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WILLIAM MASTROSIMONE (ur. 1947) 
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DRAMATURG Z MISJĄ 

William Mastrosimone urodzi! się 

19 sierpnia 1947 roku w Trenton, New 
Jersey, USA. Amerykański dramaturg 
i scenarzysta filmowy debiutował 

w 1976 sztuką „A Stone Carver''. W 1981 
na corocznym Festiwalu nowych sztuk 
amerykańskich w Louisville, w stanie 
Kentucky, jego dramat „Extremities" 
(,.Aż. do bólu") wzbudził duże 

zainteresowanie wśród publiczności, 

którą poruszyla tematyka sztuki, 
ukazującej problem przemocy. Gdy w 1982 „Extremities" z Farrah Fawcett, jako Marjorie 
pokazano na off-Broadway'u, dramat odniósl wielki sukces i otrzymał nagrodę Outer 
Critics Circle Awards za najlepszą sztukę roku. W 1986 „Extremities" zostały sfilmowane 
przez Roberta M. Younga z Farrah Fawcett w roli głównej. Film zapoczątkowal wówczas 
gwaH:owną dyskusję o przemocy wobec kobiet w USA. Rolę Marjorie grały później 
Susan Sarandon i Karen Allen. 
Kolejnymi sztukami Mastrosimone były: „Shivaree", „Cat's Paw", „Benedict Arnold", 
„Tamer of Horses", „Suneshine", „The Undoing", „Burning Desire", „Blinding Light" 
czy jedna z ostatnich „The Afgan Women", która powstala po rosyjskiej interwencji 
w Afganistanie w 1979 roku. 
Sztuką, która zdobyla duży rozgłos jest „Bang Bang You're Dead". Zostala ona 
udostępniona przez pisarza w internecie i zezwoli I on na nieodplatne jej wystawianie, 
pod warunkiem, że będzie prezentowana za darmo i będzie wyrazem sprzeciwu 
wobec przemocy w szkołach. Sztuka oparta zostala na autentycznym wydarzeniu 
w Springfield, gdzie w jednej ze szkół doszło do masakry, która wstrząsnęla nie 
tylko całą Ameryką, 2le i calym światem. Do szkoły tej chodzil syn Mastrosimone. 
Pisarza najbardziej zbulwersowal fakt, że mlodzież już wkrótce po krwawej 
rrasakrze, żartowala sobie z tego, co się stalo. 
Obecnie pisarz mieszka w Hollywood. Pisze scenariusze mini-seriali dla TNT 
Są wśród nich także 1ego sztuki teatralne, adaptowane teraz dla potrzeb telewizji. 
Najpopularniejszym pięciogodzinnym mini-serialem był „Sinatra" odznaczony 
Golden Globe Award za najlepszy krótki serial 1992 roku. W 1995 otrzymał 

Humanitas Award za najlepszy scenariusz napisany do filmu „The Burning Season", 
o brazylijskim bohaterze Chico Mendesie. 
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TYLKO DLA DOROSŁYCH 

Pojęcie "glvałt na osobie", zawarte w art. 130 
§ 3 k.w., oznacza kwalifikowaną formę przemoc;y 
wobec osob;y charakter;yzującą się uż;yciem 
sił;y fiz;ycznej o natężeniu stwarzając;ym 
niebezpieczefistwo dla ż;ycia lub zdrowia. 

źródło: Biulet;yn Prawa Karnego Biura 
Studiów i Analiz SN nr 7 /2007 

Prawa człmvieka są właśnie wartością 
najw;yższą. I wsz;ystkie organizacje ochron;y 
praw człowieka mówią wielkim głosem właśnie 
na ten temat. rro samo dot;ycz;y łamania 
t;ych podstawow;ych praw. Coraz częściej 
spot;ykam;y się z ich łamaniem, stało się to 
problemem globaln;ym i podobnie nie można 
USJ?rawiedli·Niać metod walki z terror;yzmem. 
J ezeli w walce z terror;yzmem sięgniem;y po 
metod;y terror;ystów, wó-Nczas upodobnim;y się 
do nich i ich cel zostanie spełnion;y. 

źadna kobieta nie jest chroniona, niezależnie 
od kraju, w któr;ym mieszka, grup;y społecznej 
cz;y s;ytuacji materialnej. Ale rownocześnie 
zdaniem WHO: "Najbardziej narażone na r;yz;yko 
przemoc;y .seksualnej, a także f iz;ycznej, są 
kobiet;y lepiej w;ykształcone i, w konsekwencji, 
·bardziej niezalezne. Prawdopodobnie dlatego, 
że skuteczniej opierają się patriarchaln;ym 
norm~m. ~l/lężczJ'.Ź~i stosują pi:-zemoc c:hcą_c 
przeJąć nad rumi władzę" CPismo "Niebieska 
Linia" nr 5/2008). 
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PRAWO ZWYCZAJOWE A PRAWO CYWILNE 

Jak twierdz: Vernon Bogdanor, profesor Uniwersytetu w Oxford, model ustrojowy 
; porządek prawny Wspólnoty Europejskie] (a także poszczególnych par1stw 
czlonkowsk:ch z kontynentalnej Europy) tak bardzo różn i s i ę od bryty jskiego, że 
można 1e wręcz przyrównać do „niekompatybilnych komputerów". U ci ażliwe r ó żnice 

nane z życia codzien nego, to tak naprawd ę nic w porównaniu z fu~damentalna 
przepaścią, jaka dzieli system prawny Wielk iej Bryta111 i od resz ty Europy · 

W Stanach Zjednoczo nych prawo two rzone jest tam, gdzie postanawiane są 

wyroki, czyli na sal ach sądowych, a s tanow i ą je suwerenne decyzje sędziów 
Zamiast regulu j ą cych przepisów jest wła ś n i e tradycja poprze dnich wyroków 
i szczególne o ko liczno ś ci prowadzonej sprawy - to s ędzia wraz z ł awą przys ię glych , 

a nie jakiekolwiek kodeksy decyd ują o nałożon ej karze 

Ta zasadn icza różnica p o mi ędzy stosowanym za ocea nem prawem zwyczajowym 
a kontynen tal nym civi l law, czyli prawem cywi lnym, sprawia, ze Pol akom tak 
trudno zroz umieć funkcj on owanie amerykańs k ie g o wymi aru sprawiedli wości. 

Pedofile, gwalci ciele, sprawcy przemocy ot rzymuj ą wyroki w zawieszeniu. 
Wychodzą na wol ność i nadal lamią prawo, bo p rzec i eż uszło im na sucho, a ofi ara 
będz i e m il cza ł a , bowiem ni e może l iczyć na wsparcie odpowiednich organów 
państwowych nie wspominając o tym, iż polskie prawo nie ułatw i a życ ia ofiarom 

PRECEDENSY PRAWNE 

Precedensowy wyrok w Europie 
Wielkie zdziwienie odmalowalo się na twarzy 23 -letniej Norweżki, kiedy sad uznal 
ją za winną gwaltu na 31-letnim znajomym Mieszkanka Bergen zosta ł a ~kazana 
na 9 miesięcy więzienia i grzywnę 40 tys. koron (20 tys. zł). Do gwałtu doszlo 
w styczniu 2005 r. Ofiara spala, kiedy kobieta zdecydowała się wbrew jej woli 
na seks oralny. Norweżka do końca nie wi erzyła, że zostanie skazana. Sadowi 
miejskiemu w Bergen mówi la, że kiedy partner się obudzi I, szeroko się uśmie~ h nął 
Jak podkreśla dziennik „Aftenposten", pierwszy tego typu proces w Norwegii 
zakończył się precedensowym wyrokiem. Do tej pory bowiem żadna z kobiet nie 
odpowiadała za przemoc seksualną. Wedlug amerykańskich badań z końca lat 90. 
okola 1 0-20 proc. mężczyzn pada ofiarą przemocy seksualnej kobiet. 

Precedensowy wyrok w USA 
Włamywacz, który zatrzasnął s ię w okradanym garażu został wprawdzie skaza11y 
za włamanie, jednak wystąpi! o zadośćuczynienie za 8 dni przesiedzianych w 
zamknięciu pod nieobecność w/aściciela. 

Precedensowy wyrok w Polsce 
Oskarżeni o serię brutalnych napadów i gwaltów pod d łu g o ni e wyj da z więzienia. 
Sąd Okręgowy ag/osi/ wyrok w tej sprawie. - Je dyną oko l i cz no ś cią łago dzącą, jaką 
sąd dostrzeg!, jes t niski poziom intelektualny o s karżonych - uzasadnia/ sędzia. 
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KAŻDEMU Z NAS TAKI, CZY PODOBNY BÓL 
MOŻE SIĘ PRZYTRAFIĆ ... 

.„wszak nie żyjemy na bezludnej wysp ie, tylko między ludźmi ... Sztuka „ Aż do bólu" 
amerykańskiego dramaturga Williama Mastrosimone podejmuje temat stary jak 
sam świat i historia ludzkości . Postawa cz łowieka wobec zjawiska zła oraz jego 
przewrotnej zaraźliwości. Jak ofiara przeistacza się w kata? Jak agresja i przemoc 
wyzwalają w ludziach zbrodnicze instynkty? 
U si łowanie gwaltu, poza samym kontaktem fizycznym wbrew czyjejś woli, ma 
jeszcze aspekt przemocy i presji psychicznej. Uśmiechaj się i bądź mila - żąda 

gwałciciel, „dotykaj mnie tam czule i mów, że tego pragniesz" .„ Ekstremalna 
sytuacja, w której swą wrażliwość i swoisty test na człowieczeństwo , będą mogli 
sprawdzić wszyscy bohaterowie utworu. 
Próba gwaltu, groźba śmierci, strach i bezradność - uwaln iają niekontrolowane 
emocje. Właściwie nic nowego. Słyszymy o podobnych zdarzeniach niemal każdego 
dnia w radio czy telewizji, o podobnych sytuacjach czytamy w gazetach i na 
portalach internetowych. Do tematu przemocy i terroru zdążyliśmy się przyzwyczaić , 

a nawet uodpornić na ni e. Wypracowaliśmy w sobie mechanizmy samoobronne, 
a to dziennik telewizyjny zagłuszamy ulubioną muzyką, wyłączając dźwięk w TV, 
albo robimy sobie przerwę na kolację. Można też zwyczajnie wygłuszyć uszy 
i serce, na zasadzie - jak to dobrze, że mnie ten problem nie dotyczy. I to wcale 
nie prawda, że jesteśmy społecznie niewrażliwi, czasami się nawet wzruszamy na 
romantycznym filmie, czy pogrzebie przyjaciela . 

Co musiałoby s ię zdarzyć, żebyśmy usłysz eli zza śc iany płacz dziecka molestowanego 
przez własnego ojca? Krzyk młodej dziewczyny wracającej z nocnej d~~kot_ek1, 
z kt órą postanowili się „zabawić" koledzy z klasy? Na1dz1wn1e1sze 1est pozn1ejsze 
tłumaczenie oprawcy- to nie moja wina, ja tego nie chciałem, ona tak prowoku1ąco 
patrzyła i uśmiechała się, i tak podniecająco pachniała ... Ale prosile~ żeby nie 
krzyczała , ja tak nie lubi ę , gdy kobieta krzyczy, mus1alem Ją uderzyc, krzyczała 
jeszcze bardziej, więc bilem i biłem i nic nie pamiętam co bylo dalej, dopiero jak 
przyjechała policja, zobaczyłem, że leży w kałuży krwi„. . . , . 
To nie mój problem, nie będę się wtrącać - oto postawa znacznej w1ększosc1 
spośród nas. Taka postawa przyjęta wobec życia, wobec drugiego człowieka: 
może się jednak drastycznie zemś cić na nas samych. Nikt wszak nie, moze m1ec 
pewności, że kiedys podobna historia nie stanie się udziałem kogos z naszych 
bliskich lub nawet nas samych. 
Wtedy 'z człowieka schowanego we własnej skorupie, z człowieka - ślimaka, 
wychodzi człowiek aktywista i kontestator Organizujemy samosądy, milcz~ce 
marsze protestu, palimy świeczki w oknach, pikietujemy_ gmachy sądow, 
Domagamy się sprawiedliwości głośno krzycząc, że stala się nam krzywda„; 
Gdzie byliśmy i jak się zachowywaliśmy, gdy krzywda dz1ala się innym, komus 
z sąsiedztwa , lub przypadkowemu przechodniowi? .. 

Tomasz Walczak 



BARTŁOMIEJ WYSZOMIRSKI 
- REZVSER 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. 
Ludwika Solskiego w Krakowie na Wydziale Reżyserii 
Dramatu w 1996. 

NAGRODY: 
• Ili Ogólnopolski Konkurs na Inscenizację Dzieł Dramatycznych Szekspira, 

Ili nagroda za przedstawienie „Makbet" w Teatrze im. Stanisława Ignacego 
Witkiewicza w Zakopanem, Gdańsk 1998 

• Złota Maska za reżyserię „Szewców" Witkacego w Teatrze Zagłębia 
w Sosnowcu, Katowice 2001 

• V Ogólnoukrair1ski Festiwal Tarnopolskie Wieczory Teatralne, nagroda za 
reżyserię przedstawienia „Królowa piękności z Leenane" Martina Me Donagha 
w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Tarnopol (Ukraina) 2004 

• I Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych Twórczości Profilaktyczno
Alternatywnej OF-PTA, wyróżnienie dla przedstawienia „Narkomanka" 
wg Barbary Rosiek w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Warszawa 
2004 

• Srebrne Kluczyki dla najlepszego spektaklu roku - „Trans-Atlantyk" z Teatru im. 
Cyprian3 Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2007 

REALIZACJE W ELBLĄGU: 
• „Antygona w Nowym Jorku" Janusza Głowackiego, 1997 
• „Narkomanka" Barbary Rosiek, 1998 
• „ Jordan" Anny Reynolds i Moiry Buffimi, 1999 
• „Celebracje" Krzysztofa Bizio, 2006 
• „Świętoszek" Moliera, 2008 

PO „ŚWIĘTOSZKU" WYREŻVSEROWAŁ: 
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• „Niebezpieczne związki" Christophera Hamptona - Teatr Komedia 
w Warszawie, 9 maja 2008 

• „Fredę K." Glori Montera - Teatr Polski w Bielsku Białej, 6 września 2008 
• „Miłość - to nie takie proste" Lars Noren - Teatr Zagłębia w Sosnowcu, 

19 września 2008 
• „Ferdydurke" Witolda Gombrowicza - Teatr Powszechny im. Jana 

Kochanowskiego w Radomiu, 23 października 2008 

PRZESĄDY I ZWYCZAJE TEATRALNE 

Do sfery obyczajowości teatralnej należą przesądy i zwyczaje teatralne, które 
tworzyły się i przeobrażały przez pokolenia, aż stały się nieodlączną częścią teatru. 
Aktorzy obok marynarzy i myśliwych uważani są za najbardziej przesądnych ludzi. 
Teatr jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o przesądach, mimo że przesądy, które 
funkcjonują w teatrze nie są znane szerszemu gronu, a zupelnie obce ludziom nie 
związanym w jakikolwiek sposób z teatrem. 

Dalszy ciąg cyklu prezentującego ciekawe przesądy i zwyczaje teatralne 

• Pecha przynosi wchodzenie na scenę lewą nogą . Źródlem tego przesądu jest 
prawdopodobnie wywodzące się z kultury ludowej postrzeganie prawej i lewej 
strony, gdzie lewa jest nacechowana zawsze ujemnie, a prawa dodatnio. . , 

• Pecha przynosi granie niektórych przedstawień. W Polsce do pechowych przedstawi en 
należą Horsztyński, Mazepa, Balladyna. W Anglii takim przeklętym przedstawieniem 
jest Makbet, a w Niemczech Faust. Niektórzy za pechowe uważają także Króla Leara 
i Hamleta. Za szczególnie pechowy uważany jest Makbet, który jest określany mianem 
sztuki przeklętej. W Anglii nie wymawia się nawet tytułu tej sztuki. Mówi się o niej 
po prostu Sztuka (the play) albo Szkocka sztuka (scottish play). Przesąd sięga samej 
premiery w 1606 roku, kiedy to zachorował aktor, który był odtwórcą głównej roli 
i grać musiał sam Szekspir. Sztuka nie spodobała się królowi, głównemu mecenasowi 
i na 50 lat była usunięta z repertuaru. 

• Podczas prób wolno robić na drutach, ale nie wolno pruć. 
• Nie wolno otwierać parasola na scenie. Początki tego przesądu sięgają roku 1868, 

kiedy to muzyk Bob Williams otworzył parasol na scenie zanim wyszedł z teatru. 
Potem miał iść do portu, gdzie wsiadł na statek. Po godzinie na pokładzie był wybuch 

maszyny parowej i aktor zginął. . 
• Nie wolno wnosić pawich piór. Pechowość pawich piór wiąże się przede wszystkim 

z okiem, które znajduje się na końcu każdego z nich. Według tradycji jest to złe oko, które 
wszystko widzi i nigdy nie zasypia. Jedynym przedstawieniem, w którym pawie pióra 
bezwarunkowo muszą się pojawić, jest Wesele Wyspiańskiego. W przedstawieniach 
Wesela używa się najczęściej sztucznych pawich piór, a w niektórych teatrach 
zanim użyło się pawich piór w przedstawieniu szlo się do pobliskiego kościoła by 
je poświęcić. Podobno też aktorki, które miały wachlarz z pawich piór traciły głos na 
scenie albo zapominaly roli. 

CIĄG DALSZV NASTĄPI 
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SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU: 

DUŻA SCEl~A: 
„Czego nie widać" l\Jlichael Frayn reż. Jan Tomaszewicz 
„Czekając na Godota" Samuel Beckett reż. Krzysztof Rościszewski 
„Policja" Sławomir Mrożek reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
„Świętoszek" Molier reż. Bartłomiej Wyszomirski 
„Opowieść wigilijna" wg Charlesa Dickensa reż. Czesław Sieńko 
„Calineczka" Andrzej Ozga i Marek Bartkowicz reż. Andrzej Ozga 
„Aktor" Bogusław Schaeffer reż. Mirosław Siedler 
„Szalone nożyczki" Paul Partner reż . Maciej Korwin 
„Jak Piekarczyk chwat E lbląg uratowaf' Janusz Ko morowski reż. Mirosław Siedler 
„Lot nad kukułczym gniazdem" Ken Kesey reż. Wiaczesław Żlla (Ukraina) 
,Zemsta" Aleksander hrabia Fredro reż . Ewa Marcinkówna 
„Na pełnym morzu" Sławomir Mrożek reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
„Sen nocy letniej" William Szekspir reż. Mirosław Siedler 
„Kolacja dla głupca" Francis Veber reż. Ewa Marcinkówna 
„Tango" Sławomir Mrożek reż. Waldemar Wolański 
„Tajemniczy ogród" wg Frances Hodgson Burnett reż. Cezary Domagała 

MAŁA SCENA: 
„Aż. do bólu" William l\Jlastrosimone reż. Bartlomiej Wyszomirski 
„Bajki samograjki" reż. Leslaw Ostaszkiewicz 
„A NA WA-s spłyną obłoki" reż. Andrzej Ozga 
„Sceny miłosne dla dorosłych" Zbigniew Książek reż . Bogusfaw Semotiuk 
„Pamiętniki Adama i Ewy" wg. Marka Twaina reż . Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
„Celebracje" Krzysztof Bizio reż. Bartłomiej Wyszomirski 
„Edith i Marlene" Eva Pataki reż. Andrzej Ozga 
„Pod niebem Paryża w Całe Sax" reż. Dorota Furman 
„ Niedźwiedź i Oświadczyny" Antoni Czechow reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
„Cafe Sax" wg Agnieszki Osieckiej reż. Cezary Domagała 
„Narkomanka" wg Barbary Rosiek reż. Bartłomiej Wyszomirski 

SPEKTAKLE W PRZYGOTOWANIU: 
„Mein Kampf" George Tabori 
„Szatan z siódmej klasy" Kornel Makuszyński 
„Folwark zwierzęcy" George Orwell 

W programie wykorzystano zdjęcia z archiwum Teatru 

ZESPÓŁ TEATRU IM. ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLĄGU: 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny: 

Dyrektor finansowy I Główny księgowy: 
Kierownik literacki: 

Kierownik muzyczny: 
Kierownik administracyjno-techniczny: 

Kierownik Biura Obslugi Widzów: 
Kierownik Ośrodka Kultury Teatralnej: 

Asystent dyrektora I Koordynator pracy artystycznej: 
Specjalista ds. osobowych: 

Z-ca kier. administracyjno-technicznego: 
Starszy referent ds. administracyjno-techniczny: 

Specjalista ds. promoc1i i reklamy: 
Z-ca głównej księgowej: 

Księgowość: 

Sekretariat: 

Informatyk: 
Pracownia akustyczna: 

Pracownia oświetleniowa-elektryczna: 

Pracownia malarsko-butaforska: 

Pracownia charakteryzatorska: 
Pracownia krawiecka: 

Pracownia stolarska: 

Garderobiane: 

Brygadier sceny: 
Rekwizytor· 

Obsluga sceny: 

Kierowca-zaopatrzeniowiec: 
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych: 

Z-ca kier. Biura Obsługi Widzów: 
Organizatorzy widowni: 

Kasjer: 

Mirosław SIEDLER 

Irena TONKOWICZ 
Hanna MOTYKA 
Dariusz ŁAPKOWSKJ 
Kazimierz KOWALSKI 
Grażyna URBMJOWSKA 
Tomasz WALCZAK 
Magdalena FEJRAL 
Mariola TOMASIAK 
Agnieszka PIASKOWSKA 
Jolanta NOWOKRZEWSKA 
Artur MIECZKOWSKI 
Anna SZVSZ 
Bożena SZCZEPAŃSKA 
Renata RESMER 
Katarzyna KLUKOWSKA 
Agnieszka OSTOLSKA 
Marcin PROKOPIAK 
Rafał GMYS 
Piotr RO LS Kl 
Mariusz BUDZIŃSKI 
Witold PRZVBYŁ 
Elżbieta DYMISZKIEWICZ 
Karolina NAMIOTKO 
Ewa SOBOLEWSKA-LITWIN 
Hanna ROKITA 
Marianna ALBRECHT 
Karol LIMPERG 
Piotr GRELOCH 
Elżbieta BARTOSIAK 
Katarzyna KOPEĆ 
Mieczysław HAJDUK 
Zbigniew GAtĄZKA 
Krzysztof KONEWKA 
Mateusz ŁOBOCKJ 
Tomasz URBANOWSKI 
Piotr KOPEĆ 
Ewa KĘSKA 
Zanetta SZVMANOWSKA 
Eliza BOGOJŁO 
Leokadia SAJDA 
Halina ŻURKOWSKA 

Opracowanie programu: Hanna MOTYKA 
Tomasz WALCZAK 

Opracowanie graficzne i skład programu: Rafał PRZVBYLSKI 

Biuro Obsługi Widzów: tel. 055 641 97 OO wew. 226 i 326, fax 055 641 97 30 
Kasa Teatru: tel. 055 641 97 OO wew. 392 

www.teatr.elblag.pl 
Inst 
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