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... przecież to z wami 
z waszą wyobraźnią 
z waszy01 przerażenie01 
krzykiem i 01ilczenie01 
krzyżuje01y się łączymy 

tworzymy z wa01i 

Tadeusz Różewicz 
Niejasny wiersz 

,,Niepokój" 

„ 

JOHN OS B OR N E urodził się w 1929 r. w lon
dyńskiej dzielnicy Chelsea. Matka pracowała w restau
racji, ojciec, chory na gruźlicę, był rysownikiem tan
detnych reklam. Umarł, kiedy Osborne miał zaledwie 
11 lat. Rodzina znajdowała się w cięźkich warunkach 
materialnych. Osborne z trudem dostał się do szkoły 
średniej; umożliwiła mu to tylko społeczna zapomoga. 
Był niesfornym uczniem, o charakterze trudnym i wy
buchowym. W 16 roku życia został wyrzucony ze szko
ły, gdyż oddał policzek profesorowi. Musiał od tej pory 
zarabiać sam na życie. Próbował - bez powodzenia -
zawodu dziennikarza. Następnie został nauczycielem 
dzieci aktorów z wędrownej trupy teatralnej. Wpłynęło 
to na skrystalizowanie się jego zainteresowań: pozostał 
w trupie teatralnej, początkowo jako asystent reżysera, 
a następnie .iako aktor. Przez kilka lat jeździł po an
.gielskiej prowincji. Nie zawsze ,jednak miał szczęście 
dostać engagement. W wolnych chwilach, kiedy nie 
występował w teatrze, pisał sztuki teatralne. „Miłość 
i gniew" uważa się za pierwszą sztukę Osborne'a. Tym
czasem poprzedziły ją trzy inne, które nie znalazły 
uznania w oczach dyrektorów teatrów. 

Osborne ożenił się z młodą aktorką, mając niespełna 
:20 lat. Zamieszkiwał wraz z żoną barkę dla ubogich 
na Tamizie. Trudne warunki bytowe i niespokojny 
tryb życia Osborne'a wpłynęły destrukcyjnie na to 
małżeństwo. żona wkrótce opuściła młodego pisarza. 

Pewnego dnia odwiedził Osborne'a dyrektor ekspe
rymentalnego teatru „English Stage Company" -
Georg Dewine i zaproponował mu wystawienie sztuki 
„Miłość i gniew", która przeleżała w teatrach około 2 lat 
niezauważona. Osborne zgodził się pod warunkiem, 
że sam wystąpi w głównej roli. Przedstawienie stało 
się wydarzeniem sezonu 1956 i zapoczątkowało nowy 
kierunek dramaturgii angielskiej. Młodym pisarzom, 
do których należeli m. in. Braine, Waine, następnie 
Pinter, Arden, Wesker, Behan, nadano wspólną nazwę 
„młodych gniewnych ludzi". Ruch ten rozszerzył się 
wkrótce i na inne kraje. 
Następną sztukę napisał Osborne na zamówienie 

Laurence Oliviera. Był to Music-hall (The Entertainer). 
Wkrótce powstała sztuka „Luter", wystawiona w Pa
ryżu i music-hall - „Swiat Paula Slickey", reżysero
wany przez samego Osborne'a. Ta ostatnia sztuka pa
dła. Została nawet wygwizdana przez premierową 
publiczność. Osborne, zrażony niepowodzeniem, nie pi
sał przez kilka lat. 

Później jednak powstały dwie dość drastyczne, lecz 
mniej ambitne sztuki: „Krew Bambergów" (The Blood, 
of the Bambergs) - z przejrzystymi aluzjami do 
śmiesznostek panującego domu angielskiego, i ,,Pod 
nieupiększoną przykrywką" (Under Plain Cover). 

Ostatnią sztuką Osborne'a jest „Nie do obrony", wy
stawiona z dużym sukcesem w Londynie. 

Wg oprac. Rządkowskiego z „De r Spie gel" 
nr 48/58 



WYWIAD Z OSBORNEM 

„Kiedy piszę mam uczucie, że 

działam. Być może ta działalność 

nie ma większej wartości. \Vielu lu
dzi nie lubi moich utw01·ów, ale m1m 
przynajmniej uczucie, że robię to, co 
mogę. Nie przyłączyłbym się w każ
dym razie do tych starych inteli
genckich nianiek, które zbierają się 

po to, aby krytykować legalność 

artystycznych płodów bliźnich, a za
sługują przede wszystkim na kopnia
ka w tyłek. Mówią tylko o zaangażo
waniu, a cierpią przy tym na taką 

obstrukcję i tak są sterroryzowane, 
że nie są zdolne angażować się w co
kolwiek. Potrafią tylko nawzajem 
podpatrywać się przez firanki, co 
moim zdaniem jest zajęciem jało

wym i pożałowania godną stratą 

czasu". 

Oprac. na podstawie wywiadu 
w L'Express 

„Dialog" Nr 7 r. 1958 

... 

• 

-

„Po to, żeby dojść do czegoś, trze
ba mieć jakąś obsesję i walczyć 

o nią. Obecnie wszyscy chcą być 

„normalni". Tymczasem w sztuce 
najbardziej potrzebni są ci, którzy 
nie są ,,normalni„, którzy potrafią 

stworzyć coś własnego, chcą i mogą 
się przeciwstawić". 

Georg Dewine 
Kier. Artyst. English Stage Company 

„Dialog'' Nr 111965 



... Młodzi gniewni ludzie (angry young 
man), zwani także „wściekłymi'', zapocząt
kowali świadomą działalność, zmierzającit 
do przyspieszenia, przynajmniej w dziedzi
nie społeczno-obyczajowej, rozkładu daw
nych form . 

. „To, co usiłują ośmieszyć angielscy 
wściekli - skazane jest na zagładę. Mło
dzież ·zanurzono w fałszywy dobrobyt bez 
ideałów . 

... Sztuki ich oskarżają wszystkich i wszy
stko za wielki lęk i wielką próżnię. 

„.Sztuki gniewnych dają konkretną me
taforę, ale wyrażają przy tym o wiele wię
cej niż wspaniale konstrukcje drama
turgów-myślicieli, dramatopisarzy-estetów, 
dramatopisarzy-ideologów. W tej ~ytuacji 
zaletą tych sztuk stają się często ich braki, 
ich chropowatość, brak umiaru, uproszcze
nia psychologiczne, które nie są jednak 
psychologicznym fałszem. Te sztuki od
krywają rzeczywistość swojego pokolenia 
i jednocześnie usiłują wymierzyć spra
wiedliwość epoce. 

J. Sz. 
Polityka nr 6/58 r. 





J O H N SBORNE 

MIŁ OŚĆ I G I 
(Look back in anger) 

Sztuka w 3 aktach 

Prz K ład Krystyn a Tarnowska I Wacł awa Komarnicka 

Jimmy Porter 
Cl iff Lewis 
Alison Porter 
Helena Charles 
Pułkowni Redfern 

Osoby: 

... 

ANDRZEJ KOPICZYŃSKI 
JA USZ MARZEC 
Mlf~OSŁAWA LOMBARDO 
KRYSTYNA BIGELMAJER 
HIERONIM KONIECZKA 

Reż~er - JAN MACIEJOWSKI 
Scenograf - JANUSZ DAM KRASSOWSKI 

Kompozycja na trotbkę ANDRZEJ MAZURKIEWICZ w wyk. kompozytora 

S u f I e r - HaUna Swl.ncow I n s p i<: j c n t - Eustachy Kojałłowic:z: 



Eugeniusz Jewtuszenko 

BALLADA O KLUSOWNICTWIE 

(fragment) 

Tu łosoś. 
Do oceanu szLi.łe~n. 

Przykry}eś sieciami. 
„Zręczna robot<:i, zaprawdę. 

Sieci mnie duszą klinami ... 
Czyż prawa u~zciwe poiowów 

nie sq dla ciebie jawne? 
\V si~ciach zw~ziłeś oka -

twe sieci są bezprawne. 
I jeśli już niz można 

bez sieci istnieć na świecie 
To niechże to będą zaiste 

zgodne z prawami sieci. 
Stare ryby zastrzęgły 

marny stąrl dla nich widok 
Ale na1·ybek też ugrzązł 

- dlaczego gubisz narybek? 
Rozszerz oka twej sieci -

tak przecież nie można wąsko 
Niechże się młódź wyszumi 

zanim zostanie zakąską". 
Przez te diabelskie oczka 

drze się na rzesz i na \'rnlę 

Przeciska się przez cieśni, 
rozdziera skrzela - to boli. 

Narybek co w sieci przebywał 
już nie jest prawdziwym narybkiem 

I coś martwego się słyszy 
w jego pluśnięciu nie szybkim. 

Posłuchaj że mnie prezesie 
w matnię wpadniesz jak w łoże, 

Im oczka są węższe w sieciach 
tym gorzej dla ciebie, tym gorzej. 

\Vspólczesność 28.4. 65 



Jeśli boisz się samotności -
to się nie żeń 

Antoni Czecho\\"' 

... 



ŻYCIE TEATRU 

FAKTY 
WYDARZENIA 
LUDZIE 

W dniu 1 maja odbyła się w Teatrze Polskim pre
miera sztuki Jerzego Broszkiewicza pt. „Przychodzę 
opowiedzieć" w inscenizacji Erwina Axera", w reżyse
rii Hieronima Konieczki. Oprawę plastyczną przedsta
wienia projektowała Ewa Starowieyska . 

• 
W Teatrze Współczesnym odbyła się w dniu 8 maja 

premiera komedii Carlo Goldoniego „Sługa dwóch pa
nów". Sztukę reżyserowała Maryna Broniewska, sce
nografię projektował Stanisław Bąkowski . 

• 
W kwietniu bawił w Szczecinie inscenizator sztuki 

Broszkiewicza „Przychodzę opowiedzieć", wybitny re
żyser, dyrektor Teatru Współczesnego w Warszawie -
Erwin Axer. W Klubie „13 Muz" wygłosił on prelekcję 
o reżyserii współczesnej. Ponadto poprowadził w na
szym zespole seminarium na temat zagadnień teatru 
ostatniej doby. 

• 
Teatr „13 Muz" wystąpił w maju br. z nową premie

rą. Była to sztuka Tadeusza Różewicza pt. „Wyszedł 
z domu". Przedstawienie reżyserował Janusz Marzec. 
Muzyka - Grażyny Bacewiczówny. 

W spektaklu wystąpili: Krystyna Bigelmajer, Wanda 
Rucińska, Roland Głowacki, Hieronim Konieczka, Ma
rian Nosek, Jerzy Wąsowicz i Wiesław Zwoliński. 



„Przychodzę opowiedzieć" - Jerzego Broszkiewicza 
ZBIGNIEW MAMONT - Jan Polok 
EUGENIUSZ WALASZEK - Sierżant (w głębi). 

.,Sługa dwóch panów" - Carlo Goldoniego 
MARIA CBWALIBOG - Beatrycze 
DANUTA CBUDZIANKA - Klausa. 



NASTĘPNE PREMIERY: 

ALOJZY FELIŃSKI 

„BARBARA RADZIWIŁLOWNA" 

REŻYSER - ZBIGNIEW MAK 

SCENOGRAF - · ANDRZEJ STOPKA 

EUGENE IONESCO 

„GŁOD I PRAGNIENIE" 

REŻYSER - ANDRZEJ ZIĘBIŃSKI 

SCENOGRAF - JANUSZ ADAM 
KRASSOWSKI 
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Kierownik tech
niczny 

Ludwik Piosick1 

Kierownicy pra
cowni 

malarskiej 

Michał Tuszyóski 

krawieckiej mę
skiej 

Stanisław Kacz-




