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HANS MAYER 

WOYZECK 

21 czerwca 1821, o godzinie pól do dziesiątej 

wieczorem, fryzjer Johann Christian Woyzeck, 

lat czterdzieści jeden, przebija sztyletem swoją 

kochankę, czterdziestosześcioletnią wdowę po 

chirurgu Woost, w bramie jej domu przy ulicy 

Sandgasse w Lipsku. Czyn zostaje dokonany 

przy pomocy ostrza ułamanej szpady; Woyzeck 

nabył ją krótko przed zbrodnią z, zamiarem 

zagrożenia nią kobiecie. Po południu w dniu 

zbrodni dal jeszcze dorobić uchwyt do klingi. 

Sprawca ucieka na widok leżącej przed nim 

martwej kobiety (głęboka rana w pzersz 

spowodowała natychmiastową śmierć), zostaje 

jednak zaraz ujęty i pozwala się bez oporu 

odprowadzić do więzienia. Nie przychodzi mu 

nawet na myśl zapierać się swego czynu. 

Przypadek jasny - morderstwo z zazdrości. 

Otello w środowisku lipskiego małomiesz

czaństwa. Sąsiedzi wiedzieli od dawna, że 

stosunek Woyzecka z wdową Woost nie wróży 
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niczego dobrego. Gwałtowna scena, która 

doprowadziła do przestępstwa nie była czymś 

niezwykłym: już dawniej zdarzały się sprzeczki 

i bójki między nimi. Woostowa podstarzała 

i bynajmniej nie piękna, chętnie zadawała się 

z żołnierzami straży miejskiej: nie uchodziła 

ani za szczególnie wybredną, ani za trudną do 

zdobycia. Woyzecka coraz częściej zanied

bywała i odprawiała z kwitkiem. Nie chciała 

publicznie pokazywać szę z podupadłym, 

niechlujnym mężczyzną bez pracy i stałego 

zajęcia: dawała mu odczuć niechęć i lekce

ważenie. Tak więc wzgardzony od dawna nosił 

się z myślą o zemście: wystarczyła ponowna 

odmowa w chwili czynu, by Woyzecka wprawić 

w nieprzytomną wściekłość i podniecenie, które 

popchnęły go do zadania ciosu. 

Dotąd wszystko jest jasne. Woyzeck chętnie 

udziela informacji: nie stara się niczemu 

zaprzeczać ani cokolwiek upiększać. Postępo

wanie sądowe o morderstwo zostaje wdrożone, 

pismo obrończe wniesione. Kładzie ono nacisk 
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wprawdzie "dość duże zdziczenie moralne 

i stępienie naturalnych uczuć, prawdziwą 

obojętność w odniesieniu do teraźniejszości 

i przyszłości", jak również "brak zewnętrznej 

i wewnętrznej postawy", nie wykazuje jednak 

żadnych oznak zaburzeń psychicznych. 

W rozmowie odznacza się "uwagą, zastanowie

niem, szybką orientacją, trafnym sądem i do

skonałą pamięcią", krótko mówiąc wszystko to 

jest zaprzeczeniem jakiejkolwiek niedomogi 

władz umysłowych. 

Również z dotychczasowy tryb zycza 

Woyzecka wydaje się biegłemu normalny. 

Zapewne podsądny jest naturą niezrówno

ważoną, ma najróżniejsze zawody a przecież 

żadnego właściwego. Wyuczył się perukarstwa, 

potem mając lat osiemnaście, po skończeniu 

terminu, rzucił zawód, by udać się na 

wędrówkę. Był bądź służącym, bądź pielęg

niarzem, to znów fryzjerem; służył potem 

dwanaście lat w wojsku, skąd uciekł, by znów 

zacząć od nowa, został zwolniony, miał okresy 
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zupełnego nieróbstwa, usiłował z poczqtkiem 

zimy 1820 po dłuższej bezczynności zaciqgnqć 

się jako żołnierz do straży miejskiej w Lipsku, 

podanie jednak zostało odrzucone, gdyż 

papiery jego nie były w porzqdku: wałęsał się 

odtqd aż do dnia popełnienia zbrodni ponury 

i bezrobotny po różnych domach noclegowych. 

W całym tym życiu brak było stabilizacji, 

cechował je niepokój i popłoch, ale widocznie 

nie na tyle wykraczało poza granice ustalonych 

norm, - dla tej zwłaszcza generacji, która 

dopiero od roku 1815 wyzwoliła się z zamętu 

rewolucji, walk, powstania i rozpadania się 

państw, - żeby je określić jako życie człowieka 

umysłowo chorego. 

Wykres duchowych wzruszeń w zyczu 

Woyzecka również nie przebiega liniq prostq. 

Na przemian nawiqzuje i zryw_a stosunki 

z kobietami. W 1810r. jest jakby zdecydowany 

poślubić niejakq pannę Wienberg, z którq ma 

dziecko. Jego komendant przyrzeka mu pomoc w 

przebrnięciu przez konieczne do zawarcia 
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małżeństwa formalności; pozornie wszystko jest 

w porządku, gdy nagle Woyzeck porzuca 

kobietę i dziecko. Kiedy potem już z dala od 

niej, dowiaduje się, że dziewczyna związała 

się z innym, opanowuje go głęboka rozterka 

i niepokój. Rzuca znów wszystko, przenosi się 

z oddziałów holenderskich, kwaterujących w 

Meklemburgu do Szwedów, by znaleźć się w 

pobliżu byłej kochanki, zdobywa ją na nawo

i znów opuszcza. W Lipsku, gdzie od lutego 

1818 mieszka stale, poznaje wdowę Woost, 

którą potem zabije. Jest ona pasierbicą 

gospodyni. Zdobywa ją bez trudu, nie może 

jednak utrzymać przy sobie, nze potrafi 

powstrzymać jej od częstego obcowania z 

żołnierzami wszelkiego autoramentu. W mie

szkaniu słychać ciągle kłótnie i awantury, 

Woyzeck prześladuje kobietę, która przywołuje 

na pomoc swoich krewnych. Awanturnik 

zostaje pobity, musi się wyprowadzić, czatuje 

na kochankę, gdy ta z innymi idzie potańczyć 

na kiermaszu, zostaje odtrącony, jego ubóstwo 
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wyszydzone; znów Jfł śledzi, sceny szę 

powtarzają. Finał - siedem klutych ran. 

Wszystko to jest chwiejne, niestale, 

wichrowate; jednak rzeczoznawca nie może 

dopatrzyć się w tym poczynań człowieka 

niepoczytalnego. Woyzeck bywał często pijany, 

ale i to nie jest wystarczającym argumentem do 

zmiany orzeczenia. Tak więc psychiatra może 

stwierdzić tylko pełną odpowiedzialność 

sprawcy za jego czyn. Oznacza to karę śmierci. 

Johann Christian Woyzeck zostaje skazany na 

śmierć przez ścięcie; wykonanie wyroku 

ustalono na dzień 13 listopada 1822, podanie o 

laskę odrzucono. 

Lecz znów powstają wątpliwości: zgłasza się 

pewien rentier, u którego Woyzeck był swego 

czasu służącym, i donosi o objawach pomie

szania zmysłów, które w tym czasie zaobser

wował o Woyzecka. Uwaga zaostrza się, badane 

są również wcześniejsze relacje, do których 

dotąd nie przywiązywano uwagi. W wzęzze

niu skazaniec opowiadał księdzu o swoich 
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jakie znosił w służbie wojskowej, o ponie

wieraniu przez oficerów, o kłopotach i tru-

dnościach w okresie prób trwałego 

uporządkowania swoich spraw, zdobycia 

potrzebnych papierów. Do tego dołączyła się 

zazdrość, uczucie porzucenia, ponieważ niczego 

nie reprezentował, nic nie zarabiał. Na domiar 

głupie opinie ludzkie, bądź pełne szyderstwa 

i pogardy, bądź zdawkowego współczucia, 

nazywa;ące go "dobrym człowiekiem", co 

zawsze odczuwał jako szczególną obrazę. 

Duchowy schemat tego człowieka staje szę 

teraz wyraźniejszy; ale mimo wszystko biegły 

nie może się zdecydować na zmianę swej opinii. 

Znów składa orzeczenie, tym razem w wy

czerpującej formie, w którym Woyzecka 

uznaje za człowieka poczytalnego. Obecnie 

Clarus występuje z całą pompą i emfazą. Pełen 

wstrętu z oburzenia prezentuje zrówno

wazonemu obyczajowo społeczeństwu owego 

Woyzecka, na którego odrażającym przykładzie 

należy się uczyć, do czego może doprowadzić 
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„niechęć do pracy, hazard, opilstwo, nielegalne 

zaspokajanie popędu seksualnego z złe 

towarzystwo." Widzenia, halucynacje i we

wnętrzne glosy tłumaczy rzeczoznawca 

pojęciami czysto fizjologicznymi jako złudzenie 

zmysłowe, wywołane nieprawidłowym krą

żeniem krwi - to ostatnie jako wynik niere

gularnego trybu życia. Następuje ponowne 

skazanie, odrzucenie wszystkich podań o laskę i 

wykonanie wyroku śmierci 2 7 sierpnia 1824r. 

na lipskim rynku, w obecności wielkich 

tłumów, które - jak przedstawiono na jednym z 

ówczesnych sztychów - przypłynęły lawą, by po 

trzydziestoletniej "posusze" móc rozkoszować 

się takim widowiskiem_. 

Ale „ casus Woyzeck" nie kończy się na tym. 

Ówczesna atmosfera sprzyjała badaniom proce

sów zachodzących w psychice ludzkiej, nie tyl

ko w przypadku zbrodniarza. Jest to bowiem 

epoka przejściowa. Opinia radcy dworu, Claru

sa skłania się w swej materialistycznej wykład

ni wewnętrznych reakcji, w wyprowadzeniu 
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afektów z procesów fizjologicznych, do jakiegoś 

materializmu w sensie teorii "siły i materii", 

którą reprezentuje brat Georga Buchnera, 

Ludwik. Obok tak pojmowanego materializmu 

czy pozytywizmu istnieją najróżnorodniejsze 

formy idealistycznej interpretacji. Znane są 

dążenia Kanta czy Hegla zmierzające do 

usprawiedliwienia kary, jako reakcji na wolną, 

szczególnie ukształtowaną decyzję woli 

przestępcy; ludzie, żyjący w dobie poez;z 

romantycznej, ma;ą wyostrzony zmysł 

niewyjaśnionych stron życia i duszy, zmysł 

tajemnicy, z którą związany jest pozornie jasny 

z przejrzysty łańcuch przyczynowy życia 

codziennego, są uwrażliwieni na owych radców 

dworu E. Th.A.Hoffmanna, którzy zjawiają szę 

nagle jako książęta-duchy, oraz na 

wizjonerstwo takie, jak je uprawia i opisuje 

Szwab Justinus Kerner w "Jasnowidzącej z 

Prevorst" (1829). Pierwsza fala mesmeryzmu 

minęła, ale obsesja tajemnicy pozostała. 

"Dziwne przypadki kryminalne" zaprzątają 
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wyobraźnię współczesnych i to nie byle jakich. 

W roku 1828 wychodzi "Opis dziwnych 

zbrodni na podstawie aktów Anzelma von 

Feuerbacha; wywody "Opisu" są właściwie 

odstępstwem od koncepcji mechanizmu duszy w 

feuerbachowskiej teorii prawa karnego. Według 

określenia Radbrucha autor nie traktuje tu już 

sankcji jako "precyzyjnej wagi, na której 

wyważa się efekt rozkoszy zbrodniarza i od

straszające działanie kary". Usiłuje on prze

śledzić i rozszyfrować ostateczne psychiczne 

popędy i motywy doprowadzające do zbrodni. 

A w dniu 26 maja 1828 pojawia się na ulicach 

Norymbergi osobliwy cudzoziemiec, Kasper 

Hauser, którego tajemnica trzyma ówczesną 
. . . . . 

generacu~ w na;wyzszym napzęczu. 

Na tle takiego przełomu, pomiędzy ucieczką 

w niewytłumaczalne, a niezręcznym wywo

dzeniem go z cielesności, między idealistyczną, 

romantyczną, z okulistyczną interpretacją 

psychiki ludzkiej i sprowadzaniem jej procesów 

do przemian materii i krwiobiegu, należy 
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równiez rozpatrywać wpływ kryminalnej 

sprawy Woyzecka na współczesnych. W 1825r. 

radca dworu Clarus ogłasza swoje szczegółowe 

orzeczenie w specjalnej publikacji, poza tym 

obydwie ;ego opinie drukuje czasopismo 

farmakologiczne "Zeitschrift fur die Staats

arzneikunde ". Jeszcze w tym samym roku 

odpowiada mu bawarski fizyk krajowy dr 

C.M.Marx w piśmie p.t. "Czy morderca Johann 

Christian Woyzeck stracony 27 sierpnia 1824 

w Lipsku, był niepoczytalny?" Dyskutant 

potwierdza pytanie, co poprzednio uczynił już 
. 

recenzent orzeczenia Clarusa w "Jenajskiej 

Gazecie Literackiej". Dr Marx odrzuca filo

zoficzną interpretację zmysłowych zjawisk 

Woyzecka, której jednak z kolei broni - przeciw 

Marxowi- lipski profesor fizjologii dr Heimroth 

w piśmie z roku 1825. 

W 1838 ukazuje się ostatnia publikacja, 

poniekąd epilog tej sprawy, zestawiająca 

wszystkie argumenty owego fachowego sporu 

i dochodząca w rezultacie do potwierdzenia 
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poczytalności Woyzecka. 

Życie, czyn i los tego mordercy pozostają w 

ścisłej wzajemnej zależności, na przełomie 

dwóch form oceny duszy ludzkiej i jej tajemnic. 

Tym tłumaczy się znaczenie, jakie osiąga 

zarówno u "psychoanalityków" ówczesnych jak 

i u naukowców ten w gruncie banalny casus 

kryminalny, ów czyn jak gdyby wyjęty z "Kro

niki wypadków". To wyjaśnia równiez prze

kształcenie owego "fait divers" w wiekopomne 

dzieło niemieckiej literatury, w jeden z naj

śmielszych i najwspanialszych pomników 

scenopisarstwa: dramat Georga Buchnera 

"Woyzeck". 

Buchner znał orzeczenie radcy dworu 

Clarusa - wynika to jasno z różnych wersji 

dramatu. Przekazane w opinii biegłego warunki 

życiowe i zrelacjonowane wypowiedzi histo

rycznego Woyzecka przeważnie powtarzają się 

w utworze, są wszędzie, ale na miarę wielkiego 

dramaturga są przetworzone w akcję i z nią 

stopione. Sam casus kryminalny i na; -
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dramatu do heskiej epoki przeżyć autora 

decyduje nie tylko to, że osoby dramatu mówią 

dialektem heskim, że tamburmajor jest heskim 

oficerem, a lekarz profesorem giesseńskiego 

uniwersytetu (ów na wpół zwariowany anatom 

i fizjolog Willbrandt), że Biichner zawdzięcza 

znajomość tego przypadku kryminalnego swoim 

czasom darmstadtskim, a spojrzenie na świat 

Woyzecków swemu życiu w takim i podobnym 

środowisku- lecz przede wszystkim zasadniczy 

problem dzieła, ów znany dysonans, który za

brzmiał już w "Heskim posłańcu" i "Dantonie". 

Tylko takie spojrzenie retrospektywne na 

kluczowe problemy światopoglądowe ujawnia 

wewnętrzną jedność w życiu i dziele Georga 

Biichnera, pozwala rozpatrywać jego polityczną 

działalność i dramaturgiczną technikę /. . ./ 

jako wewnętrzną jedność i nieuniknioną 

konsekwencję, powiązane nie tylko tempe

ramentem z atmosferą autora, ale przede 

wszystkim identycznością postawionych 

zagadnień. Georg Biichner nie pisał „ dla 
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sceny", nze pisał też po to, by niemieckim 

widzom dostarczyć nowych ko1nedii czy 

tragedii przeznaczenia; pisał dążąc do 

uchwycenia i wyjaśnienia zagadek ludzkiej 

egzystencji, zadanych politykom, filozofom, 

dociekliwym badaczom przyrody, które u niego, 

posiadającego talent poetycki najwyższej klasy, 

przekształcają szę nze tylko w rozprawy 

i manifesty, lecz także w akcję i formę; obok 

abstrakcyjnego stawiania problemów, Bilchner 

tworzy żywe i niezapomniane postacie, którym 

"przydarzył się" ów abstrakcyjny problem„. 

Ostatecznie - i to jest decydujące idzie 

w "Woyzecku" jak poprzednio w manifeście 

z "Dantonie", zawsze o to samo zagadnienie: 

o zależność ludzkiej egzystencji od okolicz

ności, które "istnieją poza na1ni". "Straszliwy 

fatalizm historii" i jego "niszczącą" potęgę 

przeczuł Bilchner ;uz w swoich najwcześ

niejszych giesseńskich czasach. Studium 

historii, przede wszystkim wielkich poli

tycznych przewrotów, postawiło przed nzm 
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pytanie, które pojmował jako zagadnienie 

przeznaczenia ludzkiego istnienia: "Czym jest 

to, co w nas kłamie, morduje, kradnie?" Było to 

pytanie o problem czynników kierujących 

ludzkim losem, było to zagadnienie wolności 

względnie z góry zdeterminowanej decyzji 

ludzkiej woli, możności względnie tylko 

pozorności wkraczania przez działanie i plano

wanie w bieg historii lub życia jednostki. 

Fragment książki: "Buchner i jego czasy", 

Georg Buchner (1813 - 1837) 

- niemiecki pisarz i dramaturg okresu "Młodych Niemiec"; działacz 

rewolucyjno-społeczny ( założyciel organizacji rewolucyjnej pod nazwą 

Gesellschaft der Menschenrechte · Towarzystwo Praw Człowieka). 

Autor pisma ulotnego "Heski posłaniec" 1934 , w którym wzywa 

chłopów do walki przeciw szlachcie, a także sztuki "Śmierć 

Dantona", komedii satyrycznej "Leonce i Lena" oraz szkicu "Lenz". 

Nie ukończony dramat "Woyzeck" wydany został dopiero w 1879r. 

Georg Buchner uważany jest za prekursora tragedii naturalistycznej. 



Nawet najbardziej niepozorna jednostka otrzymuje/. .. / 

dwojakie istnienie. Każdy człowiek ma swoją historię, która 

nie jest jedynie rezultatem jego własnych wolnych czynów. 

Natomiast działania wewnętrzne są jego własnością i będą 

zawsze należały do niego; ani historia, ani historia 

powszechna nze może jednostki ich pozbawić, one 

towarzyszą 7e7 ku radości lub ku strapieniu. W tym 

wewnętrznym świecie panuje absolutne albo - albo, 

z którym filozofia nze ma nzc wspólnego. Jeśli 

przedstawiam sobie starca, który dokonuje retrospektywnej 

oceny swego burzliwego zycza, to na podstawie 

rozumowania dochodzi on do zapośredniczenia tego życia, 

ponieważ jego historia była sprzęgnięta z historią, ale w 

świecie czysto wewnętrznym o żadnej mediacji nie może 

być mowy. 

$.Ki erkegaard: Albo - albo , PWN 1982r. 
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Ogień, 
który wznosił się do nieba w podzięce za dary natury, był to ten sam 

ogień, w którym płonęli kacerze, czarownicy i czarownice, ponoszący 

karę za zło zawinione przez przyrodę. Jeżeli oznaką kultury i ludzkości 

jest dziękczynienie Panu Bogu za dobroczynny deszcz, to oznaką 

kultury i ludzkości jest też składanie winy za niszczycielski grad na 

diabła i jego pomocników. Jeżeli wszelkie dobro pochodzi z dobroci 

boskiej, to wszelkie zło musi pochodzić z nikczemności szatańskiej. 

Jedno nie da się oddzielić od drugiego. A tymczasem jest rzeczą 

oczywistą, że człowiek, który winę za działania przyrody 

sprzeczne z jego egoizmem składa na jakąś złą wolę, daje dowód 

największego barbarzyństwa. Aby się o tym przekonać, nie musimy 

sięgać aż do Kserksesa, który - jak opowiada Herodot - ze złości, że 

w morzu nie ma belek, ukarał Hellespont trzystu kijami, ani też 

przenosić się na Madagaskar, gdzie dusi się dzieci, które sprawiły 

swoim matkom ból i cierpienie w czasie ciąży i porodu - jako że 

niewątpliwie musiały być bardzo niedobre. Widzimy przecież i w na

szych czasach, w naszym świecie, jak nasze barbarzyńskie i nie

oświecone rządy obwiniają złą wolę jednostek o wszelkie dla siebie 

niemiłe konieczności dziejowe i nowe etapy w rozwoju ludzkości, jak 

człowiek nieoświecony znęca się nad swoim bydłem, nad dziećmi 

i chorymi tylko dlatego, że ułomności czy właściwości natury uważa 

za wynik świadomego uporu, jak w ogóle pospólstwo ze złośliwą 

satysfakcją przypisuje woli człowieka to, za co nie jest on 

odpowiedzialny, co ma od natury. A zatem jest oznaką nieoświecenia, 

barbarzyństwa, egoizmu, egocentryzmu, jeżeli człowiek rzeczy 

tamtym przeciwne, dobroczynne zjawiska przyrody przypisuje czyjejś 

życzliwości czy woli boskiej. Rozróżnienie: "ja nie jestem tobą, ty nie 

jesteś mną" - jest podstawowym warunkiem, podstawową zasadą 

wszelkiej kultury i humanitaryzmu. Kto jednak skutki działania 

przyrody przypisuje jakiejś woli, ten nie odróżnia siebie od przyrody, 

swojej własnej istoty od istoty przyrody - i w konsekwencji nie ma do 

przyrody stosunku takiego, jaki mieć powinien. Mieć właściwy 
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stosunek do jakiegoś przedmiotu, to znaczy traktować go odpo

wiednio do różnicy, jaka zachodzi między nim a mną, traktować go 

zgodnie z jego naturą. Taki stosunek niewątpliwie nie jest 

stosunkiem religijnym, ale nie jest też niereligijny - wbrew temu, co 

sobie wyobraża pospólstwo, zwyczajne czy uczone, pospólstwo, które 

zna tylko przeciwieństwa: wiarę i niewiarę, religię i niereligijność, 

i nic nie wie o czymś trzecim, wyższym od obu tych przeciwieństw. 

"Bądź tak dobra, kochana ziemio - mówi człowiek religijny - i daj mi 

dobry plon", "Ziemia, czy chce, czy nie chce , musi mi dać plon", 

mówi człowiek niereligijny, Polifem. "Ziemia da mi plon" - mówi 

człowiek prawdziwy, ani religijny, ani niereligijny - jeżeli ja dam jej to, 

czego wymaga jej istota. Ziemia ani chce dawać plon, ani musi - ale 

po prostu da mi plon, jeżeli i ja ze swej strony spełnię wszystkie 

warunki, które są niezbędne , aby mogła ona coś dać, czy raczej 

zrodzić; albowiem przyroda nie daje mi nic, ja sam muszę sobie 

zdobywać wszystko, co nie jest bezpośrednio związane ze mną i to 

zdobywać nawet gwałtem. 

L.Feuerbach : Wykł a dy o istocie relig i i, PWN 1 98 1 r. 



[JEDNOSTKA W FILOZOFII HEGLA] 

Oto embrion. Znajdują się w nim cechy i właściwości ludzkie. 

Istnieją one jednakże w postaci potencjalnej, są możliwością, lecz 

~ ~~~···,:·eczywistością. Embrion, ów człowiek w potencji, przekształca „ ~piero w rzeczywistego człowieka wtedy, gdy urzeczywistnią się 
zawarte w nim właściwości, gdy w procesie życia, działania i do

świadczenia ukształtuje się jego rozum, gdy uświadomi sobie swą 

ludzką istotę i pocznie wieść egzystencję zgodną z uzyskaną 

świadomością własnego człowieczeństwa. Droga od bycia w sobie do 

bycia dla siebie jest tedy drogą od możliwości do rzeczywistości, od 

niewiedzy do wiedzy, od ślepej konieczności do wolności. Ale droga 

ta nie może spełnić się w czystej myśli. Wymaga ona działania./ ... / 

/ ... / przedmiotem zainteresowań historiozofa [ale, też literata] nie 

są etyczne wykroczenia poszczególnych jednostek, ich zło prywatne. 

Jeśli jednak historiozof nie zajmuje się nim, to przecież nie znaczy, że 

je akceptuje. Zło prywatne jest zawsze wyrazem i konsekwencją 

rozbieżności między egoistycznymi dążeniami namiętnościami 

jednostki, a obiektywnym porządkiem etycznym, osiągniętą 

świadomością wolności, wyrażoną w obowiązującym daną epokę 

prawie i moralności. Zawsze też powinno spotkać się z ujemną oceną, 

a nawet karą, jeśli na nią substancja czynu zasługuje. Ale historiozof 

nie zajmuje się życiem prywatnym jednostek i w tym zakresie nie 

feruje ocen. I ... / 

[Dopiero], gdy zło moralne występuje w skali masowej, gdy staje się 

faktem publicznym i zasadą funkcjonowania całych społeczności, 

historiozof nie może już od niego abstrahować, zachowując obojętną 

postawę. Musi odpowiedzieć na pytanie: jakie są źródła zła 

historycznego i na czym polega jego konieczność? I Hegel odpowiadał 

- zło moralne w skali publicznej jest produktem rozkładu, stanowi 

dramatyczny wyraz ujawniającej się niezgodności między życiem 

narodu a postępem historii, jest dowodem, że określona formacja 

dobiega swojego kresu. 

A.Si k o ra : Spotkania z filozofią , Is k ry 1978r . 
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Skłonność i namiętność to stałe przysposobienie pożądaniowe. 

Pewne uczucia jednego łatwiej i silniej pobudzają do pożądań i po

stanowień, jak drugiego. Ktoś widzi pieniądz na stole. Uczucie 

przyjemne na myśl posiadania go. Jeden postanowi wziąć, drugi nie. 

Pierwszy skłonny do kradzieży, drugi nie. Albo: Uczucie przykre 

oparte na przekonaniu, że drugiemu nie dzieje się wedle jego woli. To 

jednego skłania do ustępstwa, drugiego nie. 

Bardzo silne skłonności nazywają się namiętnościami; różnią się od 

skłonności tym, że podczas gdy skłonności mogą się poddać 

rozumowaniu, namiętności tego zwykle nie mogą./ ... / 

Odpowiedzialność. Gdy mówimy o odpowiedzialności względem 

drugiego, to bezpośrednio łączy się to z karą i nagrodą./ ... / Czy, aby 

mógł istnieć żal, postanowienie musi być wolne od przyczyn 

deterministycznych? Mówią: ja tylko wtedy czuję się winnym, gdym 

popełnił czyn, jeżeli mógłbym go nie popełnić. Jeżeli musiałem go 

popełnić, cóż znaczą wyrzuty sumienia? W pewnej chwili pewne 

okoliczności, na podstawie mego charakteru wywołały pewne 

pobudki, stąd też postanowienie wyniknęło z konieczności. Więc to 

zupełnie coś innego od poczytywania. Godzę się, aby mi czyn 

poczytywano, ale nie widząc w czynie żadnej winy z mej strony, nie 

czuję się odpowiedzialnym. I ... / 

Ktoś uważa zdradę na przyjacielu dokonaną za coś zdrożnego. To 

jest za coś, czego ani on, ani nikt inny dopuścić się nie powinien. 

Dopuszcza się jej jednak. Dlaczego? Bo silne pobudki go skłaniają. W 

chwili, gdy pobudki te zwyciężają, przekonanie traci swą siłę 

kierującą postanowieniami. Mamy dwie pobudki: a) przekonanie, że 

nie powinien, b) uczucie do czynu zdrożnego s kłaniające. Wyrzuty 

sumienia powstają, gdy ktoś nie działa wedle swych przekonań 

etycznych, nie odczuwa wyrzutów sumienia. 

Dalej. Błogość spokojnego sumienia odczuwa ten, kto postępuje 

wedle swych przekonań o tym, co być powinno. Kto przekonań tych 
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nie ma, nie odczuwa błogości spokojnego sumienia (dziecko). 

Przekonania mogą być mylne (mahometanin tępiący ogniem i mie

czem chrześcijan) - to rzeczy nie zmienia. Więc sumienie się rusza, 

gdy spostrzegamy niezgodność postanowienia z przekonaniami 

etycznymi. Więc i tutaj jest rzeczą obojętną, czy postanowienie było 

determinowane, czy nie; rozstrzyga zgodność lub niezgodność 

postanowienia z przekonaniem o tym, co w danym wypadku jest 

słuszne. 

Kto więc mówi: wyrzuty sumienia są mrzonką, bo nie mogłem 

inaczej działać, ten dowodzi, że nie ma przekonań moralnych, że je 

sobie wyperswadował - może właśnie na podstawie determinizmu, nie 

uznając, że "powinien". 

K.Twardowski: Etyka, Wyd. Adam Marszałek 



Rudolf Zioło 

RUDOLF ZIOŁO 
- urodzony 16 maja 1952r. w Oleśnicy Śląskiej. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie / 1977r./ oraz reżyserią w leningradzkim Państwowym Instytucie 

Teatru. Muzyki i Kinematografii. W czasie studiów wystawił w Kaliszu "Baśń jesienną" 

Slobodzianka. W latach 1982 - 85 reżyser Teatru im. J.Slowackiego (realizacje: "Psie serce" wg 

Bułhakowa - 1983r.; " Mały bies" Sologuba - 1985r.; "Oni" Witkacego - 1985r.) . Od 1986r. 

etatowy reżyser Teatru Starego (realizacje: "Republika marzeń" wg Schulza - 1987 -

Warszawskie Spotkania Teatralne 1988, Opolskie Konfrontacje Teatralne "Klasyka Polska" -

1988 - nagrody aktorskie; "Księżniczka Turandot" Gozziego - 1990r. - Kaliskie Spotkania 

Teatralne 1990 - nagrody aktorskie ; "Sen nocy letniej" Szekspira - 1992 - Warszawskie 

Spotkania Teatralne 1993; "Wujaszek Wania" Czechowa - 1993). 

Współpracuje z Teatrem Powszechnym w Warszawie (realizacje: "Psie serce" wg Bułhakowa -

198 7 - nagroda za reżyserię i nagrody aktorskie na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych 

"Klasyka Polska" 1988; "Wujaszek Wania" Czechowa - 1989 - spektakl uznany za najlepsze 

przedstawienie sezonu w opinii warszawskich krytyków; "Oni" Witkacego - 1993 - nagrody 

aktorskie; "Wariacje Goldbergowskie" Taboriego - 1994). Rudolf Zioło jest laureatem Nagrody 

im. J.Schillera / 1984r./, Tygodnika "Radar" / 1986r./. 

JANUSZ STOKŁOSA 
- kompozytor, aranżer , pianista, producent. Absolwent Katedry Teorii i Historii Muzyki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1978). Autor ponad 100 partytur muzyki teatralnej i 

filmowej. Debiutował w krakowskim teatrze STU muzyką do spektaklu "Pacjenci" wg "Misiarza i 

Małgorzaty" M.Bulhakowa w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego (1976). Spektakl obejrzało ponad 

20 OOO widzów w kraju , a także we Francji , Belgii, Włoszech. RFN i Meksyku. Współpracował z 

najlepszymi polskimi scenami komponując m.in. dla Andrzeja Wajdy , Janusza Warmińskiego, 

Macieja Prusa, Mikołaja Grabowskiego, Rudolfa Zioło. W 1979 roku powstała muzyka do 

spektaklu "De Blijde lntrede van Christus in Brussel" wystawionego w Królewskim Teatrze 

Flamandzkim w Brukseli . Muzykę w całości zarejestowała i wydala na płycie wytwórnia Ariela/ 

Polydor. W latach 1984-1990 był kierownikiem muzycznym Teatru Ateneum w Warszawie, gdzie 

wraz z W.Młynarskim i J.Józefowiczem współtworzył spektakle "Brel " , "Hemar", Wysocki". Od 

1986 do 1991 r. współpracował z Michałem Bajorem, koncertując w wielu krajach Europy, USA, 

i Kanadzie. W 1990 roku ukończył pracę nad musicalem "Metro" do tekstów Agaty i Maryny 

Miklaszewskich , w adaptacji , choreografii i reżyserii Janusza Józefowicza . Spektakl ten był 

pierwszą , w historii polskiego powojennego teatru, prywatną produkcją. Producentem - Wiktor 

Kubiak. 16 kwietnia 1992 roku w "Minskoff Theatre" na Broadwayu odbyła się amerykańska 

premiera "Metra". Od 1990 r. jest stałym kompozytorem berlińskiego Teatru Kreatur A.Werona, 

który został uznany za jedno z najciekawszych zjawisk artystycznych ostatnich lat w krajach 

niemieckojęzycznych. Od 1993 współpracuje z wiedeńskim Burgtheater i Schauspielhausn w 

Zurichu. We wrześniu 1992 założył własne "Wydawnictwa Muzyczne i Nutowe - Stokłosa 

Editions" .W pażdzierniku 1992 został szefem teatru "Studio Buffo" w Warszawie. Za muzykę do 

musicalu "Metro" został nominowany do broadway'owskiej Tony Award w sezonie 1991/ 1992. 

W lutym 1994 muzyka "Metra" została uhoronowana złotą płytą a w pażdzierniku 1995 roku 

zagrano jego 868 przedstawienie. 

ANNA BIELAŃSKA 
_ absolwentka PWSFTviT w Łodzi, dotychczas wystąpiła w "Pannie Julii" A.Strindberga - Teatr 

Studyjny w Łodzi , oraz w Teatrze Wybrzeże jako MELA w "Moralności pani Dulskiej" 

G.Zapolskiej, ZUZIA w "Damach i huzarach" A.Fredry, MARIA ANTONOWNA w "Rewizorze" 

M.Gogola, VERA PLOTZ w "Było sobie kiedyś miasto" wg G.Grassa, KOBIETA "C" w "Trzech 

wysokich kobietach" E.Albee 'go. 

DOROTA KOLAK 

- absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Solskiego w Krakowie / dyplom -

1980r. /, od 1984r. aktorka Teatru Wybrzeże, laureatka kilku nagród i wyróżnień za kreacje 

aktorskie, w tym Nagrody S . Wyspiańskiego; m.in. ANTYGONA w "Antygonie" Sofoklesa, FELICE 

w "Pułapce" T.Różewicza, ELSINOE w "Irydionie" Z.Krasińskiego, MAJA OCHOŁOWSKA w 

"Opętanych" W.Gombrowicza, TEREZJA TALLIEN w "Oskarżycielu publicznym " F.Hochwaldera , 

PANNA JULIA w "Pannie Julii" A.Strindberga, KASANDRA w "Trojlusie i Kressydzie" W.Szekspira, 

MARIA TIMOFIEJEWNA LEBIADKIN w "Biesach" F.Dostojewskiego, KATARZYNA w "Poskromieniu 

złośnicy" W.Szekspira. MARJORłE w "Aż do bólu" W.Mastrosimone, HANNA JARVIS w "Arkadii" 

T.Stopparda, PANI FORD w "Wesołych kumoszkach z Windsoru" W.Szekspira, ELSA w "Drodze 

do Mekki" A.Fugarda, MARGOT w "Kto mówi o czekaniu?" P.Huelle, MASZA w ''Trzech 

siostrach" A.Czechowa. 

AGNIESZKA KORZENIOWSKA 

- absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Solskiego w Krakowie / dyplom -

1995r.j; dotychczas wystąpiła jako: PRÓŻNY w "Małym Księciu" A.de Saint-Exupery'ego , ONA w 

"Drugim pokoju" Z.Herberta , ASTERIA w "Pentesilei" Kleista, FAŁSZYWA GARBO w "Peepshow" 

G.Taboriego, FLAVIA w "Stycyjce" U.Mario. 

KATARZYNA ŁUKASZYŃSKA 

- absolwentka PWST im. Solskiego w Krakowie; od 1994r. aktorka Teatru Wybrzeże, m.in. 

FRUZIA w "Damach i huzarach" A.Fredry, THOMASINA w "Arkadii" T.Stopparda, ANNA PAGE w 

"Wesołych kumoszkach z Windsoru" W.Szekspira , HILDA MATULL w "Było sobie kiedyś miasto " 

wg prozy G.Grassa, HARPER w "Aniołach Ameryki" T.Kushnera , NATASZA w "Trzech siostrach" 

A.Czechowa. 

BARBARA PATORSKA 

- absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Zelwerowicza w Warszawie /dyplom · 

1~62r./, od chwili ukończenia studiów aktorka Teatru Wybrzeże ; m.in . ŻONA w "Nie-Boskiej 

Komedii" Z.Krasińskiego, DUSIA w "Połowczańskich sadach" L.Leonowa , KAROLINA w "Lecie" 

B.Rittnera, OLA w "Odbudowie Błędomierza" J.lwaszkiewicza, LIVIA w "Dżumie w Pompei" 

E.Żytomirskiego , MELA w "Moralności pani Dulskiej" G.Zapolskiej, SZURA w "Jegorze 

Bulyczowie i innych" M.Gorkiego, BLANDYNA w "Dlaczego mnie budzą" M.de Ghelderode , 

ZAKALICHA w "Awansie" E.Redlińskiego , WDOWA KNECHTLING w "Bidermanie i podpalaczach" 

M.Frischa, ŻONA w "Horoskopie" J.Surdykowskiego, MARIA w "Szymonie Słupniku" 

l.Sarkadi'ego, AURELIA w "Szaleństwie" Ch .de Peyret-Chappuis , PRZEORYSZA w " ... Bazylissie 

Teofanu" T.Micińskiego, SIOSTRA w "Świętym Franciszku i wilku z Gubbio" S.Themersona , 

LIESEL w "Niemcach" L.Kruczkowskiego, MARTA w "Romeo i Julii" W.Szekspira, AUGUSTIAS w 

"Domu Bernardy Alba" F.G.Lorki , MARKIZA w "Operetce" W.Gombrowicza, JÓZIA w "Pułapce" 

T.Różewicza, MAGDALENA w "Białym Łabędziu" A.Strindberga , JENNY w "Śmierci komiwojażera" 

A.Millera , TADRACHOWA w "Moralności pani Dulskiej" G.Zapolskiej, KOBIETA Z BANKU w 

"Procesie" F.Kafki, PANI Z BILIONERA w "Farsie z ograniczoną odpowiedzialnością" 

W.Zawistowskiego , PANI PRĘDKA w "Wesołych kumoszkach z Windsoru " W.Szekspira , CIOTKA 

MAHLKEGO w "Było sobie kiedyś miasto" wg prozy G.Grassa, CLOCHARD w "Kto mówi o 

czekaniu?" P.Huelle . 
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Dariusz Darewicz 

Marek Kocot 

Mirosław Krawczyk 

DARIUSZ DAREWICZ 

- absolwent PWST im Zelwerowicza w Warszawie /dyplom - 1984r./ , od 1989r. aktor Teatru 

Wybrzeże; m.in. KAWALER DE SAINT-OUEN w "Kubusiu i jego panu" M.Kundery, KSIĄŻĘ w 

"Królowej Śniegu" J.Ch.Andersena. RICCARDO w "Filomenie Marturano" E.de Filippo, GAGANOW 

w "Biesach" F.Dostojewskiego, LUTERBACH w "I cóż dalej szary człowieku?" H.Fallady, JAN w 

"Fantazym" J.Słowackiego, KAPELAN w "Procesie" F.Kafki, DOKTOR CAIUS w"Wesołych 

kumoszkach z Windsoru" W.Szekspira, PANTERA w "Piotrusiu Panie" J.M.Barrie, JOE w 

"Aniołach Ameryki" T.Kushnera. 

JERZY DĄBKOWSKI 

- absolwent PWST im, Zelwerowicza w Warszawie / dyplom - 1963r. / , od chwili ukończenia 

studiów aktor Teatru Wybrzeże; m.in. ALBIN w "Ślubach panieńskich" A.Fredry, FEDYCKI w "Ich 

czworo" G.Zapolskiej, DAVISON w "Marii Stuart" F.Schillera , VADIER w "Sprawie Dantona" 

S.Przybyszewskiej, PRZEPIÓRKA w "Vatzlavie" S.Mrożka, FRANTISEK w "Reportażu z 

pop-festiwalu" T.Dery'ego, SMUGOŃ w "Uciekła mi przepióreczka" S.Żeromskiego, MUNCJUSZ 

w "Caliguli" A.Camusa, KUBUŚ w "Kubusiu i jego panu" M.Kundery, FIEDKA w "Biesach" 

F.Dostojewskiego, GRZEGORZ w "Damach i huzarach" A.Fredry, DOBCZYŃSKI w "Rewizorze" 

M.Gogola, NOODLER w "Piotrusiu Panie" J.M.Barrie. 

JACEK GODEK 

- absolwent Studium Aktorskiego przy Teatrze Wybrzeże / dyplom - 1980r. / , w latach 1980 -

1985 oraz od 1987r. aktor tegoż teatru; m.in. CHŁOPAK w "Reportażu z pop-festiwalu" 

T.Dery'ego, ROMEO w "Już prawie nic" J.Andrzejewskiego, TRUFALDYN w "Księżniczce 

Turandot" C.Gozziego, ARTUR w "Tangu" S.Mrożka, TIM w "Cnotliwej pannie„." T.Middletona, 

PIJAK Ili w "Ślubie" W.Gombrowicza, BARTEK w "Stąd do Ameryki" W.Zawistowskiego, 

CHRISTOPHER WREN w "Pułapce na myszy" A.Christie, KAPRAL NEVILLE ROSS w 

"Przeprowadzce" O.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, 

TRANIO w "Poskromieniu złośnicy" W.Szekspira, POETA w "Indyku" S.Mrożka, WILLEM / KAT w 

"Procesie" F.Kafki, LESZCZ w "Farsie z ograniczoną odpowiedzialnością" W.Zawistowskiego. 

MAREK KOCOT 

- absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Solskiego w Krakowie (Wydziału 

Aktorskiego we Wrocławiu) /dyplom-1994r./; od ukończenia studiów aktor Teatru Wybrzeże; 

ESCH w "Było sobie kiedyś miasto" wg prozy G.Grassa, SKYLIGHTS w "Piotrusiu Panie" 

J.M.Barrie. WŁODZIMIERZ RODE w "Trzech siostrach" A.Czechowa . 

MIROSŁAW KRAWCZYK 

- absolwent PWST im. Solskiego w Krakowie / dyplom - 1978r. / , od 1986 roku aktor Teatru 

Wybrzeże; m.in. SEKRETARZ w "Ambasadorze" S.Mrożka , SŁAWEK w "Stąd do Ameryki" 

W.Zawistowskiego, GILES RALSTON w "Pułapce na myszy" A.Christie, GERRY LEJEVNE w "Czego 

nie widać" M.Frayna, MEREIA w "Caliguli' A.Camusa, PATROKLUS w "Trajlusie i Kressydzie" 

W.Szekspira, WIKTOR w "Panu Jowialskim" A.Fredry, SEMINARZYSTA w "Biesach" 

F.Dostojewskiego, PAN I KRÓL w "Bogu" W.Allena, BAKAŁARZ w "Poskromieniu złośnicy" 

W.Szekspira, KAMINER w "Procesie" F.Kafki, KOLUSZKA w "Farsie z ograniczoną 

odpowiedzialnością" W.Zawistowskiego, DZIERŻYMORDA w "Rewizorze" M.Gogola, FENTON w 

"Wesołych kumoszkach z Windsoru" W.Szekspira. HOTTEN SONNTAG w "Było sobie kiedyś 

miasto" wg prozy G.Grassa, PIRAT w "Piotrusiu Panie"J.M.Barrie , MARTIN HELLER / ESKIMOS / 

MĘŻCZYZNA w "Aniołach Ameryki" T.Kushnera. 

JACEK LABIJAK 

- absolwent Studium Aktorskiego przy Teatrze Wybrzeże / dyplom - 1985r./, w latach 

1982-1985 oraz od roku 1989 aktor tegoż teatru; wystąpił m.in. w "Kordianie" J.Słowackiego, 

"Reportażu z pop-festiwalu" T.Dery'ego , "Antygonie" Sofoklesa, "Operetce" W.Gombrowicza, 

jako PIERROT w "Teatrze" M.de Ghelderode, GILBERT BLYTHE w "Ani z Zielonego Wzgórza" 

L.M.Montgomery, KAROL JUSTYŃSKI w "Porwaniu Sabinek" braci Schónthan, BERNARD w 

"Śmierci komiwojażera" A.Millera, GRIGORIEW / NARRATOR w "Biesach" F.Dostojewskiego, 

KULICH w "Procesie" F.Kafki. AUGUSTUS COVERLY w "Arkadii" T.Stopparda, MISZKA w 

"Rewizorze" M.Gogola, SCHILLING w "Było sobie kiedyś miasto" wg prozy G.Grassa, pies NANA 

/ WILK / NIBY-PTAK w "Piotrusiu Panie" J.M.Barrie, PRIOR w "Aniołach Ameryki" T.Kushnera. 

ANDRZEJ lACHAŃSKI 
- absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Solskiego w Krakowie, od 1993 roku 

aktor Teatru Wybrzeże; m.in. LUCENCIO w "Poskromieniu złośnicy" W.Szekspira, OSKARŻONY I 
DYREKTOR KANCELARII / FABRYKANT w "Procesie" F.Kafki, GUS COVERLY w "Arkadii" 

T.Stopparda, HARRY LIBENAU w "Było sobie kiedyś miasto" wg prozy G.Grassa, KROKODYL w 

"Piotrusiu Panie" J.M.Barrie, CHŁOPAK w "Trzech wysokich kobietach" E.Albee'ego, ALEKSY 

FIEDOTIK w "Trzech siostrach" A.Czechowa. 

JERZY lAPIŃSKI 

- absolwent PWST im. L.Shillera w Łodzi / dyplom - 1963r./, od roku 1968 aktor Teatru 

Wybrzeże; m.in. PAT w "Zakładniku" B.Behana, ARLEKIN w "Arlekinie z Zielonego Przylądka" 

E.Gherardi'ego, TRINKULO w "Szacie Prospera" E.Renana, jeden z aktorów w spektaklu "Teatr 

osobny" M.Białoszewskiego, CHOCHOŁ w "Weselu" S.Wyspiańskiego, IGNACY w "Iwonie, 

księżniczce Burgunda", "Ślubie'', KSIĄŻĘ HIMALAJ w "Operetce" W.Gombrowicza, X w 

"Emigrantach" S.Mrożka, BORYS w "Wiśniowym sadzie" A.Czechowa, PAN JOWIALSKI w "Panu 

Jowialskim" A.Fredry, WILLY LOMAN w "Śmierci komiwojażera" A.Millera. PAWEŁ w "Porwaniu 

Sabinek" braci Schónthan, HANS w "Peepshow u Holzerów" M.Kóbeli'ego, ON w "Krzesłach" 

E.lonesco, KAPELAN w "Damach i huzarach" A.Fredry, EZRA CHATER w "Arkadii" T.Stopparda, 

SOBCZYŃSKI w "Rewizorze" M.Gogola, HUGO EVANS w "Wesołych kumoszkach z Windsoru" 

W.Szekspira, STARY HEINI PILENZ w "Było sobie kiedyś miasto" wg prozy G.Grassa, SMEE w 

"Piotrusiu Panie" J.M.Barrie , DAVID ALAN KEPESH w monodramie "Pierś" wg mikropowieści 

P.Rotha, IWAN CZEBUTKIN w "Trzech siostrach" A.Czechowa. 

KRZYSZTOF MATUSZEWSKI 

- absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Solskiego w Krakowie /dyplom - 1983r./, 

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 "Niewinnej 

grzesznicy" W.Grubińskiego, AUSTIN w "Prawdziwym Zachodzie" S.Sheparda, MŁODY KSIĄŻĘ w 

"Białym Łabędziu" A.Strindberga , FIRUS SZACH w "Latającym rumaku" B.Leśmiana , DAREK w 

"Stąd do Ameryki" W.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 "Historii" W.Gombrowicza, HOWARD WAGNER w "Śmierci 
komiwojażera" A.Millera, PISARZ w "Bogu" W.Allena, PAN w "Poskromieniu złośnicy" 

W.Szekspira, ZBYSZKO DULSKI w "Moralności pani Dulskiej" G.Zapolskiej, PŁOTKA w "Farsie z 

ograniczoną odpowiedzialnością" W.Zawistowskiego, KTOŚ w "Rewizorze" M.Gogola, ABRAHAM 

WIOTKI w "Wesołych kumoszkach z Windsoru" W.Szekspira, PORUCZNIK LOTNICTWA w "Było 

sobie kiedyś miasto" wg prozy G.Grassa, CECCO w "Piotrusiu Panie" J.M.Barrie, ANDRZEJ 

PROZOROW w "Trzech siostrach" A.Czechowa. 

Jacek Labijak 

Andrzej Eachański 

Jerzy Łapiński 

Krzysztof Matuszewski 



Igor Michalski 

IGOR MICHALSKI 

- absolwent PWSFiT w Łodzi / dyplom - 1980r. / , od 1982r. aktor Teatru Wybrzeże; wystąpił m .in. 

w "Pułapce" T.Różewicza. "Bałałajkinie i spółce" S.Michałkowa, "Lodoisce" W.Bogusławskiego, 

"Wiśniowym sadzie" A.Czechowa, "Irydionie" Z.Krasińskiego, jako FOTOGRAF w "Balkonie" 

J .Geneta , WAL TER w "Opowieściach Hollywoodu" Ch.Hamptona, MŁODY KRÓL w "Białym 

Łabędziu" A.Strindberga , DYSMAS w "Wolności dla Barabasza" K.Wójcickiego, GREBEAUVAL w 

"Oskarżycielu publicznym" F.Hochwaldera, ALFRED w "Mężu i żonie" A.Fredry, CZŁOWIEK w 

"Ambasadorze" S.Mrożka, MARIUSZ BROMECKI w "Stąd do Ameryki" W.Zawistowskiego, DAVY 

DAHUMMA w "Cnotliwej pannie ... " T.Middletona, KSIĄŻĘ VON PLESS w "Historii" 

W.Gombrowicza, KOMISARZ w "Kubusiu i jego panu" M.Kundery, STANLEY w "Śmierci 

komiwojażera" A.Millera, SZIGALEW w "Biesach" F.Dostojewskiego , FRANCISZEK I KAT li w 

"Procesie " F.Kafki, GRUMIO w "Poskromieniu złośnicy" W.Szekspira , RICHARD NOAKES w 

"Arkadii" T.Stopparda, PUGOWICYN w "Rewizorze" M.Gogola, FRANK FORD w "Wesołych 

kumoszkach z Windsoru" W.Szekspira, WASILIJ SOLONY w "Trzech siostrach" A.Czechowa. 

STANISŁAW MICHALSKI 

- absolwent PWST im. Solskiego w Krakowie / dyplom - 1955r./, od chwili ukończenia studiów 

aktor Teatru Wybrzeże, wieloletni dyrektor artystyczny, a w latach 1988-1993 dyrektor naczelny 

tegoż teatru; m.in. PETRUCHIO w "Poskromieniu złośnicy" W.Szekspira , JASIEK (1960), 

CZEPIEC (1976) w "Weselu" S.Wyspiańskiego, CZEŚNIK w "Zemście" A.Fredry, BUKARA w 

"Przedstawieniu Hamleta we wsi Głucha Dolna" l.Breśna , PATIOMKIN w "Termopilach polsk ich" 

T.Micińskiego , PANKRACY w "Nie-Boskiej Komedii" Z . Krasińskiego, OTELLO w "Otellu", 

KLAUDIUSZ w "Hamlecie" W.Szekspira, OJCIEC w "Pułapce" T.Różewicza, DANTON w "Sprawie 

Dantona" S.Przybyszewskiej. CHEREA w "Caliguli" A.Camusa, PANDARUS w "Trajlusie i 

Kressydzie", ANTONIUSZ w "Antoniuszu i Kleopatrze" W.Szekspira, STIEPAN TROFIMOWICZ 

WIERCHOWIEŃSKI w "Biesach" F.Dostojewskiego, HAWKINS w "Zimorodku" W.D .Home 'a, 

ROTMISTRZ w "Damach i huzarach" A.Fredry, JELLABY w "Arkadii" T.Stopparda, ZIEMLANIKA w 

"Rewi zorze" M.Gogola , GEORGE PAGE w "Wesołych kumoszkach z Windsoru" W.Szeksp ira, 

DYREKTOR WALDEMAR KLOHSE w "Było sobie kiedyś miasto" wg prozy G.Grassa, PODRÓŻNY w 

"Kto mówi o czekaniu?" P.Huelle, FIERAPONT w "Trzech siostrach" A.Czechowa. 

W BIEŻĄCYM SEZONIE OBCHODZI 40 LAT PRACY AKTORSKIEJ. 

RYSZARD RONCZEWSKI 

- absolwent PWST im. L.Schillera w Łodzi / dyplom - 1956r./, aktor filmowy , teatralny, reżyser; 

jeszcze w latach pięćdziesiątych współpracujący z wieloma teatrami studenckimi; Łódzkim 

Teatrze Studyj nym "PSTRĄG" . "Cyrkiem Rodziny Afanasjew" , "Teatrem Rozmów" założonym 

przez Zbigniewa Cybulskiego . W latach 1966 - 197 4 oraz od roku 1984 związany z Teatrem 

Wybrzeże. z ponad 80 kreacji filmowych na uwagę zasługują jego role w obrazach: "Szatan z 7 

klasy", "Krzyżacy". "Kanał", "Faraon", "Ostatnie takie trio", "Zezowate szczęście", "Białe 

zwierzęta", "Buddenbrookowie" (RFN), "Alaska story (USA). Do najbardziej udanych realizacji 

reżyserskich należą: "Żołnierz królowej Madagaskaru" dla Teatru Wybrzeże , "Ech jabłoneczko" 

dla Teatru Muzycznego w Gdyni , "Colas Breugnon" dla Teatru Miejskiego w Grudziądzu , "Henryk 

IV na łowach" dla Teatru w Kaliszu, "Groch z kapustą" oraz "Człowiek 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 "Historii" 

W.Gombrow icza, KSIĄDZ LOGA w "Fantazym" J.Słowackiego , ARNHOLM w "Kobiecie z morza" 

H.lbsena , MECENAS w "Antoniuszu i Kleopatrze" W.Szekspira , OJCIEC w "Kubusiu i jego panu" 

M.Kundery, KSIĄŻĘ w " Indyku" S.Mrożka , KAMERDYNER JAN w "Farsie z ograniczoną 

odpowiedzialnością" W.Zawistowskiego, CHŁOPOW w "Rewizorze" M.Gogola, POBIEŻNY w 

"Wesołych kumoszkach z Windsoru" W.Szekspira, PROFESOR BRUNIES w "Było sobie kiedyś 

miasto" wg prozy G.Grassa , NARRATOR w "Piotrusiu Panie" J.M.Barrie. 

MARIUSZ SANITERNIK 

. ur. w 1954r., absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie / dyplom - 1980r /. 

w sezonie 1981-1983 aktor Teatru im. Bogusławskiego w Kaliszu, w sezonie 1983-1992 

Teatru im. Jaracza w Łod z i, w sezonie 1992-1995 Teatru im. Słowackiego w Krakowie, od 

początku bieżącego sezonu nie związany z żadną ze scen. M .San iternik ma w swoim dorobku 

kilkadziesiąt ról teatralnych , telewizyjnych i filmowych . Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień , 

m.in na festiwalach w Opolu, Wrocławiu, Kaliszu i Szczecinie. 

JAN SIERADZIŃSKI 
. absolwent PWST im. Zelwerowicza w Warszawie / dyplom · 1962r. /, od chwili ukończeni a 

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 "Konopielce" 

E.Redlińskiego , OPRAWCA w "Pułapce" T.Różewicza, SZYMON w "Wolności dla Barabasza" 

K.Wójcickiego , ON w "Ławeczce" A.Gelmana , ON w "Zwykłym dniu pewnego lata " S . Łubińskiego , 

HENRYK w "Teorii Einsteina" A.Cwojdzińskiego, TICHON w "Biesach" F.Dostojewskiego , 

BAPTISTA w "Poskromieniu złośnicy" W.Szekspira, V-CE DYREKTOR BANKU w "Procesie" 

F.Kafki, PRZYBYŚ w "Farsie z ograniczoną odpowiedzialnością" W.Zawistowskiego, SZPIEKIN w 

"Rewizorze" M.Gogola. 

MACIEJ SZEMIEL 

- absolwent Studium Aktorskiego przy Teatrze Wybrzeże / dyplom · 1982r./ , 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 Kampf" G.Tabori'ego , MENELAUS w "Trajlusie i Kressydzie" W.Szekspira . 

MAURYCY MIKOŁAJEWICZ w "Biesach" F.Dostojewskiego, PAŹ w "Poskromieniu złośnicy " 

W.Szekspira, SYN STRÓŻA w "Procesie" F.Kafki, DZIELNICOWY w "Farsie z o.o ." 

W.Zawistowskiego, HOBNER w "Rewizorze" M.Gogola, PISTOL w "Wesołych kumoszkach z 

Windsoru" W.Szekspira, MULLINS w "Piotrusiu Panie" J.M.Barrie. 

DARIUSZ SZYMANIAK 

- absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie /dyplom 1995r./. Dotychczas 

wystąpił m.in . jako KORDIAN w "Kordianie" J.Słowackiego reż.A.Polony , S.l.WITKIEWICZ w 

"Gretaniu" reż . J.Jarocki (spektakl dyplomowy). 

ADAM KAZIMIERZ TRELA 

. absolwent PWST im. Solsk iego w Krakowie /dyplm - 1970r./, od chwili ukończenia studiów 

aktor Teatru Wybrzeże; m.in. BARERE w "Thermidorze" S.Przybyszewskiej, KAZEK w 

"Kondukcie" B.Drozdowskiego , KSIĄŻĘ FILIP w "Iwonie, księżniczce Burgunda" W.Gombrowicza , 

JOCA SKOCIC (HAMLET) w "Przedstawieniu Hamleta we wsi Głucha Dolna" l.Breśna , DONALBAIN 

w "Makbecie" W.Szekspira , LEE w "Prawdziwym Zachodzie" S.Sheparda, WIKTOR w "Stąd do 

Ameryki" W.Zawistowskiego, PRISIPKIN (PIERRE SKRIPKIN ) w "Pluskwie" W.Majakowskiego , 

KENNY CARTER w "Przeprowadzce" O.Williamsona, ZAWIADOWCA STACJI w "Ani z Zielonego 

Wzgórza" L.M .Montgomery, INTENDENT w "Caliguli" A.Camusa, ELIFAZ w "Hiobie" wg "Księgi 

Hioba" , HEKTOR w "Trajlusie i Kressydzie" W.Szeksp ira , IDIOTOS w "Bogu" W.Allena , 

BALLESTED w "Kobiecie z morza" H.lbsena, CURTIS w "Poskromieniu złośnicy " W.Szekspira , 

RABENSTEINER w "Procesie " F.Kafki, UKLEJA w "Farsie z ograniczoną odpowiedzialnością" 

W.Zawistowskiego, OSIP w "Rewizorze" M.Gogola, PETER PROSTAK w "Wesołych kumoszkach z 

Windsoru" W.Szekspira, MAGAZYNIER / FELDFEBEL w "Było sobie kiedyś miasto" wg prozy 

G.Grassa , CLOCHARD w "Kto mówi o czekaniu?" P.Huelle . 

' 
. . 

' 

iii ' .· 

Maciej Szem iel 

Dariusz Sz ymaniak 

Adam Kazimierz Trela 



faros law Tyra.iski 

JAROSŁAW TYRAŃSKI 

- absolwent PWST im. Solskiego w Krakowie /dyplom - 1984r./, od czasu ukończenia studiów 

aktor Teatru Wybrzeże; m.in. PIOTR TROFIMOW w "Wiśniowym sadzie" A.Czechowa, HALIOGABAL 

w "Irydionie" Z.Krasińskiego, EBERHARD HUPPE w "Głosach umarłych" I.Iredyńskiego, MAX 

PICCOLOMINI w "Wallensteinie" F.Schillera, ALBIN w "Ślubach panieńskich" A.Fredry, MAREK w 

"Stąd do Ameryki" W.Zawistowskiego, CALIGULA w "Caliguli" A.Camusa, WŁODEK w "Teorii 

Einsteina" A.Cwojdzińskiego, FABRICIUS w "Oskarżycielu publicznym" F.Hochwaldera, WACŁAW 

w "mężu i żonie" A.Fredry, HITLER w "Mein Kampf" G.Tubori'ego, OKTAWIUSZ CEZAR w 

"Antoniuszu i Kleopatrze" W.Szekspira, HAPING w "Śmierci komiwojażera" A.Millera, MIKO/AJ 

STAWROGIN w "Biesach" F.Dostojewskiego, HRABIA FANTAZY DAFNICKI w "Fantazym" 

J.Słowackiego, JÓZEF K. w "Procesie" F.Kafki, KAPITAN BRICE w "Arkadii" T.Stopparda, TOM w 

"Ja, Maestro" H.H.Gudmundstottir, MILT MANVILLE w "Sie kochamy" M.Schisgala, TWARDZIEL 

w "Piotrusiu Panie" J.M.Barrie, FIODOR KOŁYGIN w "Trzech siostrach" A.Czechowa. 

Z-ca dyrektora d/s technicznych: PAWEŁ MAJEWSKI 
Kierownik działu scen: CZESŁAW KROK 
Kierownik działu produkcji i scenografii: ZYGMUND LUBOCKI 
Kierownik działu produkcji kostiumów: RUFINA PLĄSKA 

Obsługa sceny: 
Brygadier sceny - R.Łęcki 

Dźwięk - Z.Graczyk 
Światło - B.Rokita, B.Gaczoł, J.Babiarczyk 
Rekwizyty - W. Bis 
Charakteryzacja - K.Winiarska 
Garderobiane - T.Górna, U.Bożek, J.Jędrzejewska 
Zaopatrzenie - G.Kostuch 

Dyrektor marketingu: ANNA TOMASZEWSKA 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
w Gdańsku: 
kierownik: IWONA KORSAK 
tel. 31 70 21 wew. 14 
SCENA NA TARGU WĘGLOWYM 
MAŁA SCENA im. S.HEBANOWSKIEGO 
kasy biletowe: tel. 31 70 21 w. 31 
w Sopocie: 
z-ca kierownika: MARIA ZAWADZKA 
SCENA KAMERALNA 
kasy biletowe: tel. 51 39 36, 51 58 12 

przedsprzedaż i sprzedaż biletów, rezerwacja: 
we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 09.00 - 19.00 
w poniedziałki i soboty w godz. 11.00 - 18.00 
w niedziele w godz. 14.00 - 18.00 

Zapraszamy 

Opracowanie programu: Jerzy Gutarowski 
Opracowanie graficzne i okładka: Studio Graficzne, Gosia Golińska 
Zdjęcia: Małgorzata Bramorska-Fogiel, Ewa Grabowska-Sadłowska, Paweł Bryła 

Teatr Wybrzeże dziękuje 
Drukarni A TEXT, 

POMORSKIEMU OKRĘGOWEMU 
ZAKŁADOWI GAZOWNICTWA 

w Gdańsku, 
BANKOWI GDAŃSKIEMU 

za pomoc w realizacji spektaklu. 
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Henkel 
GDYNIA ul. łużycka 2, tel.21-96-01 
ELBLĄG ul. Królewiecka 89, tel. 34-87-39 
CDANSK ul. Kr nicka 1, tel. 41-80-61 w 116 

LIDER W KSZTAŁTOWANIU PRZESTRZENI BIUROWEJ 



METR IX 
SPÓlKA !\KC INA 

83 100 TCZEW, UL.PIASKOWA 3 
TEL.: centr.(0*69) 31 51 35, sekr. (0*69) 31 56 91, 

tel.(0*69) 31 44 34 
fax (0*69) 31 46 45, tlx 512206 

• ® 

Radio Gdańsk 
6 7, B 5 M H z 1 O 3 ,7 M H z 

GDAŃSK UL.UPHAGENA 23 TEL./FAX 41 1 O 34 

POMORSKI 
OKRĘGOWY 

ZAKŁAD 
GAZOWNIGTWA 

WGDANSKU 

BANK GDAŃSKI SA 
ul.Targ Drzewny 1, 80-958 Gdańsk 

XEROSERVICE NQflTH ,d 
Sp. z o.o. Joint Venture 
ul.Lotników 54A 
81 539 Gdynia 
tel.(0*58) 24 41 80 

22 39 65 
fax(0*58) 24 41 80 

HD®®OO 
Authorised Dealer 

BIURO HANDLOWE 
ul.Nowogrodzka 23 
81 312 Gdynia 
tel.lfax 20 26 76 

GDAŃSK- WRZESZCZ 
telJfax 41 43 54 
ul.Grunwaldzka 139 
tel. 41 OO 01 w.282 

46 oo 54 

GDYNIA 
ul.Krasickiego IO 
(dawna Baltona) 

MEBLE 
BIUROWE 
•Krzesła 
• Fotele obrotowe 
• Kompleksowe 

wyposażenie biur 

~ngn 

------~Polska 
~Telewizja 
-----------...-Kablowa s.A. 

~f-=-bb 
POLSKU 
~Zml[k!O~~!WO 
MAk'.LE~Sk'.I[ 

GDYNIA 

0 Makler morski z 45-letnim doświadczeniem, frachtuje 
statki do przewozu ładunków suchych, płynnych i 
kontenerów we wszystkich relacjach. 

0 Prowadzi kupno i sprzedaż statków używanych. 

0 Pośredniczy w innych zleconych transakcjach związa
nych z transportem morskim i rzecznym. 

2f Udziela poradnictwa transportowego także w negocja
cjach handlowych . 

0 Prowadzi obsługę agencyjną statków we wszystkich 
portach polskich. 

BIURO GŁÓWNE: 
81 368 Gdynia, ul.Pułaskiego 8 
tel.(58) 272 100 komertel 39124110 
fax (58) 20 30 49, 20 49 52 
telex 54201, 54331 
Internet: Polfracht@ikp.atm.com.pl 

GDAŃSK, UL.JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ 3/11 
TEL.(058) 39-03-33 

TCZEW, UL.30-GO STYCZNIA 46 
TEL.(069) 31-04-26 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 

Sp. Z O.O . 

SERDECZNIE ZAPRASZA NA ZAKUPY 
DO SKLEPU I HURTOWNI 

81 ,393 Gdynia 
ul.Swiętojańska 44 
tel./fax 21 63 91 

81 351 Gdynia 
ul.Jana z Kolna 24/26 

tel.21 70 56 /do 58/ 
wew.34 

• AGD - sprzęt zmechanizowany ciężki i lekki • 
• zabudowy kuchenne i sprzęt do wbudowania • 

• maszyny do szycia • 
• zlewozmywaki • 

• urządzenia grzewcze i wentylacyjne • 
• wyposażenie łazienkowe, w tym armatura i meble • 

•baseny i wanny z hydromasażem, sauny• 
·drabiny· 

• wyposażenie łazienkowe • 
• grzejniki • 



Meble do biur i mieszkań 
FURNEL International Ltd. Spółka z o.o. 
82 300 Elbląg, ul.Piławska 1 
Telex 057349, telefon 34 08 41 
Fax34 24 73 

Oferuje szeroki asortyment mebli 
w okleinie naturalnej i szlachetnego drewna: 
• zestawy pokojowe 
• stoły i krzesła 
• szafy, komody, biurka 
• zestawy do jadalni 

• systemy mebli biurowych 
w tym wyposażenie stanowisk pracowniczych 
oraz eleganckie zestawy gabinetowe. 

40 lat tradycji w meblarstwie to modna 
stylizacja i sprawdzona jakość. 

SWARZĘDZ S.A. 
SALONY FIRMOWE 
GDYNIA 
u I .Jana z Kol na 
tel.20 04 52 

SOPOT 
ul.Powstańców Warszawy 
(przy molo) 
tel.51 07 21 

GDAŃSK 
u I.Elżbietańska 
tel.31 63 28 
ul.Chmielna 
tel.31 88 16 

KARTUZY 
KOŚCIERZYNA 
LĘBORK 
GRUDZIĄDZ 
TCZEW 
SŁUPSK 
PUCK 
STAROGARD GDAŃSKI 

Meble1 z któł-4ych Polska jest dLĄmV\a! 



83 01 O STRASZYN ul.Boczna 4 
tel./fax 82 89 67 do godz.20.00 
tel.82 36 35 do godz.17.00 

FILIA: GDAŃSK-ORUNIA 
ul.Sandomierska 11 
TEL. 39 49 06 

Firma nasza zajmuje się od 1991 r. 

hurtem alkoholi 
krajowych oraz zagranicznych 

w pełnym asortymencie. 

Obecnie obsługujemy ponad tysiąc stałych Klientów. 
Towar dostarczamy własnym transportem, 

także na telefoniczne zamówienie. 

TERMINOWO 

SOLIDNIE 

UCZCIWIE 

Zapraszamy 

12.00-24.oo Rabaty dla firm! te I. 4 t t t 5 3 J 
RESTAURACJE ł AKROPOL li~ 
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Tradycja, doświadczenie, profesjonalizm -

to dlatego od 1929 roku cieszymy się zaufaniem naszych Klientów. 

Jesteśmy Bankiem uniweralnym z pełnymi gwarancjami Skarbu Państwa. 

Stale wprowadzamy na rynek nowoczesne usługi finansowe. 

Bank Polska Kasa Opieki S.A 

''Solidny partner w życiu i interesach'' 

Zapraszamy do naszych placówek: 

Oddział Gdańsk II Oddział Gdańsk 
Sopot, ul. Reja 13115 ul. Garncarska 23 

Agencja Gdańsk-Wrzeszcz Agencja Gdańsk-Oliwa 
ul. Gruwaldzka 92/98 ul. Kołobrzeska 43 

Filia Gdynia-Karwiny Filia Gdańsk-Nowy Port 
ul. Nowowiczlińska 35 ul. Marynarki Polskiej 15 

Oddział Gdynia 
ul. Śląska 23/25 

DRUKARNIA 

80 557 GDAŃSK 
UL.ZAŁOGOWA 6 
TEL.(058) 43 OO 01 
FAX (058) 43 1 O 53 

TLX 0512203 
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WŁOSKA GLAZURA, 
TERAKOTA, GRES. 

80-465 GDAŃSK, UL. HYNKA 69 
tel. 56 65 01, tel./fax 48 43 87 

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA 


