
SCENA LETNIA 
TEATRU MIEJSKIEGO 

na plaży w Orłowie 
zap rasza na spek takle z morzem w t le: 

Iwona, księżniczka Burgunda 
przedstawienie premierowe 

Sen nocy letniej 
komedia miłosna 

Nie przerywajcie zabawy 
kabaret niebywały 

Zbiór bzdur 
żonglerka słowna 

Dziesięć obrazów 
wernisaż piosen ek 

oraz 

Noce z Szekspirem w „Kinie pod Księżycem" , 

wernisaż Roberta Sochackiego, 
koncert Roberta Kanaana, 

Dzień Pięknego Towarzystwa 

Już tradycyjnie od 12 lipca dol6 sierprńa 
nie przerywamy zabawy i śnimy na plaży w Orłowie! 
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Orłowo . Chciałoby się powiedzieć - tak tu pięknie, tak 
bajkowo, tajemniczo .. . 
Naturalna, morsko - księżycowa sceneria , rybackie łodzie , 

s tare molo, urwiste brzegi porośnięte lasem i ten horyzont . .. 
Wystarczy przystanąć na moment a zapomina się o Wielkim 
Mieście . Inaczej zaczyna płynąć czas. Czas dla tych, którzy 
przez chwilę nigdzie się nie spieszą, którzy mają dość gonitwy, 
wrzaskliwego tłumu, ciągłego o czymś pamiętania . Tu nie 
trzeba pamiętać . Wystarczy przystanąć. Wystarczy wpisać się 
w krajobraz a Teatr zaprosi na przedstawienie. 

Na wielkie widowisko . światu i aniołom i ludziom". 

W ystarczy, że tajemnica ma się ujawnić, a krzyczeć o niej będą 
i kamienie. Dopominają się o to nieożywione elementy, żywioły 
i zjawiska niebieskie, ziemia i morze , pioruny i błyskawice i 
zwierzęta dzikie ją głoszą, często dzieje się to za pomocą 
obrazu i metafory, ale tak czy inaczej, cała przyroda 
współdziała w wypowiedzi tego, co tajne. 

.Cud się zdarzył na orłowskiej plaży , gdzie rozpoczęła działalność 
S cena Letnia Teatru Miejskiego" 
Gazeta Morska, 17.07 . 1996 

. Inicjatywa Teatru Miejskiego została przyjęta przez mieszkańców 
Trójmiasta i turystów z życzliwością. Przychodzili chętnie na 
przedstawienia pod gołym niebem, mimo kiepskiej pogody" 
Dziennik Bałtycki , 1.08. 1996 

. Inauguracja Sceny Letniej Tea tru Miejskiego w Gdyni wypadła 
całkiem okazale . Właściwy spektakl na właściwym miejscu" 
Polityka, 2 4.08 . 1996 

. „ . Wybrałem teatr , a i tak w końcu trafiłem na p lażę , gdzie 
s potkałem teatromanów, którzy wybierając plażę , znależli się w 
teatrze. Słowem - kochajmy się! Wszystko za sprawą Julii Wernio , 
która powzięła decyzję wystawienia .Snu nocy letniej" na plaży w 
Orłowie . Kultura wyszła na spotkanie natury, sztuka w zgodzie z 
życiem , sztuczność sceny i prawda przyrody, przed tobą Hipolita , za 
tobą Bałtyk , pod tobą piasek. nad tobą mewy. Harmonia. Nie ma 
czego ukrywać , że zaproszenie na Festiwal Szekspirowski plażowego 

Szekspira Teatru Miejskiego w Gdyni, było ze strony organizatorów 
gestem głęboko szekspirowskim. Nie kto inny bowiem. jak Szekspir 
właśnie , do znudzenia zwykł był powtarzać, że świat jest teatrem„." 
Tygodnik Pows zechny, 1997 
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lYCIE na fali Dziennik 
BaHycki ... 

projekt afisza i okładki : Paweł Dobrzycki, redakcja programu: Marzena Szymik , opracowanie graficzne: Robert Sochacki 
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Mistrz Piotr Pat helin 
Sredniowiecz nafarsa na tematy aktualne, 

czylijak oszus t oszusta oszukał 

Tłumaczenie - Adam Polewka 

Reżyseria - E dward W ojtaszek 
Scen o g rafia - Paweł D obrzycki 

Autor kupletó w - D ariusz Bazaczek 
Muzy ka - Tomasz B ajerski 

Choreografi a - Katarzyna C hmielewska 
Leszek B zdyl 

asystent reżysera: Elżbieta Mrozińska 
asystent scenografa: Robert Sochacki 

Premiera 4 c ze rw c a 1998 
na Placu Gr u nwaldzkim w Gdyni 

U dział biorą: 

Piotr Pathelin - Andrzej Pieczyński {gościnnie) 

Wilhelmina - Elżbieta Mrozińska 

Sukiennik - B ogdan S magacki 

Sędzia - Sławomir L ewandowski 

Pasterz - G rzegorz W olf {gościnnie) 

oraz 
muzycy: 

M. D ombrowski, P. Góra, J. Filipiak, 

R . Kornas, W . Wnęk 

inspicjent, sufler: Sylwia Jóźwiak 

Gra toczy się na placach, rynkach, jarmarkach, 

wszędzie tam, gdzie wędrowna trupa aktorów 

może dotrzeć swym starym, zdezelowanym wozem, 

ciągniętym przez leciwego konia, którego chcieliby 

wymienić na innego. 

Farsa średniowieczna widowisko ludowe 

mieszczańskie - powstała z różnorodnych tradycji i 

form teatralnych. Korzenie jej sięgają zapewne owych 

jarmarcznych scenek humorystycznych, 

odgrywanych przez wędrownych wesołków. Również 

poważne misteria przedzielane były komicznymi 

intermediami, przynoszącymi chwilę wytchnienia 

publiczności , zmęczonej wzniosłymi treściami 

religijnego widowiska. Farsa miała na celu przede 

wszystkim zabawianie widza. Humor bywał tu często 

niewybredny i mało parlamentarny, nie brakowało 

mu jednak soczystości, zjadliwości i swoistego 

realizmu w odmalowywaniu ulubionych postaci 

rozpustnych mnichów, niewydarzonych lekarzy, 

tępych sędziów, chytrych żaków, swawolnych żon, 

szalbierczych żołnierzy i żebraków .. . Najwyższym 

osiągnięciem średniowiecznej farsy, skupiającym 

charakterystyczne cechy gatunku jest historia 

„Mistrza Piotra Pathelin" anonimowego autora, 

będąca zarazem arcydziełem przedmolierowskiej 

komedii francuskiej. 

„Mistrz Piotr Pathelin" 
„Maistre P ierre Pathelin" 

Prapremiera: Paryż, ok. 14 7 4 r. 
Premiera Polska: W arszawa , ok. 1 780 r. 

Przekład: Adam Polewka 

Druk: Warszawa, 1953 r. 

Obsada: 4 role męskie, 1 kobieca. Mieszczanie. 

Miejsce akcji: W domu adwokata Pathelina. 
Na targu.Przed sądem . 

P rzebieg zdarzeń: 

W domu adwokata Pathelina zapanowała bieda. Żona 
narzeka .... Mistrz nie traci otuchy ... Wybiera się na targ. 
obiecuje żonie, że choć nie ma grosza przy duszy, przyniesie 
sukno na ubranie dla niej i dla siebie. - W szalbierstwie, jak Bóg 
na niebie, w tym mistrz niepośledni z ciebie - stwierdza ochoczo 
żona. 

Na targu przebiegły adwokat spotyka Sukiennika i 
zasypuje go komplementami. Równocześnie bacznie przygląda 
się suknu i co jakiś czas dyskretnie je zachwala. Sukiennik, 
ujęty komplementami, prosi go, by usiadł. zachęca do kupna, 
tym bardziej , że klient od niechcenia wspomniał , iż ma odłożone 
złote dukaty. Po niedługich targach Pathelin godzi się na kupno 
sukna. Przypomina sobie jednak, że nie wziął ze sobą pieniędzy, 
więc serdecznie zaprasza Sukiennika do domu na gąskę i wino. 

W domu czym prędzej wtajemnicza żonę w sytuację. Za 
chwilę przyjdzie Sukiennik po zapłatę . Wówczas on będzie 
udawał chorego, ona zaś ma powitać płaczem przybyłego, 
mówiąc mu, że mąż od dawna choruje. Żona doskonale odgrywa 
powierzoną rolę. Sukiennik nie może zrozumieć, co się stało, 
widząc jednak "szczerą" rozpacz i słysząc majaczenia Pathelina: -
Ha, tam na marach trzej czarni stoją! Maramara, carimara, 
carimaral - zaczyna wierzyć, że "to diabeł przybrał jego postać, 
by mojego płótna dostać" . Gdy zbliża się do łoża adwokata ten 
bierze go niby za doktora i na wpół majacząc błaga. by mu ulżył 
w srogich boleściach. Bredzi we wszystkich językach: po 
litewsku, rosyjsku , czesku, po łacinie, po węgiersku - a żona za 
każdym razem objaśnia, że właśnie z tego kraju pochodzi ktoś z 
ich rodziny. Zupełnie skołowany Sukiennik opuszcza wreszcie 
dom Pathelina. Czuje jednak dotkliwie swoją krzywdę . Dla 
wyrównania swojej biedy postanawia zemścić się na pasterzu, 
który od dawna kradnie jego owce. Pozywa go do sądu. 

Przerażony pasterz udaje się po poradę do mistrza 
Pathelina, który obiecuje - oczywiście za sowitą zapłatą -
wydobyć go z kłopotu . Poleca, by cały czas udawał przed sądem 
głupiego , na każde pytanie odpowiadał: - Bee. .. - Jeszcze i do 
mnie samego masz nie rzec słowa jednego - dodaje z naciskiem. 

Spotykają się zatem przed sądem: Pathelin, Sukiennik 
i Pasterz. Daremnie adwokat, udając , że boli go ząb, zasłania 
sobie twarz. Sukiennik poznaje go i upomina się o sukno, nie 
umie jednak jasno wysłowić swych pretensji. Pathelin zręcznie to 
wykorzystuje. Wykazuje Sędziemu, że Sukiennik najwyrażniej 
nie wie, co mówi. Pasterz zaś na każde pytanie odpowiada: Bee! 
- Możeli być większy głupiec, niż ten kupiec, co głupka pod sąd 
pozywa? - stwierdza Sędzia i Pasterz wygrywa sprawę . Na próżno 
jednak, gdy już zostaje sam na sam ze swym klientem, Pathelin 
domaga się od niego zapłaty. Pasterz - zgodnie z rozkazem -
nadal odpowiada bee .. . i w porę ucieka. 
Za : Stanisław Marczak-Oborski "Przewodnik Teatralny", W-wa 1971 

Teatr Miejski w Gdyni . ul. Bema 26 
tel. 620-88-01 , 621-02-26 


