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Krzysztof Wójcicki Barabasz 

- Małgorzata Pikus i Bogdan Kokotek -

Krzysztof Wójcicki 
ur 12 marca 1955 r. w Poznaniu, wykształcenie wyższe 

(filologia polska, teatrologia, Uniwersytet Gdański , 
Katolicki Uniwersytet Lubelskil. 

Debiut krytycznoliteracki w miesięczniku Teatr w roku 1978, potem 
liczne recenzje, artykuły, eseje w: Dialogu, Teatrze, Autog rafie, 

Toposie, Roczniku Gdańskim i Roczniku sopockim 
oraz w pismach codziennych. 

Dramaty i adaptacje: 
Bałwan - groteska o stanie wojennym 1981 roku. 

Wolność dla Barabasza - prapremiera w Teatrze Wybrzeże 
w 1988 roku, w reżyserii Andrzeja Markowicza 

Księga Bałwochwalcza - druk w Dialogu z 1989 roku, premiera 
w Teatrze im. Solskiego w Tarnowie w reżyserii Jacka Andruckiego 

Powrót Łazarza - prapremiera w Teatrze Dramatycznym 
w Płocku w 1991 roku, w reżyserii Jacka Andruckiego 

Krzycząc Polska - w przygotowaniu dla Teatru starego w Krakowie 
śpiewnik domowy według Stanisława Moniuszki, realizacje z Marią 

Foltyn w Teatrze Miejskim w Gdyni oraz w Teatrze Narodowym 
w warszaw ie w 1996 r 

Pozycje książkowe : 

Rozmowy z Moskwą, 1987, Rozmowy z księdzem 
Hilarym Jastakiem, 1994, 

Rozmowy z grafem Albrechtem von Krockow, 1997 
Saga rodu von Krockow, (przygotowywana do druku 

w wersji polskiej i niemieckiej) 
Stanowiska: Kierownik Literacki Teatru 
Dramatycznego w Gdyni (1978-1990l, 
Redaktor Naczelny Gazety Gdańskiej, 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Teatru Miejskiego w Gdyni w latach 1990-1994, 

Dyrektor Naczelnyi Artystyczny 
Teatru Małego w Gdyni od 1995 r 

Laureat licznych nagród 
i wyróżnień m. in. 

Ministra Kultury i sztuki 
Wojewody Gdańskiego 

Prezydenta Miasta Gdyni 
Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki 
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Krzysztof Wójcicki Barabasz 

ks. Mieczys~aw Maliński 
NASZ CHLEB POWSZEDNI 

204. 
Tam nie będą się ciebie pytali , czy byłeś ochrzczony, 

czy nosiłeś sutannę albo habit, golf albo krawat, czy miałeś 

tytuł majstra albo doktora, czy miałeś powierzone sobi e 

klucze pa ń stwa czy mieszkania. Tam będą się ciebie pytali, 

czy byłeś człowiekiem . 

162. 
Najpierw musisz być człowiekiem, a dopiero potem możesz 

być urzędniki em, robotnikiem, nauczycielem, księdzem 

lekarzem. Bo chociaż twój zawód jest ważny, czcigodny, 

nie może on przeróść twojego człowieczeństwa . Bo chociaż 

instytucja, w której pracujesz, może być wi elka, poważna , 

świ ęta - nie wolno ci stać się tylko jej narzędziem; trzymając 

się sztywno przepisów niszczysz ludzi - zamiast im służyć. 

żadna z nich nie potrafi zdj ąć z ciebie odpowiedz i a lności 

za twoje postępowanie jako człowieka. 

164. 
Oburza cię ni euczciwość , to nie roz kładaj rąk , ale rąbnij pi ęścią 

w stół i za protestuj ; nie zga dzasz się z tym, co ci mówią, 

to nie rób ulizanej miny, ale powiedz, co o tym myślisz; 

widzisz bra k szczerośc i , to nie uśmiechaj się ironicznie, 

ale wygarnij prosto w oczy, ko mu należy: koledze, 

kierownikowi, biskupowi. Przypuszczasz, że nie będą 

zachwyceni i spotkają cię z tego powodu jakieś p rzykrości? 

Cliyba si ę mylisz. Nie zrob isz t ego? Wolno ci. Tylko nazwij taką 

postawę po imieniu i powiedz sobie, że to jest t chórzostwo, 

a nie doszu kuj s i ę w tym miłości chrześcijańskiej . 

166. 
Spróbuj co ś zrobi ć w życiu . Skoncentruj wszystk ie swoje siły 

na tej sprawi e, p rzyporządkuj jej rytm swoich prywat nych 

zaj ęć i odpoczyn ków. Może ci s i ę uda i ni e zała miesz si ę 

patrząc, jak twoi koledzy ro bią pie ni ą dze. Ryzyka nie ma 

żadneg o. Tylko najwyżej przy śmie rci wyrzut sumienia, 

żeś się i tak nie zaangażował całkowici e. 

Spróbuj coś zrobi ć w życ iu nieza leżn ie od t ego, ile masz lat . 

Ryzyka nie ma żad nego . Najwyżej przy ś mie rc i wyrzut 

sumien ia, że zacząłeś za późno. 

A jeśl i t eraz czytasz i cieszysz s i ę, że j esteś jednym z tych, 

którym dano znaleźć perłę, którym dano zana l eźć ska rb -

to życzę ci , żebyś wytrwał do śmierc i . 

184. 
Gdyby można było powtórzyć życi e. Gdyby można było 

powtórzyć choć rok, choć mi es i ą c, cho ć dzi e ń , choć godzin ę. 

Gdyby można było cofnąć słowo, odwołać czyn. 

Mimo to nie staraj s i ę żyć zbyt ostrożni e . Nie zajmuj się 

zbytnio wypl enianiem swych wad. Zrób coś w życiu. 

Tylko w rozmachu , tylko w ta kim rozpęd z i e wygubisz to, 

co s ię grzechem, wadą , złem nazywa. Ni e bę dzi e czasu. 

A zresztą w ka lkuluj to ryzyko: że ci nie wyjdzi e tu i tam, 

że nawet kogoś potrącisz , zahaczysz. Bo to będzi e 

ni ewspółmierne do dobra, które realizujesz; wynagrodzisz 

nim wszystkie tamte ni edociągnięci a . 
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Krzysztof Wójcicki Barabasz . 

- Ryszard Malinowski , Bogdan Kokotek, Gabriela Fabian , Anna Paprzyca i Ryszard Pochroń -



- Michał Siegoczyński , Sebastian Pawlak i Bogdan Kokotek -

- Sebastian Pawlak, Michał Siegoczyński i Bogdan Kokotek -

Barabasz 
Przedstawiamy gościa: reżyser Barabasza 

JACEK 

ANDRUCKI 
w scenie Polskiej Teatru Cieszyń
skiego pracuje po raz drugi 
(„ Szczęśliwe wydarzenie" 1997l. 
Ukończył wydziały: aktorski PWSTiF 
w Łodzi i reżyserii PWST w warsza
wi e, w której pracował następnie 
przez kilka lat jako asystent doc. 
Zbigniewa Zapasiewicza. 
swoje najważniejsze role zagrał 
w warszawskim Teatrze Na Woli 
(Michał w „Pierwszym dniu wol
ności " i Ksiądz Duasso w „Gdy 
rozum śpi " l. 

Jako reżyser za debi utował 
„Trojankami " Eu rypidesa / 

było prapremiera-
mi, np.: 
dobroczyńców " . „ 
J. Lutowskiego, 
„ Tu tam " 
B. Schaeffera , 

Zdarzało się, że jego spektakle 
bywały nagradzane na f estiwa
lach - " Prometeusz" J. Andrze
j ewskiego fforuńl czy „B runo" H. 
Dederki (Wrocławl. 
z równą jednak radością i satys
fakcją realizuje tzw. „ klasykę " -
np. „Sen srebrny Salomei" J. Sło
wackiego, „sen nocy letniej " 
W Szekspira, „ Idiotę " F. Dosto
jewskiego lub współczesn ą li te
raturę obcą : „ Caligulę " A. Camu
sa, „ Przeźroczyste zero" A. Vallejo , 
a „Adam i Ewa " M. Bułhakowa 

w jego reżyse rii był prapre
mierą świ atową. 

Marzy o Teatrze, do któ
rego mógłby zaangażo
wać wszystkich wspa-
niałych i szalonych ludzi, 

niowców, literatów 
i rekwizytorów, kom
pozytorów i akusty
ków, choreografów 
i inspicjentów. I wie
rzy głęboko , że byłby 

najwspani alszy 



- Ryszard Pochroń i Bogdan Kokotek -

- Bogdan Kokotek, Krystyna Pryszczyk i Teresa Branna -

- Bogdan Ko kotek -



Zbigniew Herbert Domysły na temat Barabasza 

co stało się z Barabaszem? Pytałem nikt nie wie 

Spuszczony z łańcucha wyszedł na u l i cę 

mógł skręcić w prawo iść naprzód skręcić w lewo 

zakręcić się w kółko zapiać radośn i e jak kogut 

on Imperator własnych rąk i głowy 

on Wielkorządca własnego oddechu 

Pytam bo w pewien sposób brałem udział w sprawie 

zwabiony tłumem przed pałacem Piłata krzyczałem 

tak jak inni uwolnij Barabasza Barabasza 

Wołali wszyscy gdybym ja jeden milczał 

stałoby się dokładnie t ak jak się stać miało 

A Barabasz być może wrócił do swej bandy 

w górach zabija szybko rabuje rzet elnie 

Albo założył warsztat garncarski 

I ręce skalane zbrodnią 

czyści w gl inie stworzenia 

Jest nosiwodą poganiaczem mułów lichwiarzem 

właścic i e lem stat ków - na jednym z nich żeg lował 

Paweł do Koryntian 

lub - czego nie można wyk l uczyć -

stał się cenionym szpiclem na żołdz ie Rzymian 

Patrzcie i podziwiajcie zawrotną grę losu 

o możliwości potencje o uśmiechy fortuny 

A Nazareńczyk 

został sam 

bez alternatywy 

ze stromą 

ścieżką 

krwi 
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ZG ZASP 

kierownik techniczny JÓZEF KUREK 

kierownicy pracowni: 

elektryczno-akustycznej JAROSLAV ODROBINA 

ślusarsko-modelarskiej SONA NAVRATILOVA 

krawieckiej MARIE URBANIECOVA 

perukarskiej EVA RADOVA 

kierownik ANTONiN BENEK 

brygadier sceny PAVEL PASEKA 

światło JAROSLAV ODROBINA 

dzwięk JÓZEF SŁOWIK 

garderobiana SYLVIE URBANIECOVA 

rekwizyty HELENA BOHAćovA 

montażyści dekoracji STANISŁAW KUPCZAK, DAVID KONDERLA, 

GRZEGORZ SUSZKA 

Rysunek na okładce BOGUSŁAW CICHOCKI 

Redakcja URSZULA KUREK 

Zdjęcia WIESŁAW PRZECZEK 

Opracowanie graficzne i skład MARIAN SIEDLACZEK 

Druk PROPRINT, S. r.,O., ćesky Tesfn 

CENA 10 KĆ 

wszelkie prawa dotyczące wystawienia tego spektaklu 

reprezentuje agencja DILIA Praha 

Teslnske divadlo • ostravska 67 • 737 35 ćeskv Tesin 

tel. 0659/71 12 08-9 •fax 0659/71 33 72 

e-mail: tdivadlo@grendel.cz 

www.tesinske-divadlo.cz 


