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ALEKSANDER śCIBOR-RYLSKI urodził się 16 marca 
1928 roku w Grudziądzu. Jest prozai·kiiem, scenarzystą i reży

serem :tiilmowym. Wydal parę współczesnych powieści o <te
matyce społecznej m. dn. Węgiel (1950) i Styczeń (1956, ekra
nizacja pt. Rok pierwszy 1960) , opowiadania o 1tematyce 
okupacyjnej Cień (1955, ekranizacja 1956) . Fisze scenariusze 
oryginalne oraz adaptowane z utworów własnych i dzieł 

klasyków (Czarne skrzydla 1963 - według J. Kadena
-Bandrowsktlego, Popioly 1965 - według S. Żeromskiego) . 

W roku 1968 zrealizował wedł•ug własnego scenaniusza film 
Sąsiedzi, kitórego akcja toczy się w okupowanej Bydgoszczy. 

Sci'bor-Rylski zajmuje się ponadto filmami o współczesnej 
rtematyce obyczajowej . Rodeo - sztuka o takiim właśnie cha
rakterze - jest przeznacwna na scenę teatralną. 
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t:iiJlło~Ć tak jak ją pojmujemy obecnie, nie jest 
bynajmniej róWnie stara jak życie seksualne. Jest jednym 
z pr-0duktów kultury europejskiej, J to produktem stosun
kowo llli.edaw.nym. Oderwanie Seksu od Amora i Erosa (bę

dących ·symbolami różnych składników miłości) oznacza więc 
regres kulturowy, cofnięcie się, które niezależnie od pozycji 
światopoglądowej - nie może ni<kogo cieszyć. To przecież 

dzięki mił-Ośoi seks uzyskał wymiar naprawdę ludzki, w któ
rym uczucia i upodobania człowieka k•ieruje się n a całą 

drugą osobę, a nie tylko na jej wąską strefę seksualną. (. .. ) 
Jeśli więc doba współczesna na pewno korzystnie różni się 

od przeszłości (rehabilitacją seksu, zdjęciem z niego piętna 
zła j grzechu i podniesieniem .ran!§i petni życia), t o nad
mierna fascynacja seksem jest na dłuższą metę niebez
pieczna. Zawężanie strefy uczuć do płci odmiennej tylko 
do przeżyć seksualnych, bez •bogatej i dopiero przeobraża

jącej psychhkę człowieczą otoczki uczuć wyższych, zubaża po
jęcie Miłości. 

DR MIKOŁAJ KOZAKIEWICZ 
Panorama - 1969 

Ś w.iat jest tam, gdzie dwoje lud2li się kocha. 

FRIEDRICH WOLFF 



Mdlł.'ismSrwTJ - .ta społecznie zaaprobowana forma 
trwałegio współżycia dwojga osób odmiennej płci - zyskuje 
ooraz wyższą rangę i w pewnym sensie wyodrębnia się 

z całości życia rodzinnego jako 'komórka autonomi'czna. Ce
lem zawarcia małżeństwa jest założenie rodziny, posiadanie 
potomstwa, jednakże współżycie małżeńskie nie jest już 

w stopniu itak silnym, jaik dawniej, zdominowane przez 
.insty.tucjonałne ifunkcje rodziny. Mowa tu oczyrwiście o pro
cesie - nazwijmy go umownie - autonomizacji małżeń
stwa. Jest to nierównomiernie zaawansowany w poszczegól
nych środowiskach społeomych, a w najbardziej skrystalizo
wanej postcrci 'W)"Stępuje w ośrodkach wielkomiejskich, szcze
gólnie wśród inteligen.cj~. Jednakże wiele jego obiektywnych 
symptomów ma szen;zy zasięg -społeczny. Sondaże opinii 
i materiały pamiętnikaTSkie także dowodzą, że w crspiracjach 
młodzieży pCYWSZechnie pojawia się małżeństwo jako wartość 
samoistna i wysoko •lokowana w hlerarcbii innych wartości. 

DAINUTA MARKOWSKA 
Czy kryzys malżeństwa? PeTspektywy - 1970 

Męilczyźni usiłują poślubić kobiety, kitóre kochają, a ko
biety usiłują pokochać mężczyzn, których ·poślubny. 

PTZekr6j 
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Bigamia - to jest: mieć o jedną żonę za dużo. 

Mooogamia - również. PTzekT6j 

. (' ~ . ._/ .... 
MfSlt'ZemuTwlm staje się przedmiotem coraz gwałtow

niejszej kryityki. Wielu modcll studentów płci obojga utrzy
muje więc na przykład, że 100raz więcej niezależnie myślą
cych .przedstaw.icielii i'Ch pokolenia odrzuca małżeństwo jako 
niepożądane pogwałcenie wolności osobistej. JeśM dwoje 
ludzi 'Chce żyć i mieszkać •razem, zbędne staje się podej
mowanie formalnych zobowJązań. Jeśli dwoje ludzi nie chce 
już razem żyć i mies2lkać, uprzedll'io .podjęte zobow~ązainia 
zmus:zające ich do kontynuowania współżycia stają się nie
pożądane. („.) 
Monogamia, jeśli jej bezwzględnie przestrzegać, to .także 

monotonia. Człowiek skazany na zawsze tego saimegio part
nera, musi być w jcrkimś stopniu sfrustrowany, jednak, na
wet, jeśli poszukiwanie przyjemności seksualnej może mieć 
miejsce .w icałkowityrn odeI"Waniu od rodzenia i wychowy
wania dzieci, potrzeba różnorodnych doznań musi ko1idować 
z zazdrością. Bez wątpienia zazdrość d pragnienie wyłącz
ności mają itakże podsitcrw'y iprakltyoezne : ·W przypadku ko
mety - jest to obawa przed utraceniem osoby ją utrzymu
jącej, w przypadku mężczyzny - obawa, że mógbby być 

'skazany na utrzymywan~e dzieci innego męŻ'Czyzny. 
ANTONY QUINTON 
The Listener - 1969 (Forum) 

N .ie ma nic lepszego, mz .ta ciągle prowadrona między 
mężczyzną a kobietą „wojna", która 71W'ie się małżeństwem. 

KOBIETA 
(Z ankiety Życia Warszawy - Mąż i żona) 
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~zęs~o zastanawiam się, dlaczego w Polsce nikt nie zaj
muJe s1~ sprawą „leczenia" małżeństwa. Jeśli żąda się od 
nauczyciela, ba, nawet od hodowcy bydła przygmowama 
fach~wego, dla~ego ?itlm nie zajmie się naukowym opraco
w~m~. ws~a~owek, Jak współżyć w małżeństwie? Nie odpo
:v·i.a~:rc1e, ze Jest Towarzysbwo Swiadomego Macierzyństwa, 
~ Jest okres „zapowiedzi." w USC, ja nie 0 tym myślę _ 
~a w.'.dzę_ p~trzebę „leczenia" małżeństwa Po paru latach 
Jego 11Stmema. Nie wforzę w szczęśliwe małżeństwa kto' 
t . dl . . ' re 
rwa1ą uzeJ niż tPięć lat. 

KOBIETA 
(Z ankiety -· Mąż żona) 

Teraz życie wymaga od współmałżonka więcej niż kie
dykolrwJek: pielęgnowania miłości, Pośwdęceń, tolerancji 
~ompromiisów i Bóg wJe, czego jes2lCze, ale ten dar bogóV: 
Jest efemeryczny, dlatego małżeństwo należy budować na 
1t~ailszycll, mocniejszych podstawach. Zresztą 1buduje je 
każdy ohyiba na Jtakich, na jakie go stać. 
A uniiwersa'lnych recept, jakiegoś panaceum na choroby 
rczy szczęście małżeńskie nie ma dotąd ~ nawet mózg elek
tronowy ich ruie wymyśli. 

MĘŻCZYZNA 
(Z ankiety - Mąż żona) 
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Mffił.11ernSrw® powinno być karą za na1c1ęzsze grze
chy młodości. A może nagrodą za wybit ne zalety ciała, du
cha i charakteru? 
Związać dwoje 1'udzi dozgonnym niemal węzłem i kazać 

im żyć na kiilkunastu metrach kwadratowych dzień i noc, 
od Tana do wieczora, mili-0ny minut, itysiące godzin i setki 
miesięcy. P~rzeć na swe negliże, piitrasić poranną jajecz
nicę, SPQŻYJWać naleśnikowe kolacje, słuchać swoich głosów, 
chrapań, wrzasków, śmiechów i popłalciiwań, asystować przy 
ubieraniu i rozbieraniu, oglądać swoje itwarze smutne 
i uśmiechnięte, pełne słodyczy i nienawJstne. Po t akiej porcji 
nudy J. codzienności każdy normalny człowiek ma ochotę 

spakować walizkę i uciec na koniec świata. (. .. ) 
Przeraża mnie itypowy wygląd typowego małżeństwa. On 
i ona na zabawie, w kinie, teatrze lub po prostu na spa
cerze. Twarze znudzon'e, oko bez życia, wyrazu i zalotno
ści - maski. Może to oznacza spokój, błogostan, ciszę, relaks. 
Ale najezęściej w takich twarzach odczyJtuje się zwykłą 

nudę, obojętność i brak wysiłku, aby nie dopuścić do po
wstapia itych szklany-eh oczu. 

MĘŻCZYZNA 
(Z ankiety - Mąż i żona) 

W ydaj.e mi się, że tajeml11ica naszego małżeńsbwa leży 
w rozumieniu przez nas prostej - zdawałoby się - prawdy: 
uczucia w małżeństwie należy pielęgnować J. rozwijać. 

MĘŻCZYZNA 

(Z ankiety - Mąż i żona) 
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Scenografia: 

ANTONI MUSZYNSKI 
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SZTUKA W DWÓCH AKTACH • 

ROBERT 

PAWEL 

MALGORZATA 

DOROTA 

OSOBY: 

- Wiesław Ccllari 

- Zdzisław Krauze 

- Olga Sitarska 

- Renata Kress 

MATKA MALGORZATY 

OJCIEC PAWLA 

- Zofia Briske-Krajewicz 

- Bohdan Czechak 

Reżyseria: 

BOHDAN fZECHAK 

Sztuka dozwolona od lat 18 

PREMIERA W STYCZNIU 1971 

Opracowanie muzyczne: 

GRZEGORZ KARDAS 
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Mężczyzna rodzi się kawa1lerem, to zna.czy człO'Wliekiem 
wolnym, s:oczęśiiwym, swobodnym. Jest rzeczą ważną, aby 
.takim .też pozostał. We współczesnym społeczeństwie jedynie 
mężczyma nieżonaty może być uiważany za isitotę nonmalną. 
Należy mu wJęc zapewnić oohronę przed społecznością ma
triaPchalną. Przed światem rozszalałych spódnic. Kobiety 
bowiem działają coraz energiczniej na jego zgubę. P·odobnie 
jak system rpodaltkowy . 

... MusJmy być siLni, niezłomni, :lldecydowani na to, by nie 
podporządkować się kobietom, istotom stiworwnym na naszą 
zgubę. żadnych kompromJsów z kobietami! Wykorzystujcie 
j<edynie dch słabości. Mówcie •n i e urzędnikom stanu cy
wilnego! 

... Kawaler powinien zachowywać się tak, lby nie wpadając 
w wulgarność, a:-az na zawsze zniechęcić kobietę mającą 

względem niego jakieś zakusy. Złe wychowanie to nasza 
ostatnia szansa 1 najgroźniejsza broń. Nie jesteśmy a>rdy
narni, lecz tylko ostrożni. Należy •bezwzględnie przestrzegać 

zasady: w stosunku z kobietą nigdy nie przekraczać stadium 
przygody! 

Fragmenty oświadczenia światowego kongresu kawalerów, 
kitóry zebrał się niedawno w Londynie, a;by opraeować statut 
·tego nowego zakonu. 

Paris Jour - 1969 (Forum) 

Jeśli można nienawidzieć k-Hku mę:llczy2l11 na raz, to dla
czego nie można by kilku na .raz rpokochać. 

Przekrój 

10 

To nie konie tak cwalują i uszami strzygą, 
Jeno tańczą dwaj opoje - Swidryga z Midrygą. 

A nie stęka tak stodola pod cepów bijakiem 
Jak ta ląka, żgana stopą srożej niż kulakiem. 

Zaskoczyla ich na slońcu Poludnica blada 
I Swidrydze, i Midrydze, i tańcowi rada. 

Zaglądala im do oczu chciwie jak do żlobu. 
„Który w tańcu mnie wyhula - bom jedna dla obu?" 

„Moja będzie - rzekl Swidryga - ta pierś i ta szyja!" 
A Midryga pięścią przeczy: „Moja lub niczyja!" 

Ten ją porwał za dlań jedną, a tamten za wtórą. 
„Musisz obu nam nastarczyć, skąpico-dziewczuro!" 

A ona im prosto w usta dyszy bez oddechu, 
a ona im prosto w oczy śmieje się bez śmiechu. 

I rozdwaja się po równu, rozszczepia się żwawo 
Na dwie dziewki, na siostrzane - na lewą i prawą. 

„Dos11ć ciala dwoistego mamy tu na lące! 
Tańczże z nami poludniami, dopóki jarzące! 

Jedna dziewka rąk ma czworo i cztery ma łydy! 
Niech upoją nas do reszty twe słodkie bezwstydy!" 

LEŚMIAN 
(fragment Swidrygi Midrygi) 
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Niestałość - tobie na irmię kob.i eta. 
SZEKSPIR 

Kto mówi.i dobrze o kobietach, nie dość je zna. Kito mówi. 
źle, nie zna ich w<:a•le. 

EDWIGE FEUILLtRE 

LA PRECIEUSE 

Widzę cię w futro ·wtuloną, 
wahającą się nad małą kałużą, 

z chińskim ipiesk.iem pod pachą, z parasolem z różą ... 
I jakżesz .ty zrobisz kirok w nieskończoność? 

MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA 
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To chyba już leży w naturze człowieka, że nawet przy
szłym zdobY71N'Corm kosmosu, Odyseuszom gwiezdnych szla
ków, będą także potrzebne wrieme Penelopy. 

MĘŻCZYZNA 

(Z ankiety - Mąż i żona) 

. Kto ma szczęście, żeni &ię z kobietą starą. 
Dom wtedy ·czysty, zupa smaczna, ryż dobrze zgotowany~ 

~ nie ma szczęścia, bierze 'Za :bonę smarkulę. 
Objada się toto, wszystko zniszczy, a potem ucieka! 

(Z ludowej poezji wietnamskiej) 

Nasza stara, choć nie21by,t dobra in~y.tucja rnalżeńsvwa 
stwarza jedna!k mimo wszystkich konfldktów ·i sprzeczności, 

trwale więzy między partneraim1: brytyjski „Medicał Jurnal" 
doniósł ·niedawno, że śmiertelność wśród świi.eżo owdowiałych 
mężczyzn jest o 40 procent wyższa niż wśród doh żonatych 
rówieśników ... 

WINRlCH FROSCH 
Frankfurter Rundschau - 1969 (Forum) 
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B yłern psychicznie normalny, a przec1ez mając lat 4$ 
kochałem nieprzytomnie dwudziestosiedmioletnią kobietę, 

matkę dwojga dzieci. Pisząc „kochałem" - piszę o roku 
przeszłym. Ale to wcale nie minęło. Kocham ją dalej tak 
ogromnie, że gdybym mógł, oddałbym jej cały świat. 

Z tą mllością jest mi bardzo dobrze i okropnie źle. Miesz
kamy w powiatowym kieleckim miasteczku, gdzie pani pro
fesor i pan dok•tor narażeni są przy każdym spotkaniu na 
podle plotki i oszczerstwa dewotek. (. .. ) 

Znaleźliśmy w sobie to, czego nie znaleźLiśmy w życiu ani 
we własnych małżeństwach . Identyczne zainteresowania, na
wet myśli i pragnienia ... 

Jej studenckie małżeństwo zawarte przed sześcioma laty -
mówiąc najdelikatniej - nie było ani konieczne, ani zgodne 
z rozsądki'em. Niezgodność zainteresowań, brak wspólnego 
języka sprawiają, że jej własny dom jest dla niej więzie

niem czy rodzinnym grobowcem. Spotkania nasze traktuje 
jako powrót do życia, jako radość, k.tóra jej się przecież 

w tym życiu należy. 

Po co to wszystko piszę? W naszym kleryk~lnym miasteczku 
oskarżają nas o niemoralność i zdradę. Ale cóż to jest wła
ściwie zdrada małżeńska i czy zawsze zasługuje na potę

p ienie? 
MĘŻCZYZNA 

{Z ankiety - Mąż i żona) 

G dy jesteśmy zazdrośni przelronujemy się, że kochamy, 
tak jak prrekonujemy się, że żyjemy, kiedy nas coś zaboli. 

COLETTE 
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K obieta obdarzona ;prawdziwym wdziękiem sprawia, że 
młodzieniec czuje się •przy niej dorosłym, stary - młodym, 

a mężczyzna w średnim wJelm - całkiem pewnym siebie. 

Przekrój 

Fuorofia hedonistyczna i oczekiwanie od życia głównie 
przyjemności tak rozprzestrzeniła się wśród mlodzieży, że 

starsze pokolenie niemal obawia się wymagać od niej wyrze
czeń. Wydaje mi się, że w wychowaniu musi.my czasem po
sługiwać się ipostulatem rezygnacji z natchymiastowych przy
jemności na rzecz odleglejszych celów. (. .. ) 
Należy również odwoływać się do hierarchii wartości. 

Zaspokajanie potrzeby miłości i zrozumienie jest na pewno 
wielką wartością, ale nie jest wartością jedyną. W życiu 

reailizujerny również wiele wantości pozaosobistych, staramy 
się przez naszą pracę zmieniać na lepsze kształt świata, 

w którym żyjemy, odpowiadamy za dobro innych związa

nych z .nami •ludzi. Nie należy chyba ani nie doceniać, ani 
przeceruiać roli erotyki w naszym życiu. 

HANN A MALEWSKA 
Kultura, mlod;:;ież seks. Perspektywy - 1970 

Gdy człowiek wspomni czas, kiedy kochał, zdaje mu się, 
że nic od .tego czasu już się nie zdaTzyło. 

FRANCOIS MAURTAC 
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NASZA KRONIKA e NASZA KRONIKA • NASZA 

WSPÓŁTWORZĄCY NASZ TEATR! 

~eja za.inicjowana 'Przez Teatr Polskii, objęta krypto
nimem „BILET NA SZEKSPIRA", zyskuje coraz większą 

popularność wśród odbioI"CÓW naszej sztuki w granica'Ch 
województwa. Dzięki mnowom zawartym iprzez teatr ze 
wszystkimi wi~zymi zakladami pracy rw Bydgoszczy od
działywanie sztuki teatralnej rozprzestrzenia się na coraz 
szersze kręgi mieszkańców naszego miasta. Nadszedł czas, 
aby przedstawić państwu te zakłady pracy, kitóre najefek
tywniej or.ganizują „wspóllpracę" między teatrem · a swoim 
środowi'skiem. 

Do tych naj1ba,rdzii.ej a!kiywny;ch organizatorów należą irady 
za'kladowe przy 1bydgoskieh Zjednoczonych Za.klo.dach Rowe
rowych, Za.klo.dach Naprawczych Taboru Kolejowego, Pomor
skich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Stomil", Zakładach 
Chemicznych, Pomorskich Zakladach Budowy Maszyn „Ma
krom'', Zakladach Radiowych „Eltra'', Bydgoskich Zakla
dach Sprzętu Okrętowego „Famor'', Bydgoskich Zakladach 
Odzieżowych „Modus", Pomorskim Okręgu Wojskowym oraz 
Komórka Społeczno-Samorządowa przy Powszechnej Spól
dzielni Spożywców. 

W bieżącym sezonie umowy o wspól'Pracy z teatrem roz
szerzono na niekrtóre ośrodki kulituralne w wjększych mia
stach ipowiatowyoh naszego wojewód2ltwa. Jak dotychczas, 
szczegól!ną aiktywnością •Wyróżniły się ośrodki, gdzie 
pożyteczną współpracą kierują ludzje energiezni i związani 
z przybytkJ.em Melpomeny wzajemną sympatią. Są to: 
mgr Michal Baczyński - 1kierownik Wydzfalu Kultury P.rez. 
MRN we Włocławku, W aclaw Pętkowski - kierownik 
Teaitru !Miejskiego w Inowrocławi•u, Krystyna Zaborowska -
kierownik Powiatowego Domu Kultury w Sępólnie, Zyg
munt Kornaszewski - kierownik PawJatowego Domu KU'l
tury w Nakle i Józef Slomiński - kierowalik kino-teatru 
w Chojnicach. 

Wszędzie - we Włocławku, InoWTocławiu, Nakle, Sępólnie, 
Swieciu, Chojnicach i Oiechocinku opiekują się namJ żywo 
przedstawiciele miejscowych władz reprezentowanych przez 
Wydziały Kultury Prezydiów Rad Narodowych. 
Wszystkim naszym Przyjaciołom i Sympatykom życzymy dal
szej owocnej współpracy z teatirem d ibogatych przeżyć w cza
sie oglądania naszyeh przedstawień. 
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Inspicjent 
JAN KUDLA 

* 
Sufler 

BARBARA PRZYBYLSKA 

* 
B111gadier scenv 

ANTONI KROLIK 

* 
O~wietlenie 

TEOFIL SWIĄTEK 

* 
Kierownicy pracowni: 

krawieckiej 
MODESTA WRÓBLEWSKA 
FRANCISZEK ROGÓLSIU 

* 
stolarskiej 

ANTONI TROJANOWSKI 

* 
fryzjerskiej 

HELENA GLĘBOWSI\:A 

* 
rekwizytor 

HIERONIM GUZEK 

Op racowanie p rog ramu 
AD R IA NA S Z YMANSKA 

P rojek ty g r aficzne 
ANTONI M USZYI'l'SKI 
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