


~'11'? 
WYBRZEZE 

D rusa premiera sezonu 1998/99 

dnia 23 stycznia 1999r. 

Na Dużej &enie przy Tarsu Węslowym 

Dyrektor naczelny: 

EWA BONK-WOŹNIAKIEWICZ 

D)Treklor arl)'Sl)rczn)r: 

KQZY&ZTOf NAZAQ 

Kierownik muzyc.__:zn)r: 

ANDRZEJ GLOWIŃ8KI 

, 

l\._}.J)_Q \XI 

KIM JESTEŚ ALICJO ? 

Jeśli decydujesz się na udział w tym spektaklu, DRUGA STRONA przestaje być 

dla Ciebie tajemnicą. Dla reżysera STEFANA CHAZBIJEWICZA jest to wtajemniczenie 

tt.· reguły świata snów ... Jako psycholog zapytuję Cię: czy jesteś w stanie wracać, 

budzić się i zasypiać, dowolnie przemieszczać pomiędzy światem baśni i magii, 

a realno§cżq codziennego doświadczenia? 

NonveskifilozafJostein Gaarder, autor inspirowanego ALICJĄ W KRAINIE CZARÓW 

"Świata Zofii" poszedłby jeszcze dalej: kim jest ALICJA? Czy DRUGA STRONA jest 

tylko wytworem wyobraźni? A może i Ty istniejesz tylko w umyśle jakiegoś 

WIELKIEGO REŻYSERA? 

Więc - KIM JESTEŚ? 

Jacek Santorski 
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Minęło wiele dziesiątków lat od chwili ukazania się "Przygód Alicji" w druku , nim 

zaczęto rozumieć , że jest to nie tylko wspaniała bajka dla dzieci , ale także arcydzieło 

opisu działania ludzkiej podświadomości. Jest to zapewne jedyny wypadek w dziejach 

piśmiennictwa , gdzie jeden tekst zawiera dwie zupełnie różne książki: jedną dla dzieci i 

drugą dla bardzo dorosłych . 

"Alicja" dla dzieci jest opowiastką pełną niezwykłych przygód, zdumiewających 

bohaterów, zabawnych wierszyków i nagłych zwrotów akcji, zupełnie zrozumiałych i 

przyjętych w królestwie bajki. 

"Alicja" dla dorosłych jest drugim, obok "Finnegans Wake" Joyce'a, arcydziełem , 

którego myślą przewodnią jest analiza umysłu ludzkiego pogrążonego we śnie. I tak jak 

język "Finnegans Wake", język "Alicji" rządzony jest gramatyką snu i rytmem snu : 

przenikanie, zwalnianie, powtórzenia, nagłe zmiany tempa , monotonia i następujące tuż 

po niej porwane strzępki widzenia: wszystko to dotyczy w jednakowym stopniu struktury 

akcji i języka. Lecz owa inność w stosunku do świata na jawie nie ogranicza się, 

oczywiście, do spraw tak zewnętrznych. 

Każdy kto śnił (a śniliśmy wszyscy), wie, że niemal wszystkie sny składają się z 

niejasnego ciągu wydarzeń mających własną logikę senną, łańcuch przyczyn i skutków, 

które częściowo wymykają się śpiącemu, choć wie on, że są z nim związane, i dlatego 

często stara się je rozpaczliwie uporządkować przed przebudzeniem. Mówiąc słowami 

Alicji: "Trochę to trudno zrozumieć ... nasuwa jakieś myśli .. . ale nie wiem dokładnie jakie!" 

Jednym z podstawowych praw snu jest to, że może on łączyć z sobą ludzi, którzy nigdy się 

nie spotkali , i fragmenty rzeczywistości , które nigdy nie mogłyby sąsiadować z sobą na 

jawie. Podświadomość wyrzuca na powierzchnię fragmenty filmu, a sen jest 

zdumiewającym, choć podległym prawom, montażystą, sklejającym je w całość , na którą 

śpiący nie ma pozornie wpływu, choć cały materiał pochodzi wyłącznie od niego. W sferze 

języka klasycznym przykładem owego sennego montażu są sławne już dziś słowa -

walizki z poematu "Dżabbersmok", których znaczenie Humpty-Dumpty wyjaśnia Alicji . 

Zatrzymam się na chwilę przy nich, gdyż są one kluczem do konstrukcji "Przygód Alicji w 

Krainie Czarów". Sprawa jest pozornie bardzo prosta: połówki dwu różnych słów, 

złączone z sobą, tworzą trzecie słowo, które natychmiast zaczyna żyć autonomicznym, 

pełnym, choć nieznanym dotąd życiem. To spajanie, przenikanie i mieszanie strzępków 

jawy uznał Carroll za podstawowe prawo snu./ .. ./ 

Maciej Słomczyński 

Jeśli dziecko ma sobie poradzić z psychologicznymi problemami wzrastania - ( ... )musi 

mieć możność rozumienia tego, co dzieje się w jego świadomym "ja", tak aby mogło radzić 

sobie również z tym, co dzieje się w jego nieświadomości. Może ono to uzyskać nie w ten 

sposób, że dzięki racjonalnym wyjaśnieniom pojmie, jaka jest natura i treść jego 

nieświadomości, ale oswajając się z nią w fantazjach na jawie - przez przetrawienie, 

przekształcenie i wzbogacenie imaginacyjne elementów opowieści, na które 

zareagowało w sferze nieświadomej. Tym samym umieszcza ono tireści nieświadome w 

świad6me fantazje, co umożl1iwia mu uporanie się z owymi treściami. Tu właśnie baśnie 

okazują swą nieocenioną wartość, bo ofiarowują dziecku takie obszary wyobraźniowe , 

których nie odkryłoby samo. A jeszcze ważniejszą rzeczą jest, że forma i struktura baśni 

poddają dziecku obrazy, z których może korzystać , kształtując własne fantazje na jawie, 

przez co może też nadawać lepszy kierunek swemu życiu . 

( ... ) Większość rodziców uważa , że należy odwracać uwagę dziecka od tego 

wszystkiego, co stanowi jego największą udrękę: od nieokreślonych, niedających się 

wysłowić lęków i chaotycznych, gniewnych , a nawet gwałtownych fantazji. Wielu 

rodziców sądzi , że dziecko powinno stykać się jedynie z rzeczywistością świadomości 

oraz z obrazami , które sprawiają przyjemność i zgodne są z naszymi życzen i ami - że 

winno mieć do czynienia tylko z jasnymi stronami życia. ( ... ) 

W dominującej obecnie kulturze pragnie się stwarzać pozór, zwłaszcza jeżeli chodzi o 

dzieci , że ciemna strona człowieka nie istnieje i wyznaje się optymistyczną wiarę w coraz 

-lepszość. Również psychoanaliza uważana jest za coś , co ma uczynić życie lekkim - ale 

nie takie były intencje jej twórcy. Celem psychoanalizy jest pomaganie człowiekowi, by 

mógł zyskać możność zaakceptowania problematycznej natury życia, nie dając się 

pokonać przez nią ani przed nią nie uciekając. Recepta Freuda brzmi, że tylko wówczas, 

gdy człowiek podejmie odważnie walkę , która sprawia przemożne wrażenie niedającej 

żadnych szans, może on wymóc na swym istnieniu sens. 

To właśnie w najróżnorodniejszy sposób przekazują dziecku baśnie : walka z 

poważnymi trudnościami jest w życiu nieunikniona, jest ona nieodłączną częścią 1istnienia 

ludzkiego - ale, jeśli się nie ucieka przed nią, lecz niewzruszenie stawia czoło 

niespodzianym i często niesprawiedliwym ciosom, pokonuje się wszelkie przeszkody i w 

końcu odnosi zwycięstwo . 



Przeciwnie niż w wielu współczesnych opowieściach dla dzieci, w 

baśniach niegodziwość jest równie wszechobecna jak cnota . 

Praktycznie w każdej baśni w jedne postacie i ich uczynki wcielone 

zostaje dobro, w inne - zło ; podobnie wszechobecne jest dobro i zło w 

życiu , a skłonność do jednego ,i drugiego przejawia się w każdym 

człowieku. Właśnie ta dwoistość stwarza problem moralny, a jego 

rozwiązanie wymaga walki. (.„) 

Postacie baśniowe nie są ambiwalentne- nie są zarazem dobre i złe, 

jak my wszyscy w życiu realnym. Ponieważ w umyśle dziecka dominuje 

biegunowość, charakterystyczna jest ona także dla baśni. Postać jest 

albo dobra, albo zła; nic pośredniego nie istnieje.( ... ) 

Zestawianie postaci przeciwstawnych nie ma na celu uwydatniania, 

które zachowanie jest właściwe - jak to się dzieje w przypadku 

opowieści budujących. (Spotyka się baśnie niewprowadzające 

płaszczyzny moralnej, w których dobro i zło, piękność i brzydota nie 

grają żadnej roli.) Ukazywanie postaci tak biegunowo przeciw

stawnych pozwala dziecku łatwiej uchwycić zachodzącą między nimi 

różnicę, niż gdyby były one przedstawione w sposób bliższy 

rzeczywistemu życiu, to znaczy z uwzględnieniem całej złożoności, 

która właściwa jest realnym ludziom. Na niejednoznaczność ludzką 

jest jeszcze za wcześnie dla dziecka, którego osobowość nie jest 

jeszcze względnie skonsolidowana. Aby to mogło u niego nastąpić, 

potrzebuje ono pozytywnych identyfikacji. Wówczas dopiem zyskuje 

podstawę, by rozumieć, że ludzie bardzo różnią się między sobą i że 

trzeba wybierać, kim się chce być. Biegunowa przeciwstawność 

postaci baśniowych ułatwia tę podstawową decyzję, od której zależy 

cały dalszy rozwój osobowości. 

Nadto, dziecko uwzględnia w swoich wyborach nie tyle fakt, że 

postać postępuje dobrze lub źle, ile sympatię bądź antypatię, jaką w 

nim ona wzbudza. Tym łatwiej identyfikuje się z postacią dobrą 

(odrzuca złą), im jest ona prostsza i bardziej bezpośrednia. A 

identyfikuje się z nią nie dlatego, że jest dobra, lecz dlatego, że 

położenie, w jakim się ta postać znajduje, budzi w nim głęboki 

pozytywny oddźwięk. Dziecko nie zadaje sobie pytania, czy chce być 

dobre, ale pytanie, do kogo chce się upodobnić. I rozstrzyga je, 

dokonując bez zastrzeżeń projekcji własnej osoby na osobę bohatera 

baśniowego. Jeśli postać ta jest dobra, dziecko również chce być 

dobre. Baśnie niewprowadzające płaszczyzny moralnej, w których nie 

ma przeciwstawienia postaci dobrych i złych, służą zupełnie innemu 

celowi.( ... ) 

„ 

Ostatecznie, na co przydać się może komuś postanowienie, że 

będzie dobry, jeśli czuje się on kimś tak marnym, że obawia się, iż nigdy 

do niczego nie dojdzie ? Baśnie tego rodzaju nie dotyczą wyborów 

moralnych, ale mają na względzie przekonywanie dziecka, że może 

osiągnąć powodzenie. To także bardzo istotny problem 

egzystencjalny: czy stawić czoło życiu z przekonaniem, że zdoła się 

pokonać życiowe trudności - czy też oczekiwać, że poniesie się klęskę . 

Głębokie konflikty wewnętrzne wywodzące się z naszych popędów 

pierwotnych i gwałtownych uczuć są całkowicie nieobecne w 

większości współczesnej literatury dziecięcej i w ten sposób dziecko 

jest w tej dziedzinie całkowicie pozbawione pomocy. Tymczasem 

miewa ono rozpaczliwe poczucie, że jest samotne i opuszczone oraz 

często doświadcza śmiertelnego lęku. Na ogół nie umie wyrazić swoich 

uczuć w słowach albo może je wyrazić tylko pośrednio: poprzez l,ęk 

przed ciemnością, przed jakimś zwierzęciem, poprzez niepokój, jaki 

budzi w nim własne ciało. Ponieważ spostrzeganie takich doznań u 

dziecka budzi złe samopoczucie rodziców, starają się oni ich nie 

dostrzegać lub pomniejszają lęki wypowiadane, sprowadzając je do 

wymiarów własnego niepokoju i sądząc, że tym samym uśmierzają lęki 

dziecka. 

Baśń, przeciwnie, traktuje owe egzystencjalne lęki i dylematy 

całkowicie poważnie i zawiera bezpośrednie odniesienia do nich: do 

potrzeby, aby być kochanym i lęku, że jest się uważanym za kogoś 

pozbawionego wartości; do miłości życia i lęku przed śmiercią Co 

więcej, baśń ofiarowuje rozwirązania tego rodzaju, że są one dziecku 

dostępne na jego poziomie rozumienia. Jedynie wkraczając w świat 

bohater baśniowy (dziecko) może odnaleźć siebie; jedynie wkraczając 

w świat oraz odnajdując siebie może on spotkać inną istotę ludzką, z 

którą będzie mógł żyć długo i szczęśliwie, to jest nie doznając już nigdy 

lęku przed odłączeniem . Baśń skierowana jest ku przyszłości1 i skłania 

dziecko - w sposób przemawiający zarówno do świadomej, jak do 

nieświadomej sfery jego umysłu - aby zrezygnowało z dziecięcej 

potrzeby zależności i osiągnęło egzystencję niezależną, przynoszącą 

więcej zadowolenia. 

W dzisiejszych czasach dzieci nie chowają się już w zapewnia

jących bezpieczeństwo, wielopokoleniowych i rozgałęzionych 

rodzinach czy w ściśle zintegrowanych społecznościach lokalnych. 

Toteż obecnie jest rzeczą jeszcze ważniejszą niż w czasach, kiedy 

baśnie powstały, aby dostarczać dziecku obrazów, w których bohater, 

1
1 
.; .-; \ \. , ·_ . zmuszony samotnie wyruszyć w świat i niewiedzący początkowo nic o 
~ . __...-:::; ·~ -== -~z--:: tym, co najważniejsze, znajduje w świecie bezpieczne miejsce, do 

którego zdążał właściwą d rogąz głęboką wewnętrzną pewnością 



Podobnie jak współczesne dziecko, które często czuje się 

osamotnione, bohater baśniowy przez pewien czas również jest 

osamotniony. Wspiera go bliski kontakt z tym, co pierwotne - z 

drzewem, zwierzęciem, całą przyrodą; podobnie dziecko bliższe jest 

tej sferze niż większość dorosłych. Los owych bohaterów przekonuje 

dziecko, że może czuć się - podobnie jak oni - odrzucone i opuszczone 

w świecie, błądząc w nim po omacku, ale że będzie - również jak oni -

krok po kroku prowadzone w życiu i otrzyma potrzebną pomoc. 

Współcześnie, w jeszcze większej mierze niż dawniej , dziecko 

potrzebuje dodających odwagi obrazów, w których istota ludzka mimo 

swego osamotnienia może nawiązać z otaczającym światem więzi 

pełne dla niej znaczenia i wartości. 

Alice (Alicja) Liddell 

B.Bettelheim, 
Cudowne i pożyteczne. 
O znaczeniach i wartościach baśni, 
PiW, Warszawa 1985r. 

Pod Oxfordem wśród łąk wije się rzeka, niezbyt szeroka, o nurcie cichym i dość 

wolnym. W swobodnych chwilach studenci uprawiają na niej tzw. punting, pływanie 

płaską łodzią, odpychając się drągiem od dna. Gdzieś po roku 1860 młody 

wykładowca matematyki, Charles Lutwidge Dodgson, zabierał na takie wodne 

przejażdżki córeczkę przyjaciela i urozmaicał jej pływanie opowiadając historie. Był 

samotnikiem zatopionym w swojej ścisłej dyscyplinie, ale ! l ubił towarzystwo małych 

dziewczynek: uprzywilejowana była córka dziekana Christ Church College 

dziesięcioletnia Alice (Alicja) Liddell. 
Charles Lutwidge Dodgson (Lewis Carroll) 



CARROLL Lewis (1832-1898), właściwie: Charles lutwidge Dodgson, wybitny 

matematyk angielski, profesor Oxfordu. Chociaż opublikował około 250 dzieł naukowych1, 

a był także wynalazcą i znakomitym fotografikiem, międzynarodową sławę zyskał jako 

autor dwóch powi1eści o przygodach Alicji: Alicja w Krainie Czarów (1865) oraz O tym, co 

Alicja odkryła po drugiej stronie lustra (1871 ). Powieści te wkrótce zostały uznane za 

arcydzieła literatury światowej. Początkowo traktowane jako książki przeznaczone dla 

dzieci, stały się z czasem także ulubioną l'ekturą dorosłych czytelników o wysokich 

wymaganiach intelektualnych. 

Pod datą 4 lipca 1862 roku Lewis Carroll notl~je w 

swmm dzienniku:" Zrobiłem wycieczkę w górę rzeki do Godstow z trzema 

{~:·.,~ ·./I li , córeczkami dziekana i wróci/Limy do Chris! CJ.1urch dopiero o wpół do dziewiątej. 
"" ~ f · r . Przy tej okazji opowiedziałem im bajkę o przygodach Alicji w podziemnej krainie, 

którą zamierzam napisać dla Alicji". 

Najbardziej chyba wnikliwą analizę pozycji, jaką ta książka zajmuje ·w 

literaturze dziecięcej, dał JHJH•ie§ciopisarz Sir Walter Besant, mówiąc o niej: 

"Wprowadza nas w świat, który dopóki on o nim nie napisał, był nie tylko nie 

zbadany, ale i nieodkryty". 

' ZAQOW 

"a jednak„. a jednak ... takie życie jest ciekawe! 

Chciałabym wiedzid; co się naprawdę ze mną stało! Czytając bajki myślałam, że 

tego rodzaju rzeczy nie mogą się zdarzyć w rzeczywistofri, a oto terazjestem tu, po 

uszy w jednej z nich! Powinno się o mnie napisać książkę, na pewno powinno się! 

Kiedy dorosnę, sama ją napiszę„. ale przecież już jestem dorosła".- 1 dodała 

żałosnym głosem: - W każdym razie, tu już nie ma miejsca, żeby bardziej dorosnąć. 

' ZAQOW 



Pośród złotego popołudnia 

Łódź się nie ślizga prawie, 

Gdyż oba wiosła w małych rączkach 

Pracują mało wprawnie, 

A małe dłonie nadaremnie 

Ster dzierżą w tej wyprawie. 

Trójko okrutna! Pragnąć bajek 

Wśród sennej tak pogody, 

Od tchu słabego tak, że piórka 

Nie zdmuchnąłby bez szkody! 

Lecz jakże przeciw trzem językom 

Jednemu iść w zawody? 

.. -J..-~···-

"Zaczynać!" Prima niecierpliwa 

Wygłasza swe orędzie; 

Secunda grzeczną ma nadzieję, 

Że "Bzdur w tym wiele będzie!"; 

Tertia przerywać chce opowieść 

Co chwila, lecz nie częściej, 

I oto cichną. W wyobraźni 

Dziecko ze snu się zjawia; 

Wchodzą wraz z nim w Krainę Czarów 

Przedziwnych, gdzie rozmawia 

Wesoło z ptakiem i zwierzęciem .. . 

I już w to wierzą prawie; 

Lecz gdy ofiara udręczona 

Wreszcie do dna osuszy 

Fantazji studnię i powiada, 

Dość mając tych katuszy: 

"Dokończę później ... " 

"Już jest później!" 

Słyszą zmęczone uszy. 

Tak bajka o Krainie Czarów 

Z wolna jak gmach urosła, 

Pełen postaci osobliwych„. 

Załogo, chwyć za wiosła, 

By nas pod słońcem zachodzącym 

Łódź ku domowi niosła. 

Alicjo! Wsuń łagodną dłonią 

Dziecinną tę bajeczkę 

Tam, gdzie Dzieciństwa sny związałaś: 

Pod Pamięci wstążeczkę. 

Jak pielgrzym niesie z obcych krain 

Zwiędłych kwiatów wiązeczkę. 

--~-
c ' 
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Kiedyś raz 

Myszka mała 

Kota Złego 

spotkała. 

"W sądzie chcę 

cię oskarżyć!"-

rzekł Kot Zły, 

widząc Mysz. 

"Radzę ci, nie 

uciekaj i 

na proces 

tu czekaj! 

Nudzę się 

już od rana, 

więc uczynię 

to dziś". 

rzekła Mysz: 

"Hej, kolego! 

Cóż to? Sąd bez 

sędziego, bez przy

sięgłych, obrońcy 

i woźnego 

żę 

cie 

chcesz mieć?" 

Na to Kot: 

"Adwokatem, 

sędzią, 

woźnym, 

i katem 

ja sam 

będę. 

Ja sam 

też 

ska -

bie 

na 

śmierć". 

,, 

Mówili mi, że u niej byłaś, 

By przy nim o mnie się odzywać. 

Usposobienie me chwaliła, 

Lecz rzekła, że nie umie pływać. 

Że nie odszedłem, dał znać wszędzie, 

(Choć prawda to, my wiemy swoje): 

Gdy ona znów nalegać będzie, 

Jak się potoczą losy twoje? 

Jedno jej dałem, dwa mu dały, 

A ty nam dałaś trzy lub więcej; 

Choć przedtem do mnie należały, 

On ci je zwrócił jeszcze prędzej. 

Gdy ona, jia lub my oboje 

Damy się wciągnąć w tę aferę, 

Zwróć wolność im, on wierzy w twoje 

Wobec nas chęci, wielce szczere. 

Więc pomyślałem, jaka szkoda, 

(Nim nią wstrząsnęły te ataki) 

Że tak wyrosłaś jak przeszkoda 

Między nim, nami a czymś takim. 

Nie zdradź mu, jak je polubiła; 

Niech ani słyszą, ani widzą 

Inni, by rzecz ta wiecznie była 

Twoją i moją tajemnicą. 

/ 
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"Najpierw ryba musi być złowiona". 

To łatwe: rybę, jak sądzę, ułowi nawet głupi. 

"Później ryba musi być kupiona". 

To łatwe: rybę jak sądzę, za pensa każdy kupi. 

"Teraz rybę ugotować należy!" 

To łatwe i w minutę lub dwie się odbywa. 

"Więc teraz niech w garnku już leży!" 

To łatwe, oto ryba już w garnku spoczywa. 

"Chcę ją zjeść! Więc na stół ją wnieście!" 

To łatwe, oto garnek już na stole stoi. 

"Więc pokrywkę garnka podnieście!" 

Ach, ciężar tej pokrywy jest ponad siły moje! 

Niesłychanie to prosta zagadka, 

O odpowiedź jednoznaczną chcę was prosić: 

Czy można, nie podnosząc ryby z garnka, 

Zalety ryby leżącej w garnku podnosić? 

\ 
\ 
\ 

/ 

{ . 
Lew stanął z Jednorożtem do boju o koronę. 

Przechylił Lew zwycięstwo w boju na swoją stronę. 

D~no im trochę pszennego, a trochę żytniego ciasta 
I 

I tróchę pl'acka ze śliwek, i wybębniono ich z miasta. 

Miałem ogród jego, a w owym ogrodzie 

Sowa z Panterą obiad jadły w wielkiej zgodzie: 

Pantera zjadła zupę, ciasto i pieczyste, 

Sowie waza została i talerze czyste. 

A gdy wszystko zjedzono, Sowa rada wielce 

Łyżkę wzięła, Panterze noże i widelce 

Przypadły, więc i danie też mieć chciała nowe: 

Ryknęła i na deser zjadła także.„ 



Jak skrzętnie, mały krokodylu, 

Dbasz o swój ogon czysty. 

Wciąż polewając wodą z Nilu 

Każdą z łusek srebrzystych! 

Jakże uśmiecha się pogodnie 

Paszczęka twoja słodka, 

Gdy rybki małe tak łagodnie 

Zaprasza, ach, do środka! 

DŻABBERSMOK 

Było smaszno, a jaszmije smukwijne 

Świdrokrętnie na zegwniku wężały, 

Peliczaple stały smutcholijne 

I zbłąkinie rykoświstąkały. 

"Ach, Dżabbersmoka strzeż się, strzeż! 

Szponów jak kły i tnących szczęk! 

Drżyj, gdy nadpełga Banderzwierz 

Lub Dżubdżub ptakojęk!" 

W dłoń ujął migbłystalny miecz, 

Za swym pogromnym wrogiem mknie ... 

Stłumiwszy gniew, wśród Tumtum drzew 

W zadumie ukrył się. 

Gdy w czarsmutśleniu cichym stał, 

Płomiennooki Dżabbersmok 

Zagrzmudnił pośród srożnych skał, 

Sapgulcząc poprzez mrok! 

Raz-dwa! Raz-dwa! I ciach! I ciach! 

Miecz migbłystalny świstotnie! 

Łeb uciął mu , wziął i co tchu 

Galumfująco mknie. 

"Cudobry mój, uściśnij mnie, 

Gdy Dżabbersmoka ściął twój cios! 

O wielny dniu! Kalej! Kalu!" 

Śmieselił się rad w głos. 

Było smaszno, a jaszmije smukwijne 

Świdrokrętnie na zegwniku wężały, 

Peliczaple stały smutcholijne 

I zbłąkinie rykoświstąkały. 



Monika 

CHOMICKA 

Wanda 

NEUMANN 

30-LAT PRACY ARTYSTYCZNEJ 

Jerzy 

DĄBKOWSKI 

35-LAT PRACY ARTYSTYCZNEJ 

Marta 

KALMUS 

Marzena 

NIECZUJA-URBAŃSKA 

Jerzy 

GORZKO 

Tomira 

KOWALIK 

Włodzimierz 

CIBOROWSKI 

Grzegorz 

GZYL 

Alina 

LIPNICKA 

Dariusz 

DAREWICZ 

Wojciech 

KACZANOWSKł 

Jerzy 

KISZKIS 

Krzysztof 

MATUSZEWSKł 

Florian 

STANIEWSKI 

30-LAT PRACY ARTYSTYCZNEJ 

Maciej 

KONOPIŃSKI 

Andrzej 

NOWIŃSKł 

Maciej 

SZEMIEL 

Jacek 

LABI]AK 

Ryszard 

RONCZEWSKł 

Dariusz 

SZYMANIAK 

Andrzej 

ŁAC HAŃSKI 

Jan 

SIERADZIŃSKI 

Jarosław 

TYRAŃSKł 



STEFAN CHAZBIJEWICZ - reżyser. Urodzony w 1958 r. w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego 

(1984 r.) oraz Wydziału Reżyserii Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. W 1981 r. wydał tomik poezji Powroty, w latach 

1981 - 1986 publikował utwory w periodykach literackich. W 1991 r. otrzymał filmowe oraz teatralne stypendium 

Josepha Conrada w Wielkiej Brytanii. 

Do ważniejszych osiągnięć S.Chazbijewicza należą: filmy Pejzaż (1989 r.)- specjalna nagroda jury na Między

narodowym Festiwalu Filmowym w Turynie, Sułak (1989 - film dyplomowy) - nagrody na Międzynarodowym 

Festiwalu Szkół Filmowych w Nines (1990), główna nagroda w kategorii Szkół Filmowych na Międzynarodowym 

Festiwalu Filmowym w Rimini - Cinema (1990), Podróż na Wschód - nagroda za najlepsze zdjęcia na Festiwalu 

Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, nagroda im. A. Munka za debiut, nagroda GTPS Gdańsk 1994, film 

dokumentalny Amerykański brzeg Leopolda Tyrmanda, spektakl dla Teatru Telewizji - Jaskinia filozofów wg 

Zbigniewa Herberta. 

Dla Teatru Wybrzeże S. Chazbijewicz wyreżyserował w 1992 r. Indyka Stanisława Mrożka. 

DOROTA ROQUEPLO - ur. 18 marca 1960r. w Nevilly (Francja), absolwentka Ecole International Des' Arts 

De La Mode, od czasu ukończenia studiów zamieszkała w Polsce. Laureatka nagrody Złotego Lwa na 

Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 1995r. za kostiumy do filmu Prowokator w reż. K.Langa. 

Do ważniejszych realizacji D.Roqueplo należą: prace do filmu 300 mil do nieba w reż. M.Dejczera 

(samodzielny debiut), Życie za życie, Dotknięcie w reż.K.Zanussiego, Ostatni prom, Polska śmierć w reż. 

W.Krzystka oraz teatralne - dla Teatru Rozmaitości Proces w reż. H.Baranowskiego, dla Teatru Ateneum 

Garderobiany w reż.K.Zaleskiego, dla Teatru Tv Fedra w reż. H.Baranowskiego, Klimaty w reż.M.Łazarkiewicza, 

Inne czasy w reż. T.Wiszniewskiego, Drugie łoże w reż.A.Ustynowicza; Gdy rozum śpi w reż. M.Ziębińskiego, 

Kochaj i rób, co chcesz w reż. R.Glińskiego, Sprawa Stawrogina w reż. K.Zaleskiego; To tańczyła /zadora w reż. 

M.Łazarkiewicza. 

W Teatrze Wybrzeże D.Roqueplo przygotowała kostiumy do sztuki Kilka zdarzeń z życia braci Karamazow wg 

F.Dostojewskiego w reż. K.Zaleskiego oraz Marat- Sade P.Weissa w reż. K.Nazara. 

MAREK KUCZYŃSKI - absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, jest kompozytorem młodego pokolenia. 

Specjalizuje się w muzyce filmowej. Swobodnie porusza się w wielu stylach, od muzyki symfonicznej i kameralnej 

do jazzu. Jest autorem muzyki do filmów fabularnych: Cudze szczęście Mirosława Borka (nagroda za najlepszą 

muzykę na XXII! Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 1998 roku), Kamień na kamieniu Ryszarda 

Bera wg książki Wiesława Myśliwskiego, serialu animowanego Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej pt. 

Między nami bocianami; ponad 40 filmów dokumentalnych m.in.: Jan Saudek czeski fotograf Sławomira Pultyna i 

Jarosława Rybickiego, nagrodzonego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w 1996 roku dokumentu 

Zmierzch emigracji Anny Marii Mydlarskiej, Roman Opałka - czas artysty, czas sztuki A.M. i J.Mydlarskich, 

Amerykański brzeg Leopolda Tyrmanda Stefana Chazbijewicza, Podróże Olgi Tokarczuk Ewy Pytki, Non 

possumus Bogdana Łoszewskiego; spektakli Teatru TV m.in.: Kario/an Williama Szekspira w reżyserii Mirosława 

Borka, Słowik Warszawy Jarosława Abramowa-Newerly w reż. Ryszarda Bera, Stroiciel Mirosława 

Tomaszewskiego w reż. Pawła Chmielewskiego, Bóg Woody Allena w reż. M.Borka dla Teatru Siemaszkowej w 

Rzeszowie oraz wielu programów telewizyjnych, a także reklam. Jest laureatem I nagrody w konkursie na Hejnał 

Tysiąclecia Gdańska. Muzyka do sztuki Wynalazek miłości w reż. K.Babickiego była jego pierwszą realizacja dla 

Teatru Wybrzeże. 

WOJCIECH MISIURO - urodził się w Gdańsku. Jest absolwentem Gdańskiego Studia Baletowego i Studia 

Pantomimy przy Teatrze Pantomimy Henryka Tomaszewskiego. Zadebiutował jako tancerz w 1967r. w 

Państwowej Operze i Filharmonii Bałtyckiej, gdzie był zatrudniony do 1973 r. 

Od 1973 do 1974 r. występował w Państwowej Operze we Wrocławiu, w latach 1974 - 1978 w Teatrze 

Pantomimy pod kierunkiem Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu, a w okresie od 1978 - 1979 jako aktor - mim w 

Teatrze Stu w Krakowie. 

W połowie lat siedemdziesiątych rozpoczął współpracę jako choreograf z teatrami we Wrocławiu, Łodzi, 

Krakowie, Gdańsku i Warszawie. W latach 1979 - 1982 był etatowym choreografem Teatru Narodowego w 

Warszawie. Wykładał też w Szkole Filmowej i Teatralnej w Łodzi. W dorobku ma 30 choreografii w teatrach drama

tycznyiĆh, zrealizowanych we współpracy z takimi reżyserami jak: Adam Hanuszkiewicz, Tadeusz Minc, Helmut 

Kaizar, Witold Zatorski, Ryszard Peryt, Mariusz Treliński i Krzysztof Warlikowski. W latach osiemdziesiątych 

zrealizował dla TVP film baletowy do muzyki Grażyny Bacewicz Esik w Ostendzie. 

W roku 1987 Wojciech Misiuro założył autorski TEATR EKSPRESJI, jeden z bardziej znanych teatrów 

pantomimicznych w Polsce. 

TOMASZ WERT - absolwent PWSTiF w Łodzi, operator filmowy, realizator obrazu i światła w telewizji. Laureat 

nagrody głównej za zdjęcia na Festiwalu Twórczości Telewizyjnej w Gdyni w 1994r. za film Podróż na Wschód w 

reż. S.Chazbijewicza, nagrody za zdjęcia i światła na I Festiwalu Twórczości Telewizyjnej do spektakli: Płatonow w 

reż. A.Domalika, Gdy rozum śpi w reż. P.Mikuckiego, Markiza de Sade w reż. A.Sopiji. 

Inne ważniejsze realizacje telewizyjne: Kobieta zawiedziona, Siedem pięter, Muzyka li w reż. A.Barańskiego, 

Ziarno zroszone krwią, Wujaszek Wania, Nasz człowiek, Emigranci w reż. K.Kutza, Sen srebrny Salomei, Urodziny 

w reż. K.Nazara, Chwila szczęścia w reż. F.Falka, Equus, Szalbierz, Inne czasy w reż. T.Wiszniewskiego. Tomasz 

Wert współpracował również z M. Dejczerem i R. Rowińskim. 

Realizacje filmowe: Dziecko szczęścia, Księga wszelkich życzeń w reż. S.Kryńskiego, Kanalia w reż. 

T.Wiszniewskiego, Królewskie sny w reż. G.Warchoła, Dyskretny urok emigracji - film dok. w reż. F.Falka, dla 

telewizji francuskiej Historia doktora Semmelweissa w reż. R.Andrieux. 

T. Wert reżyserował w Teatrze Wybrzeże światła do sztuki W. Shakespeare'a Hamlet w reżyserii K. Nazara. 



Z-ca dyrektora d/s technicznych: BRUNO SOBCZAK 

Kierownik techniczny: RYSZARD TOMASZEWSKI 

Kierownik działu scen: CZESŁAW KROK 

Kierownik dz i ału produkcj i i scenografii : ZYGMUNT LUBOCKI 

Kierownik dz i ału produkcji kostiumów: RUFINA PLĄSKA 

Obsługa spektaklu: 

Brygadier sceny - J.Głodowski, K.Puzio 

Dźwięk - Z.Graczyk 

Światło - B.Rokita 

Rekwizytor - W.Bis 

Charakteryzacja - K.Winiarska 

Garderobiana - T.Górna, U.Bożek, J.Jędrzejewska 

Zaopatrzenie - M.Rybkowska 

Dyrektor marketingu : 

ANNA TOMASZEWSKA 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
w Gdańsku: 

kierownik : Iwona Korsak 

tel . 301 70 21 wew. 14 

DUŻA SCENA przy Targu Węglowym 

MAŁA SCENA im. St. Hebanowskiego 

kasy biletowe: tel. 301 70 21 w. 31 

w Sopocie: 

z-ca kierown ika: Maria Zawadzka 

SCENA KAMERALNA 

kasy biletowe: tel. 551 39 36, 551 58 12 

przedsprzedaż i sprzedaż biletów, rezerwacja: 
oo oo 

W dni robocze oprócz poniedziałków w godz. 11 - 19 
oo oo 

w soboty 14 - 19 

w niedziele i święta - 2 godz. przed spektaklem 

ZAPRASZAMY!!! 

Opracowanie programu: Jerzy Gutarowski 

Opracowanie graficzne: Małgorzata i Leonard Rozenkranz 

Okładka : Tomasz Dobrowolski 

Zdjęcia realizatorów i aktorów: Małgorzata Bramorska - Fogiel, ... 

Rysunki do wierszy: Klaudia Rozenkranz 

MIEJSCA Ili-BALKON li P. 

MIEJSCA li -BALKON I P. 

MIEJSCA I ·PARTER 

SCENA 

PLAN WIDOWNI TEATRU .. WYBRZEŻE„ W GDAHSłtU - SCENA DUŻA 



Gdynia Gdańsk 

UKF 72,92; 106,7 UKF 68,63; 96,4 

• • 
Telefon dla słuchaczy: 664 91 OO, 664 90 90 

® 

Radio Gdańsk 
67,85MHz 103,7MHz 

GDAŃSK UL. UPHAGENA 23 TEL./FAX 341 10 34 

R A D I O 

TREFL 
--
tel.: 551 52 29 

550 44 44 

Polska 
Telewizja 

Kablowa s.A. 

a kłady Porcelany Stołowej Lubia na SA 
83-407 Łubiana; tel. 686-37-84, 686-37-86 , fax 686-37-85 

tlx 0512225 cerppl 
apraszamy do sieci naszych hurtowni 

Szczegółowe informacje: tel. 686-37-84 w. 291, 351, 352 

Oficjalni przedstawiciele w woj. gdańskim: 
Lubiana - Hurt Sp. z o.o.; Łubiana, tel. 686-37-84 w. 226 
Stamar PPH; Wejherowo, ul. Wałowa 20, tel. 672-06-34 

Hurtownia Saturn; Gdynia, ul. Komandorska 26, tel. 620-87-76 



BANK 
PEKAO SA 

ZAPRASZAMY DO NASZVCH PLACÓWEK 

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.-Grupa Pekao S.A. 
V Odldział w Gdańsku 

Wały Piastowskie 1, Gdańsk 
tel. 346-20-53, 34(>..28-63, 301-01-72 

BANK PEKAO S.A. - Grupa Pekao S.A. / V Oddział w Gdyni 
ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia, tel. 627-22-08, 661-79-44 do 47 fax 661-79-48 
BANK PEKAO S.A. - Grupa Pekao S.A. /Filia Nr 1 „ ETC", 
ul. Rzeczypospolite j 33 , 80-463 Gdańsk-Za spa , tel. 346-39-79, 346-39-80 
BANK PEKAO S.A. - Grupa Pekao S.A. / Filia Nr 2 „PTHM " 
ul. Gen. H. Hallera 13 2, 80-416 Gdańsk , tel. 344-72-77, tel./fax 345-13-8 8 
BANK PEKAO S.A. - Grupa Pekao S.A. /Filia Nr 3 „Klif" 
Al. Zwycięstwa 256, tel. 664-94-02, fax 664-93-94 
BANK PEKAO S.A. - Grupa Pekao S.A. / Filia Nr 4 
ul. Portowa 4, 84-140 Jastarnia, tel. 675-28-77, tel / fa x 675-28-61 

D R u K A R N I A 

PUP AKOBI SA 80-393 GDAŃSK UL. KRYNICKA 1 TEL. 554 37 01, FAX 554 37 03 
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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. 

0 Udziela poradnictwa transportowego także w negocja
cjach handlowych. 

0 Prowadzi obsługę agencyjną statków we wszystkich 
portach polskich. 
BIURO GLÓWNE: 
81 368 Gdynia, ul. Pułaskiego 8 
tel. (58) 627 21 OO komertel 39124JJO 
fax (58) 620 30 49, 620 49 52 
telex 54201, 54331 
Internet: Polfracht@Telebank.pl 

CHEMIA 
~··· 

t;r,v~~~ 
tel. 341 46 65, 341 22 02 

Gdańsk, ul. Grunwaldzka 48/50 tel. 552 29 01; 552 12 28 i 29 
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 363 

lll.1„l"'f'l·11''~l"'f~l··~1·r1111 rn m -~ ~li , ..... ,, ~li J. •li -

ul. Na Piaskach 1 O, 80-846 Gdańsk 
tel. 301 -62-31 
tlx O 51-28-86 
fax 301-61-28 

a.;> Za urz s ię w naturze 

·~ 
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C..) skór ze hloną · 
·~ u życ io daj n e soki owo ów 

c\j i warzyw z de likatnych 

r-o nowo zesnych formul 

naszych kremów 

~ Czerp z nich młodo ś ć , 

'0 wi ta l noś · 
~ 
~ 1 naturalne p i ękno . 

~ .... ' 
Cl.) Odkry1 dla „1e b1 e ser i ę 

s owo cowo-wa rzywną 

ifl firmy ZIAJA. 
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ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Lekó w, ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk, tel. 058 3413852 



POMORSKI 
OKRĘGOWY 

ZAKŁAD 

GAZOWNICTWA 

ul. Budowlanych 27, 80-298 Gdańsk-Kokoszki 
tel. (058) 341 06 88, fax (058) 341 02 49 

GWARANT S.A. 
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI 

Centrala: 80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 30, Poland 
tel. (058) 344 61 OO; tlx 51 22 67 gwarant pl; fax (058) 557 02 43 

Silny. Pewny. Godny. 

Potrzebujesz banku, na którym możesz polegać. 
Banku, który jest silnym i mocnym partnerem 
wzbudzającym szacunek i zaufanie. 
Banku przyjaznego, który rozumie Twoje potrzeby 
i wyprzedza oczekiwania. 

POWSZECHNY BANK KREDYTOWY SA W WARSZAWIE 
ODDZIAŁ W GDAŃSKU 

ul. O garna 116, 8 0-826 Gdańsk, tel. 3O1-3 0-81, 'fax 3O1-3 9-64 



83 01 O STRASZYN ul. Boczna 4 
tel./fax 682 89 67 do godz. 20.00 

tel. 682 36 35 do godz. 17 .OO 
Fl1LIA: GDAŃSK-ORUNIA 

ul. Sandomierska 11 
TEL. 309 49 06 

Firma nasza zajmuje się od 1991 r. 

hurtem alkoholi 
krajowych oraz zagranicznych 

w pełnym asortymencie. 

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

także na te'lefoniczne zamówienie. 

terminowo solidnie uczciwie 

zapraszamy 

• lntennncy~. 
tj . m.ln. zorganizowanie usług ślusarskich, 
hydraulicznych, elektrycznych, szklarskich, 
dekarskich, dozór miejsca zamieszkania, 

· ~ w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 
• w przypeclku hoaplt.llzllcjl 

(np. opieka nad dziećmi , zwl rzęteml domowymi) 

• lnfonNlcyjn1t 
- o słutbech publicznych oraz punktach usługowych. 

USWGI SERWIS, STANOWl~CE NOWATORSK~ FORM{ 
UKWIDACJI SZICODY po,_.zez: 
• zorpnlzowanle robót remont~lanych 

za pośredn ictwem fi rmy asslstance, 
• wypmcenle w clUlJ 16 dni 

l<wOty na pokrycie koszt6w remontu. 

WYSTARCZY JEDEN TELEFON 
DO CENTRUM ALARMOWEGO, 
A WS%YSTKIE SPRAWY 
ZAUTWIMY ZA CIEBIE 



DRUKARNIA OFFSETOWA 

ROMA PRINT 

ROMA PRINT 

DRUK NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 

80-606 GDAŃSK-STOGI 

ul. ZIMNA 11 

tel. 307-37-37, 303-80-60 

fax 307-37-36 

POLIGRAFIA 
~ 

SRODKI TECHNICZNE DO DRUKU 
ASORTYMENT BIUROWY 

Zapraszamy w godz. 73 ~173 0 

b d 90 o o o w so otyw go z. -12 
80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 209 

tel./fax (058) 341 52 25 do 28 

Papier na druk programu dostarczył dystrybutor papierów i materiałów drukowych CEZEX 



Expression unlimited 
Li berte d 'expression 




