pod Baranami", w której dorobku fonograficznym znajdu je 
się także wiele jego kompozycji. Pawluśkiewicz jest też kompozytorem 
muzyki teatralnej, zwi ązanym z wieloma po lskimi teatrami, m.in. 
krakowskimi: Teatrem Starym im. Heleny Modrze jewskiej i Teatrem 
STU oraz wa rsz awsk imi : Tea trem Na rodowym i Teat rem 
Powszechnym. Jest współautorem musicalu "Szalona lokomotywa" 
(1977) i opery "Kur zapiał " (1980) , autorem muzyki odznaczonych 
I Nagrodą na I Fes tiwa lu Twórczośc i Telewizyjne j w 1993 r. 
"Nieszporów Ludźm i ers k ic h " . Pawl u śk iewicz skompo nował t e ż 

mu zykę do ki l kudzies i ęc i u filmów k rótkom etrażowych i wielu 
fabularnych. 
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Z-ca dyrektora d/s technicznych: 

PAWEŁ MAJEWSKI 

Kierownik działu scen: 

CZESŁAW KROK 

Kierownik działu produkcji i scenograł ii : 

ZYGMUNT LUBOCKI 

Kierownik działu produkcji kostiumów: 

RUFINA PLĄSKA 

Obsługa spektaklu: 

Brygadier sceny - K. Bąk 

światło - J. Borowiak. C. Wybraniec 

Dźwięk - A. Szymkowiak 

Rekwizytor - K. Stępień 

Charakteryzacja - K. Winiarska 

Garderobiana - J. Jędrzejewska 

Zaopatrzenie - G. Kostuch 

Dyrektor marketingu: 

ANNA TOMASZEWSKA 

3: w Gdańsku : 

'8 kierownik: IWONA KORSAK 
0 tel. 31 70 21w. 14 
3: SCENA NA TARGU WĘGLOWYM 
0 MAŁA SCENA im. S. HEBANOWSKIEGO 
3 kasy biletowe: tel. 31 70 21 w. 31 
U) 

~ w Sopocie: 

o z-ca kierownika: MARIA ZAWADZKA 
~ SCENA KAMERALNA 
ro kasy biletowe: tel. 513936. 51 58 12 

przedsprzedaż i sprzedaż biletów, rezerwacja: 

we wtorki. środy, czwartki 1 p1ątk1 w godz. 11 00 - 1800 

w soboty, niedziele. po niedz1ałk1 w godz. 1400 - 1800 

Opracowanie programu: 

Jerzy Gutarowski 

Opracowanie graficzne: 

Jarek Ginalski 

Pro1ekt okładki: 

Tomasz Dobrowolski 

Zdjęcia aktorów: 

Małgorzata Bramorska-Fog1eJ 

Teatr Wybrzeże dz i ękuje 

Drukarni ATEXT , 
firmie ROMA PRINT , 

POMORSKIEMU OKRĘGOWEGO 
ZAKŁADOWI GAZOWNICTWA w Gdańsku , 

BANKOWI GDAŃSK I EMU 
za pomoc w realizacji spektaklu 



Gdańska Fundacja 
Kształcenia Menedżerów 

80-343 Gdańsk, ul. Pomorska 68 

D 
tel. 57-13-15, 57-05-31 w. 204, 211, fax 57-27-33, 57-24-57 

TRENING 
MENEDŻERSKI I DORADZTWO 
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 

W ZAKRESIE: 

ZARZĄDZANIA 

MARKETINGU 
FINANSÓW 
KIEROWANIA LUDŹMI 
PRAWA 
NEGOCJACJI 
I TECHNIK SPRZEDAŻY 

KORPORACJA BUDOWLANA "DORACO" 
PRACOWNICZA SPÓŁKA Z O.O. 

80-338 Gdańsk, ul. Opacka 12 tel/fax 52 12 07, 52 14 22 

POMORSKI 
OKRĘGOWY 

ZAKŁAD 

GAZOWNICTWA 
W GDAŃSKU 

Radio Gdańsk 
67,85 MHz 103,7 MHz 

Gdańsk, ul. Uphagena 23 
tel/fax 41 1 O 34 



80-958 Gdańsk, ul. Stary Dwór 9 

Przedsiębiorstwo 
Poszukiwań 
i Eksploatacji 
Złóż Ropy i Gazu 
"PETROBALTIC" 

tel. 313061 , fax 314311 

, 
BANK GDANSKI SA 

80-958 Gdańsk, ul. Targ Drzewny 1 

HVDROBUDOWA Sił 

A -Elclct1omonta2 Gdanslc sA 

80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 26 tel. 31 48 66, fax 31 57 13 



GDAŃSKIE 
~ PRZEDSIĘBIORSTWO 
, PRZEMYSŁU 

DRZEWNEGO 

80-958 Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 9/19 tel. 32 12 41do 43, fax 32 Ol 20 

makijaże sceniczne 
wykonano kosmetykami firmy 

-4/orgore/-

LAURENT 
SALON FRYZUR s.e. 

80-463 GDAŃSK, AL. RZECZPOSPOLITEJ 33 
CENTRUM HANDLOWE "ETC" 

TEL. 53 77 87 w. 120 

OFERUJEMY USlkUGI DLA PAŃ, PANÓW I DZIECI 
konsultacje w zakresie doboru fryzury - koloru włosów 

modne strzyżenia 
rozjaśnianie włosów 
farbowanie włosów 

kolorowe pasemka - balayage 
farbowanie włosów farbą bez amoniaku 

trwała ondulacja: ziołowa, pianowa, kwaśna 
kuracje odżywcze, zabiegi pielęgnacyjne 

WSZYSTKIE UScUGI WYKONUJEMY PREPARATAMI FIRMY 

GOLDWELL 
Ich jakość to gwarancja doskonałej kondycji Twoich włosów 

ZAPRASZAMY 
PONIEDZIAl:EK - SOBOTA od 9.00 do 21.00 

NIEDZIELA od 11 .00 do 20.00 

GOLDWELL 



ZNIKA WELON SZAROŚCI 
ZWYCIĘŻA NOWY ORION 

Orion 
Pl.US 

Orion 
COLOR 

Henkel 

Isn't it 

nice? 

DRUKARNIA 

ul. Załogowa 6 

80-557 Gdańsk 

tel. (0-58) 43-00-01 

fax (0-58) 43-10-53 




