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Brzytwa i nóż 
"Zaczynam się na dobre bać o świat, 

kiedy pomyślę o wieczności." 

Woyzeck Georga Biichnera mówi o dramacie człowieka wydanego na łup wie
czności. Nie ma nic bardziej dramatycznego niż uświadomienie sobie, że "wieczność -
to znaczy wieczność". 

Ta definicja, którą już w pierwszej scenie podaje kapitan, jest tautologią. Czymże 
innym jest jednak wieczność, w obliczu której staje dobry człowiek w trakcie poranne
go golenia - to przecież przymus powtarzania, ponawianie wiecznie tych samych czyn
ności, którym nic nie może nadać sensu. 

Sens rodzi się bowiem wtedy, gdy przymus powtarzania zostanie przerwany; wtedy 
w wieczności powstaje wyrwa, wtedy wieczność przerywa chwila. Ten nazwany 
i postrzeżony wycinek niesko11czonego czasu stanowi o sensie wiecznego trwania 
w ciągu przypadkowych działań. l oto orka wieczności "nie jest znowu taka wieczna". 
Ta chwila coś mówi, jest jednak za krótka, by móc się jej uważnie przyjrzeć. Trwa nie 
dość długo, by ująć ją w słowa, a może raczej wykrztusić coś„. no właśnie - co? 
Woyzeck nie należy do tych bohaterów scenicznych, którzy potoczyst<1 mową wygła
szają oszałamiające monologi. Mówi nieskładnie, często się zacina. Tak, jakby chciał 
powiedzieć wszystko naraz, wysłowić wieczność. 

* * * 
Woyzeck słyszy ciszę wieczności. W tej ciszy grają na apel. Coś się zbliża, coś doma

ga się odpowiedzi, coś żąda, by spełnić swą powinność i powiedzieć - ale co? Woyzeck 
czuje, że coś się za nim skrada, coś pełza. To cień wieczności nieoswojonej. 

W tej nieskończonej przestrzeni ludzie "umierają z przestrachu", gdyż zdając sobie 
sprawę z bezliku możliwości, że kiedyś będą musieli wybrać słowa i ułożyć je w zdanie 
"Człowiek - wszystko możliwe". 

Między "tak" i "nie" otwiera się przestrzeń nieskończona. Woyzeckowe rozważania 
nad "tak" lub "nie" wydają go na pastwę nieskończoności - złowrogiej i milczącej. 
Poszukując odpowiedzi, Woyzeck staje się winny swego "tak" lub swego "nie". Ciąży 
na nim powinność udzielenia odpowiedzi, która mogłaby przeszyć słowami ciszę 



wieczności. Ale jaka miałaby to być odpowiedź? "Czy NIE ponosi winę za TAK, czy 
odwrotnie? To nie odpowiedź jest winna. To Woyzeck jest winny odpowiedzi. 
Odpowiedź czeka by po nią sięgnąć. Ta powinność - przymus wykrztuszenia z siebie 
"tak" lub "nie", to zdeterminowany dwoistością kultury pierworodny grzech egzy
stencji. Woyzeck żyje w stanie winy od chwili, gdy zaczął myśleć "tak" lub "nie". 

Między tymi dwoma słowami został zakreślony horyzont sensu człowieka poczciwego. 

* * * 
Dramat Bi.ichnera rozpięty jest między dwoma światami - między wymykającą się 

wyobraźni człowieka kulturalnego, nie nazwaną, przeto straszną naturą, a aż nazbyt 
dobrze znanym "arcyludzkim" światem czynności przypadkowych, czynności którym 
początek daje poranne golenie. 

Sekwencja wiecznie tych samych, jednostajnie powtarzanych gestów. Świat kultury 
nazwanej i nazywającej, świat powinności, mimo że wtrąca człowieka w winę, jest 
światem człowieka poczciwego. Ten człowiek, w skrytości ducha pogodzony z winą 
wynikającą z powinności wypowiedzenia "tak" lub "nie", godzi się również z ciążącym 
na nim grzechem. Świadomość grzechu powstaje wtedy, gdy dobry człowiek zdaje 
sobie sprawę z tego, źe oto wypowiada swoje "tak" lub "nie" w niewłaściwym momen
cie. Człowiek jest poczciwy wtedy, gdy stępi w sobie zdolność do zła, świadom, że i tak 
nie udzieli nigdy właściwej odpowiedzi. Ale oto wtedy człowiek poczciwy staje się 
człowiekiem podłym, tchórzliwie uciekając przed swym najważniejszym problemem. 

Zamyka oczy na ową wielką możliwość zawartą między "tak" lub "nie". Taki człowiek 
goli się kaźdego dnia rano i na swój podły sposób doznaje wieczności jako przymusu 
wiecznie tych samych ruchów brzytwy. Chyba, źe brzytwa się omsknie - wtedy 
wieczność zawsze tak samo powtarzanych ruchów staje się wiecznością bezruchu. 
Człowiek poczciwy nie usiłuje wyrwać się wieczności - to heroizm ponad miarę jego 
poczciwości. 

* * * 
Pozostaje jednak chwila przecięcia; w tym jednym punkcie zerwania ciągłości 

wieczność, a więc i przekleństwo wieczności, przestaje istnieć. Chwila na granicy 
między wiecznością trwania a wiecznością śmierci daje wyzwolenie. Jest to chwila 
zawieszenia, zerwania czasu: życie właśnie dobiega końca i właśnie zaczyna się 
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WOYZECK 
Przekład - Barbara Swinarska 

Obsada: 

Woyzeck Mariusz Jakus 
Andrzej Mastalerz 

Doktor Andrzej Głoskowski 
Kapitan Ryszard Kotys 

Tamburmajor Dariusz Siatkowski 
Podoficer Marek Kasprzyk 

Jędrek Mariusz Jakus 
Andrzej Mastalerz 

Maria Kamila Sammler 
Małgorzata Krystyna Tolewska 

Właściciel budy jarmarcznej Piotr Krukowski 
Karol obłąkany Cezary Rybiński 

Żebraczka Irena Burawska 

Reżyseria, scenografia • „ • 
Opracowanie muzyczne Waldemar Zawodz1nsk1 

Ruch sceniczny Janina Niesobska 
Reżyseria światła Krzysztof Send ke 
Asystent reżysera Krystyna Tolewska 

Inspicjent Alicja Ćwiklińska 
Sufler Jadwiga Paul 

Operator światła Wojciech Walkus 
Operator dźwięku Jerzy Szczeblewski 

Dyrekcja oraz Zespół Teatru dziękują panu Wojciechowi Grochowalskiemu 
za sfinansowanie druku plakatów do spektaklu. 
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nieżycie: koniec i początek jeszcze nie podały sobie dłoni w solidarnym geście 
zapowiadającym kontynuację ciągłości. Ta Jedna chwila tworzy jeden i tylko jeden 
konkret w nieoznaczoności egzystencji. To konkret "ani tak, ani nie", chwila urzeczy
wistnionej nieskończnoności tego, co możliwe. 

Woyzeck zabija; ten gest, to chwila zabicia wieczności, która "nie daje mu spokoju". 
To chwila o ca 1 en i a , s c a 1 en i a , czyli c a łoś c i zawieszenia dylematu między 
"tak" lub "nie". W tej jednej jedynej chwili Woyzeck nie jest winny odpowiedzi, gdyż 
likwidując "tak", likwidując "nie", znosi swą powinność opowiedzenia się za jednym 
lub drugim. W tej jednej chwili Woyzeck wypowiada wszystko, staje ponad przeci
wieństwami. W tej jednej chwili Woyzeck doświadcza wszystkich "tak" i wszystkich 
"nie" jednocześnie. 

Jan Kott napisał kiedyś, że Woyzeck bełkocze. Nie. On wybawia się z powinności 
przypisanych podłej egzystencji człowieka poczciwego. Jego mowa nie jest bełkotem. 
Woyzeck mówi wszystko naraz, próbując ująć w słowach całego człowieka-wielką, 
niewypowiedzianą możliwość. 

Woyzeck Georga Btichnera podejmuje dylemat Pascala postawionego przed nie
skończonością wiecznych przestrzeni, ale nie rozwiązuje go metodą słynnego zakładu, 
w którym ciężar odpowiedzialności przeniesiony został z człowieka na Pana Boga, 
którego istnienie właśnie w tym celu zostało "założone". Rozwiązanie Btichnera 
zapowiada raczej pomysły Kierkegaarda postuluj<1cego zawieszenie etyki gwoli 
dostąpienia zbawczego przeżycia. Zbrodnia, jaką popełnia Woyzeck, mimo że wykra
cza przeciwko porządkowi moralnemu "człowieka poczciwego" jest przecież felix 
culpa-błogosławioną winą, dzięki której morderca dostępuje wybawienia od "tak" 
i "nie", przeżywa siebie,jako całego, wolnego od dwoistości. 

Georg Buchner urodził się w 1813 
roku. Był niemieckim dramaturgiem, 
prozaikiem i publicystą. Stał się prekur
sorem niemieckiego dramatu naturali
stycznego. Pozostawał pod silnym 
wrażeniem idei wolnościowych i re
wollucyjnych. W 1835 roku napisał swój 
pierwszy dramat Śmierć Dantona. Dwa 

Robert Reszke 

lata póżniej powstał Woyzeck, pierwsza 
w literaturze niemieckiej tragedia 
o podłożu społecznym, której tematem 
było autentyczne wydarzenie. Dramat 
ten nigdy nie został ukończony, gdyż 
autor mając zaledwie 24 lata zmarł na 
tyfus (w 1837 roku). W druku Woyzeck 
ukazał się dopiero w roku 1879. 



Zespół 
artystyczny 
Teatru 
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1994/95 

Aktorzy 
Irena Burawska 
Róża Chrabelska 
Dorota Kielkowicz 
Agnieszka Kowalska 
Alicja Krawczykówna 
Barbara Marszałek 
Ewa Mirowska 
Hanna Molenda 
Bogusława Pawelec 
Jagoda Pietruszkówna 
Agata Piotrowska
Mastalerz 
Małgorzata Rogacka
Wiśniewska 

Kamila Sammler 
Joanna Sochnacka 
Krystyna Tolewska 
Zofia Uzelac 
Grażyna W a lasek 
Barbara Wałkówna 
Ewa Wichrowska 
Bogumił Antczak 
Aleksander Bednarz 
Andrzej Głoskowski 
Jan Hencz 
Andrzej Herder 
Mariusz Jakus 
Stanisław Jaskułka 

Marek Kasprzyk 
Ryszard Kotys 
Paweł Kruk 
Piotr Krukowski 
Stanisław Kwaśniak 

Maciej Malek 
Andrzej Mastalerz 
Cezary Rybiński 
Dariusz Siatkowski 
Bogusław Sochnacki 

Henryk Staszewski 
Bogusław Suszka 
Andrzej Wichrowski 
Bronisław Wrocławski 
Bohdan Wróblewski 
Józef Zbiróg 

Reżyserzy 

Zbigniew Brzoza 
Waldemar Zawodziński 
Tomasz Zygadło 

Koordynator pracy 
artystycznej 
Wiesława Adamczyk 

Reżyser światła scenicznego 
Krzysztof Sendke 

Inspicjenci 
Alicja Ćwiklińska 
Jarosław Janowski 

Suflerzy 
Alicja Ćwiklińska 
Zdzisława Głoskowska 

Jadwiga Paul 

Korepetytor muzyczny 
Elżbieta Kozowicz 

Korektor instrumentów 
muzycznych 
Maciej Wichlińs ki 

Z-ca kierownika literackiego 
Ewa Drozdowska 

Sekretarz literacki 
Agata Paul 

Pełnomocnik dyrektora 
d/s sponsoringu 
Zbigniew Szatkowski 

Redakcja programu 
Ewa Drozdowska 

Agata Paul 

Opracowanie graficzne 
Zbigniew Ko. zalkowski 
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Fotografie do plakatów 
Jacek Porcmha 

Druk- Hossa - Druk 
Łódź, ul. Chocianowicka 27 

Szef reklamy 
Anna Lubieniec 

Kierownik techniczny 
Ryszard Warcholiński 

Zastępca kierownika 
technicznego 
Mieczysław Kowalski 

Główny elektryk 
Marek Desput 

Brygadierzy scen 
Zbigniew Dyrda 
Adam Forysiński 

Prace malarskie 
i modelatorskie 
Jarosław Makowski 

Prace krawieckie 
Zyta Walczak 
Zygmunt Ciesielski 

Prace fryzjerskie 
i perukarskie 
Jolanta Fidos 

Prace stolarskie 
Roland Unczur 

Prace ślusarskie 
Wiesław Brot 

Prace tapicerskie 
Tadeusz Bilski 

Kierownik Biura Obsługi 
Widzów 
Barbara Stanisławska 

Biuro Obsługi Widzów 
przyjmuje zgłoszenia 
od 8.00 do 16.00, 
ul. Kilińskiego 45, 
tel. 33-15-33 

Kasa teatru 
czynna 
w godz. 16."' - 19 .00 

( z wyjątkiem 
poniedziałków ) 
tel. 32-66-18, 
ul. Jaracza 27 

Korzystamy z wyrobów firmy 

Procter & Gambie 

Teatr Jaracza 
ubezpieczony jest 

w łódzkim Oddziale 
POMORSKIEGO TOWARZYSTW A 

UBEZPIECZENIOWEGO 

GRYFsA 
Łódź ul. Piłsudskiego 8 

tel. 36-77-34 



LISA S.A. 
Towarzystwo Ubezpieczeniowo - Reasekuracyjne 

POLISA S.A. 
proponuje konkurencyjne ubezpieczenia 

krajowe i zagraniczne: 

V majątkowe 
V' osobowe 

V komunikacyjne 

V ustawowe (obowiązkowe) 
V kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

V bagażu podróżnego za granicą 

Zainteresowanym naszą ofertą dodatkowych informacji 
udzieli oraz zawrze umowę o ubezpieczenie 
punkt akwizycyjny mieszczący się w kasie 

Teatru im. S. Jaracza, tel 32-66-18, 33-15-33. 

Informacje można uzyskać również w filii TUR POLISA. 
al. Kościuszki 80/82 tel. 36-24-65 lub 36-50-55 w. 232 

RAD I O MANHATTAN 

rnlGN ~y mi 
TEL 3626 70 
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02-637 WARSZAWA, ul. SPARTAŃSKA 6B, tel. fax 447554 
Przedstawiciel na Łódź Leszek BARTOSIK, 

Łęczyca ul. Konopnickiej 11/13 t.el. 49-20 

----- Fiat Auto Poland----

Uno Tipo Tempra 
Ducato (dostawczy) 
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Zapewniamy serwis gwarancyj ny i pogwarancyjny 
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Waldemar Zawodziński 
Dyrektor naczelny 

Wojciech Nowicki 
Zastępca dyrektora 

Sabina Nowicka 
Kierownik literacki 

Paweł Konie 
Kierownik muzyczny 

Piotr Hertel 


