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Zapytał mnie Teatr Śląski przed wy
stawieniem „Hyde Parku" o parę rzeczy, 
mil;dzy innymi o „funkcję teatru kame
ralnego w Polsce oraz o . swoją (tzn. moją) 
twórczość związaną z tym rodzajem te
a tru i dramaturgii." Otóż, o ile zgadzam 
s ię do pewnego stopnia z podziałem te
a tróvv n a „kan1eralne" i „duże sceny", o 
tyle nie widzę żadnej różnicy pomiędzy 
„dramatw·gią kameralną" a inną. Drama
turg kameralny to zazwyczaj po prostu 
drama t urg młody, debiutant jak ja, któ
r emu żaden rozsądny dyrektor teatru nie 
powierzy dużej sceny. Duża scena bowiem 
przy nosi duże dochody lub równie duże 
strat . Dlatego małe sceny, sale prób czy 
jak się to j eszcze w całej Polsce nazywa, 

są z natury rzeczy jakby poligon em do
świadczalnym dla ludzi młodych , d ebiu
tantów, wariackich pomysłów. Po ew en
tualnym sukcesie, delikwent z reg uły p i
sze następną sztukę j uż na dużą scen" 
dostępując w ten prosty sposób czegoś w 
rodzaju nobilitacji czy dyplomu zawodo
wego. Może się oczywiście zda rzy c p otem, 
kiedyś, że napisze sztukę dwuosobową, 
która z natury rzeczy lepiej ui ę_ p r zyjmie 
na małych scenach, ale specjalist ów od 
dramaturgii kameralnej nie m a . Tak więc 
nie ma różnicy w pisaniu , jest natomiast 
w wystawianiu i grze aktorskiej . .Jes t , a 
przynajmniej być powinna. Mała scena czy 
theatre en rond rządzi sit; prawami zbli
żonymi bardziej do estrady czy kaba retu: 
więź z widzami jest tu mocni jsza, nie
omal namacalna , fizyczna. Nie można uda
wać, że wido·w1nia jest tylko „czwartą ści -
ną" dekoracji, zamiast ciemnej jamy p oza 
rampą są konkretni ludzie, bliscy , ot, na 
wyciągnięcie ręki„. I dlatego p rzy pisaniu 
„Hyde Parku" pomogły mi lata doświad
czeń kabaretowych, świadomość , z czego 
ludzie chcą się śmiać, z czego lubią się 
śmać, kiedy będą chcieli mnviązać: k on
takt z wykonawcą, współdziała ć, razem s i ~ 
bawić.„ Oby sprawdziło się to i w K a ow i
cach. 

Bo mówiąc szczerze, ni e uważam się \ V 

najmniejszym stopniu za dramatur ga . Je
śli już piszę, to najwłaściwszym środki em 
do wyrażenia swoich myśli, do poruszeni 
pewnych spraw może być czasem piosen
ka, czasem wiersz, sztuka t eatra lna, po
wieść, opovviadanie, fraszka czy „zło t a 
myśl". Uważam za śmieszne klasy fik owa
nie rangi dzieła według obj ętości: za j e dną 
„myśl nieuczesaną", St. J. L eca oddałbym 
kilkadziesiąt współczesnych pow ie: ci. My 
ślę, że nie ja jeden. Jeśli chodzi o mnie, 
być może będę nadal pisyvvał ztuki , a mo
że i nie - bo jeżeli temat nadaj e ·i(; na 
stronE; maszynopisu, po cóż rozciągać g 
na stron 80? Powiedział kiedyś do młodych 
piszących mistrz Antoni Słonimski: „P isz
cie krótko, piszcie tylko to, co macie do 
powiedzenia" - i głęboko przej ęty tym 
zdaniem, zakończe nim swoją wypowiedź . 

ADAM KRECZM AR 



ZBIGNIEW 
BOGDAŃSKI 

Właściwie istnieje dwóch Zbigniewów 
Bogdańskich: aktor i reżyser. Pierwszy 
z nich ma w dorobku około 90 ról, drugi 
- 20 wyreżyserowanych przedstawień . 
Obydwie specjalności artystyczne zgodnie 
współistnieją w osobie Bogdańskiego i 
twórczo się uzupełniają . 

Oto parę dat z życia reżysera „Hyde 
Parku": 

Rok 1949 - matura w sosnowieckim 
Liceum Staszica. Przez rok - działalność 
w zespole Żywego Słowa Spółdzielni Wy
dawniczo-Oświatowej „Czytelnik" w Ka
towicach. W 1950-1954 - studia w war
szawskiej PWST. Potem - praca w Te
atrze Dolnośląskim w Jeleniej Górze . W 
latach 1955-1957 związany jest z kolei 
z Teatrem Polskim w Warszawie. Gra w 
„Dziadach" Mickiewicza (Kułakowski), w 
„Matce" Czapka (Kornel), „Wyjątku i re
gule" Brechta (Kulis). W roku 1957 staje 
się współzałożycielem i współreżyserem 
słynnego kabaretu „Koń". Wraz z nim 
„Konia" wyprowadzają w świat koledzy 
jeszcze ze studiów: Golas, Dobrowolsk.i., 
Czechowicz, Leśniak. W tymże roku opu
szcza Warszawę, wiąże się z Teatrem 
„Wybrzeże" w Gdańsku, gdzie pozostaje 
do dziś. 

Zestaw (niektórych bodaj) ról Bogdań
skiego uderza różnorodnością, a nawet -
nagromadzeniem przeciwieństw: Galileusz 
w „Balladzie o Galileuszu", Kapitan w 
„Indyku", Grilo w „Historii o Miłosier
nej'', Hitler w „Zmierzchu demonów", Je-

zus w „Historyi o chwalebnym Zmar
twychwstaniu" , Napoleon w „Termopilach 
polskich", Papkin vv , .Zemście", Wielki 
Książę Konstanty w „Kordi nie". Ale ta 
różnorodność nie wynika z tzw. „hurtowe
go" podejścia do sztuki scenicznej, z na
stawienia na wielość .. Jest o,na wyrazem 
bogatych możliwości aktorskich, a także 
pewnej konsekwentnie przeprowadzonej, 
koncepcji gry. Początkowo Bogdański zda
wał się reprezentować aktorstwo „żywio
łowe" , ukazujące grane postacie od strony 
ich - przekazywanych bezpośrednio, bez 
dystansu - ucz ć i przeżyć. Z czasem 
jednak wybrał inny rodzaj gry: intelek
tualny i świadomy . Nie stara się już utoż
samiać z rolą, dawać widzom złudzenie ży
ciowego autentyzmu. Raczej - przekazuje 
graną postać. Trochę „z boku", z pewnym 
dystansem. Dlatego właśnie lubi styliza
cje, przeplatanie się groteski z dramatem, 
wreszcie - podkreślanie wielowarstwo
wości czy nawet przeciwieństw tkwiących 
w tej samej postaci. Toteż podziwiano jego 
opracowanie ról bardzo złożonych, postaci 
dalekich od monolityczności, wewnętrz
nie jakby rozszczepionych, jak choćby 
Lindsay w „Ostatnim dobranoc Armstron
ga". Zatem - można powiedzieć, że Bog
dański przeszedł ewolucję, stał się akto
rem nie spontaniczności, lecz precyzji, 
aktorem rozbudowanego warsztatu. 

A Bogdański - reżyser? 

Przede wszystkim - znakomicie wy
startował. Reżyserując „Indyka" Mrożka 
(1961) uzyskał nagrodę Polskiego Klubu 
Krytyki 61. Zaproponowano mu też po
wtórzenie tej inscenizacji w warszawskim 
Teatrze Dramatycznym. Dalsze nagrody za 
reżyserię przyniosły mu: prapremierowa 
„Poczwórka" Mrożka (1968), „Przedwioś
nie" Żeromskiego (wystawiane w Gdań
sku, a następnie w Sosnowcu w 1969). Za 
rok 1969 otrzymał Nagrodę Publiczności 
im Iwo Galla . Z ważniejszych jego reży
serskich dokonań wymienić trzeba takie: 
„Jan Maciej Karo:l Wścieklica" Witkacego 

· oraz j ego „Dzieło bezimienne" „Zemsta" 
Fredry, „Księżniczka na opak wywrócona'" 
Calderona-Rymkiewicza, „Nagi król" 
Szwarca, „Homer i Orchidea" Gajcego, 
„Będę mówił szczerą prawdę" Alla (1969 
- w ramach katowickiego Festiwalu 
Sztuk Radzieckich). 

Jako reżyser - Bogdański bada pod 
wieloma kątami stosunek dramatu - dzie
ła literackiego - do dramatu inscenizo
wanego. Wybierając którąś z możliwości 
- jest świadom , że to tylko jedna z wielu 
propozycji odczytania dramatu. P rowadzi 
ustawiczny dialog z publicznością, usta
wiczną dyskusj ę , dotyczącą zarówno pro
blemów artystycznych, jak ideowych. Bo 
jego reżyseria zawsze jest zaangażowana, 
włącza się pośrednio w szereg współczes
nych ogólnokrajowych rozważań i sporów. 
Przykłady: ironiczno-satyryczne potrakto-



WIESŁAW LANGE 
Sceno grał 

wanie chyba nie tyle romantyzmu, co 
swoistej, mniej dodatniej polskiej „roman
tyczności" w „Indyku" (w tym samym 
czasie toczyła się dyskusja wokół książki 
Załuskiego „Siedem polskich grzechów 
głównych") aktualizacja „Wścieklicy" 

(ciekawe ujęcie didaskaliów, wprowadzo
nych w tekst sceniczny, pełniących podob
ną funkcję co ongi Brechta), gogolowskie 
trochę podejście do „Poczwórki" Mrożka 
(w zakończeniu tej tragigroteski - o smu
tnych drogach, jakimi chodzą kulty wo
dzów - pojawia się przed publicznością 
ogromne lustro). Z innych ciekawych jego 
pomysłów: staropolska-ludowa stylizacja 
„Historyi o chwalebnym Zmartwychwsta
niu" czy sięgnięcie po filmowy język prze
kazu w „Przedwiośniu". 

Teraz „Hyde - Park"„. Czy rzecz - w 
opracowaniu reżyserskim Zbigniewa Bog
dańskiego - istotnie dzieje się w Anglii, 
czy li nigdzie? 

a ' 

PIOTR GRABOWSKI 

• 

JAN JERUZAL 



JAK WIDZĘ SWO.J TEATR? 

Zagubieni w rytmie życia codziennego, odnaj
dziemy siebie w wypukłym zwie1·ciaclle sceny, 
Aby móc złapać oddech, na chwilę refleksji nad 
życiem, światem i ludźmi. 
Marzę o teatrze, k t óry mógłby być wchłonięty 

przez wszystkich. Nie chcę tworzyć . ztuki samv.. 
Współtwórcą powinien być także widz, któr11 
mógłby przedłużyć życie każdej stworzonej prze
ze mnie postaci, poprzez opinie czy dyskusje. 

I wtedy, kiedy zapadnie cisza, będziemy mogli 
mówić o sztuce. Bo przecież wszystko co wielkie 
powstało w ciszy. 

ELŻBIET A BAJON 

ELŻBIETA BAJON 

Mam 25 lat, od siedmiu ocieram się o teatr 
studencki, zawodowy, szkolny PWST i - teraz 
nareszcie wszystko się zgadza: mam zawód 
i zgodne z nim miejsce pracy. 

Mam wyrazić swoje marzenia o moim teatrze 
i„. nie jestem w stanie w·ybrać, wstydzę się. 
Chciałabym, żeby to, co myślę o moim miej

scu w teatrze wynikło dla Was z tego, co będę 
robić. żeby to - czego nie potrafię, nie chcę 
umieć ująć w słowa - stawało się powoli dla 
Ciebie, Szanowna Publi.czność, możliwe do sa
modzielnego sformułowania. 

Bo jedynie istotne są Wasze sądy, a nie moje 
słowa. 

Pozostaje mi jedynie prosić o surową, spra
wiedliwą ocenę moich scenicznych poczynań. 

EWA DAŁKOWSKA 

EWA DAŁKOWSKA 

KRZYSZTOF KOLBERGER 



Marzę o teatrze bez intryg, zawiści, żle poję
tej konkurencji, gdzie aktorzy to nie pracownicy, 
pobierający pensje, odrabiający ośmiogodzinny 
dzień pracy, ale zespół, w którym każdemu jed
nakowo zależy na zrobieniu jak najlepszego 
spektaklu i temu podporządkowane jest wszyst
ko. 
Marzę o takiej atmosferze na próbach, żebym 

mógł bez obawy o śmieszno:lć, plotki czy iro
niczne podejrzenia kolegów odkrywać siebie, zo
stawiając kontrolę reżyserowi. 
Marzę o tym, aby słowo „nuda" na zawsze zo

stało wykreślone ze słownictwa aktorów i wi
dzów. 

A p·r zede wszystkim marzę. żeby praca w te
atrze była świetną zabawą i przyjemnością, ma
rzę„. 

KRZYSZTOF KOLBERGER 

TADEUSZ TOMASZ M.ARZECKI 

Jest niezmiernie trudno mówić o sobie, o swo
ich planach i o swoich ambicjach z teatrem 
związanych, mając dwadzieścia trzy lata i dy
plom w kieszeni. Pierwsze zetknięcie z prawdzi
wą sceną jest niewątpliwie ogromnym przeży
ciem, tym bardziej, że wszystkiego trzeba się 
uczyć od nowa. Nie ma opiekunów, trzeba być 
samodzielnym. 

w tej drodze do samodzielności największą 
chyba rolę odgrywa widz. W końcu on decyduje 
o powodzeniu czy klęsce. Chciałbym być zrozu
miałym dla widzów, dać im to, co umiem i cze
go będę sę uczył. Odkryć swoją duszę tak, aby 
mogli razem ze mną przenieść się choć na mo
ment w świ.at sztuki, będącej przecież odzwier
ciedleniem życia w innym wymiarze czasu sce
nicznego, nadającym niedostrzegalnym epizodom 
życi.a codziennego rangę ważności. 
Chciałbym w swojej propoz·ycji dać każdemu 

możliwość odnalezienia choć cząstki siebie, a 
może siebie takim, jakim chciałby być. Tak 
też widzę swoje miejsce w teatrze. Myślę, że 
te marzenia, którymi się podzie!ilem, sprawdzą 
się i zdołam je zrealizować. 

TADEUSZ TOMASZ MA RZECKI 

MACIEJ SZARY 

Na Malej Scenie Teatru Sląskiego im. 
St. Wyspiańskiego w Katowicach rozpoczynam 
pierwszą w życiu pracę w zawodzie aktora. Mam 
dwadzieścia trzy lata. W tym roku ·ukończyłem 
Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Warszawie. Praca w Teatrze Slą
skim daje mi szansę pogłębienia moich skrom
nych i świeżych umiejętności. Daje mi również 
szansę uczestniczenia w niezwykłym wydarzeniu 
artystycznym. W próbie dotarcia ze sztuką te
atru do jak najszerszego kręgu odbiorców. Próbie 
stworzenia teatru w całym tego słowa znaczen·iu 
- ludowego. Wiem że tej szansy jako młody 
aktor nie mogą pominąć. 

Nie zamierzam rewol.ucjonizować sztuki, chcę 
iść zgodnie z jej duchem i z duchem czasu. Chcę 
walczyć ze szmirą, tandetą i nudą w teatrze, 
nie budząc jego podstawowych zasad i porząd
ków. Jestem przecież tylko aktorem. 

MACIE.J SZARY 



HYDE PARK 
W OCZACH 
KRYTYKÓW 

„Młody satyryk Adam Kreczmar jest współ
pracownikiem »Szpilek«. »Szpilki« spopularyzo
wały Hyde Park jako przytułek, w którym każ
dy, kto »musi« pisać:, może się wypowiedzieć 
wierszem i prozą , i ujrzeć swoje utworki w dru
ku. Kreczmar napisał, prozą i wierszem sce
nariusz pt. »Hyde Park« i ujrzał swój utwór na 
scenie. Do czego ten ciąg logiczny prowadzi? 
A właśnie, że przeciwnie, sylogizm jest fałs zy
wy, sztuka jest sympa tyczna i z talentem poka
zuje Hyde Park, ten pr&wdziwy, i jego rolę 
w Londynie i w królestwie brytyjskim. 

I w ogóle. Bo ten Hyde Park to symbol. Lu
dzikom w Hyde Parku wolno prawie wszystko, 
ale władza czuwa. Pobłaża , ponieważ jest pewna 
siebie. A gniewni i zbuntowani, anarchiczni -
niech sobie mówią i mówią, niech pokrzykują 
z trybun, szkoda z tego ostatecznie niewielka ... 

Swój godny uwagi debiut nazwał Kreczmar 
»próbą sceniczną«. Nader trafnie. »Hyde Park« 
jest rzeczywiście próbą - talentu, zmierzenia 
się ze sceną i prawidłami dramaturgii - próbą 
w takim stopniu udaną, że można je j autorowi 
pogratulować: . Trafiły mu się scenki zgrabne, 
i nawet brawurowe, jak \'.<·s tępne przemówienie 
trzech »rewolucjonistów« (na miarę Hyde Par·
ku), jak przesłuchanie Fotogra fa przez grzecz
nego Policjanta, jak epizod z P a nem w ciemnych 
okularach. Miło też sobie pomyślał , chociaż w 
odmiennej konwencji, scenki snów nocnych loka
torów Hyde Parku. Te kst songów brzmi gładko , 
a muzyka ... zgodna z nimi doskonale. Czy z po
szczególnych giętkich elementów »Hyde Parku« 
splotła się sztuka sceniczna? Oczywiście, nie -
»Hyde Park« to rozbudowany skecz, w którym 
znać »hybrydową« szkołę autora , a miejscami 
echa poetyki Bim Bomu. Ale w sumie jest to 
skecz bardzo udany". 

Jaszcz: „Byle nic złego o królowej", 
„Trybuna Ludu" z 20.X.1971 

„Punktem wyiscia paraboli, żartobliwej i fan
tastycznej , którą miody poeta i satyryk Adam 
KreczmaJ·, piszący dotąd dla estrady i kabaretu, 
debiutuje jako dramaturg, jest pewna sytuacja 
szczególna, pewne zjawisko doś ć osobliwe, by
najmniej jednak nie wyimaginowane, lecz wzięte 
z życia , osadzone w konkretnej rzeczywistości -
zjawisko, by tak rzec, antynomiczne, wynikające 
ze s tarcia się dwóch przeciwieństw, dla którego 
hasłem wywoławczym jest ów widniejący w ty
tule H y d e P ar k. 

Jak wiadomo, nazwę tę nosi londyński ogród 
publfozny, stanowiący jakby enklawę w centrum 
wielkiego miasta , swoisty rezerwat, w obrębie 
którego każde stworzernie dwunożne , obdarzone 
narządem m owy - nawet n ieoswojone i groźne 
skądinąd dla otoczenia , może bez przeszkód wy
ładowywać (w mowie, rzecz prosta) swe żądze 
i dawać upust nawet najbardziej k;rwiożerczym 
i obrazoburczym ;intencjom; z jednym wszelako 
zastrzeżeniem . Dotyczy ono osoby Królowej ... 

To właśnie zderzenie dwóch sił przeciwstaw
nych jest zawiązkiem i wyznacznikiem wszyst
kich perypetii owej »próby scenicznej z przerwą 
w środku«, jak brzmi podtytuł »Hyde Parku«. 
Takie ujęcie świadczy o niekłamanym instynkcie 
dramatycznym młodego autora i jego wyczuciu 
praw teatru. Mamy tu bowiem »actio dramatis« 
w postaci czy~tej: burzliwy żywioł i pętająca go 
ta.ma, reguła i wyjątek, wolność i jej ogranicze
nie. Sama esencja kofliktu .. . 

Udramatyzowana parabola Adama Kreczmara 
ma przy tym jeszcze walor dodatkowy: jej noś
ność satyryczna uniezależniona jest od takich 
czy innych okoliczności zewnętrznych. Gdyby 
bowiem w przyszłości jakiś potworny kataklizm 
miał zburzyć nawet tak niezachwiane fundamen
ty Wspólnoty Brytyjskiej, jak autonomia Hyde 
Parku i prestiż Korony - to przecież znękana 
ludzkość zawsze :zJnajdzie dla siebie jakiś obszar 
iluzorycznej swobody, którą z kolei ograniczy 
władztwo takiej czy innej Królowej ... 

Tak się przedstawia cały wątek myślowy tej 
r.ozgadanej i rozśpiewanej gry teatralnej, której 
głó~ymi koryfeuszami są trzej, zwalc.zający się 
WZaJem, oratorzy, korzystający z wolnej try
buny Hyde Pall'ku, by głosić swoje indywidualne 
pogl~dy: Kubuś, reprezentant zdrowego rozsąd 
ku, 'l rozwagi »,plebejskiej« Młody Gniewny, 
totaii:iy kontestator »superman rewolucji świa
toweJ«; oraz Spadochroniarz, wyznawca żelaz
nego rygoru i twardej władzy (oczywiście sku
pionej wyłącznie w jego ręku) jako jedynej 
recepty na uzdrowienie świata. Ci trzej 1rzecznicy 
odrę~my~h ideolog!i prowadzą ze sobą zażartą 
(choc mezbyt grozną w rezultacie) batalię na 
słowa, lecz okazują się sprzymierzeńcami w obli
c~u Siły nadrzędnej, uosobionej w postaci poli
CJa.nta Bobby, strażnika Korony. Zabawa jest in
teligentna i wesoła , ale i »ogromnie przez to 
smutna«. :1"1ożr:a by ją określić także jako grę 
w poszukiwai:im »punktu •oparcia«, niezbędnego 
dl~ ~ch.owama równowagi i utrzymania się na 
tei :z;1em1, kt~ra choć przeludniona, jest przecież 
''.tak ogvomme pusta i tak daleko do sąsiada«. 
Ze~y zz;aleź.ć ów punkt oparcia, »trzeba zbudo
wac cos duzego, na co wleżć trudno, zlecieć ła
two, by .gołym okiem dojrzeć światło, co pali się 
na drugim brzegu« . Ale czy owo światło gdzieś 
!a~.' w niedocieczonej dali, płonie istotnie? A 
iesh na"".et za.migoce taki wątły płomyczek _ 
cz! . będ_zie zwiastunem jakowejś nowej, uzdra
~l~Jącei p~mv?y? Na te pytania autor nie daje 
JUZ odpowiedzi. »Resztę niech słuchacz w duszy 
swej dośpiewa « ... ". 

Leonia Jablonkówna: „Hyde Park czyli 
szukanie punktu oparcia" Teatr': nr I 
1972 ' „ J 

,_,Prz_emawiają, przekrzykują s-ię nawzajem 
sp.1eraią. Chcą uzdrowić świat. »Wolno im pra: 
wie wszysitko« ... ale Bobby, dobrotliwy policjant, 
czuwa z pałką i ... notesem w ręku . Zapada noc 
wszyscy układają się do spania. śnią różne sny .. '. 
Raz po raz wtrącają się do tego piosenki... I z 
na ipozór luźnych żartów i scenek układa się 
wcale zgrabnie skomponowane widowisko sa
tyryczne -O zamęc.ie ideowym świata o ziemi 
która »jest tak ok<I"utnie płaska (górzyste pomi~ 
jając kraje), że kiedy człowiek na nią nastał 
właściwie mało z niej wystaje«... ' 

»Hyde Park« Adam·a Kll'eczmara ma coś z mu
sical_u i coś ·Z kabaretu. Może więc kabaretowy 
musical. W ;podtytule został skromnie nazwany 
»próbą sceniczną« ... 

Jest to dobra inteligentna zabawa teatralna. 
Debiut bardzo udany". 

August Grodzicki: „Wolno nam prawie 
wszystko''„ „Zycie \Varszawy" z lJ.X. 
1971 



ALBO 

MYŚLI POSTACI SZTUKI, KTOREJ 
AKCJA 

„DZIEJE SIĘ W ANGLII, CZYLI 
NIGDZIE", 

A KONKRETNIE W HYDE PARKU, 
MIEJSCU, 

„W KTORYM KAŻDY MOŻE WYPO
WIEDZIEĆ SIĘ SWOBODNIE, POD WA
RUNKIEM UŻYCIA SKRZYNKI PO 
OWOCACH JAKO TRYBUNY I POD 
WARUNKIEM NIEWSPOMINANIA O 
KROLOWEJ". 

Można mówić wszystko, tylko nie źle 
o Królowej, albowiem„. 

„M usicie ·mieć 
poza posadą i żoną 
chociażby jedną rzecz 
świętą, kochaną i czczoną, 
która nigdy się nie zmienia., 
choć życie przechodzi obok, 
Po prostu dla uproszczenia 
my ją nazwiemy Królową"„. 

Oto co mówią (w „próbie scenicznej z 
przerwą w środku") 

PROROCY -
1. KUBUŚ („przaśny hippies, plebejski 

mądrala.„ nie pozbawiony zdrowego 
rozsądku i skłonności do poezji wa
rzywno-gastronomicznej . Kocha ludzi"); 

2. MŁODY GNIEWNY („z brodą a la 
Guevara i czerwoną książeczką. Super
man rewolucji światowej"); 

3. SPADOCHRONIARZ („zmęczony gwał
ceniem dziewic i rozdzieraniem na sztu
ki niemowląt, bohater zapragnął uzc,ko
wić ład społeczny") -

oraz OWOCARKA (bez której skrzynek 
trudno byłcby Prorokom prorokować) 
i BOBBY (policjan, wątpiący w szybki 
koniec świata, ale nie wątpiący w możli
wość uzyskania podwyżki). 

O DZIELENIU 

„Trzeba wszystkie rzeczy podzielić mię
dzy ludzi, żeby każdy coś miał ... A jak? 
Sprawiedliwie. Ale kto będzie dzielił? 
Ludzie? Rozkradną! No dobrze, powiedz
my, że ja będę dzielił. Ja jestem dobry 
i podzieliłbym dobrze. Ale nie mam. O, 
gdyby wszyscy lbyli dobrzy to by nas 
wcale nie było''. 

O MNOŻENIU 

„Łączmy się w strączki!" 
„Największą siłą człowieka jest jego in
dywidualność, jego osobowość. Gdy pew
ną ilość indywidualności zespolimy w 
strączek - będziemy niezwyciężeni!" 

O JEDZENIU 

„Trzeba się najeść, żeby się dogadać . Al
bo„. wszystkich przegłodzić". 
„Każdy, jak się cudzym nażre, to w ję
zyku lekki". 

O CHCENIU 

„Chciałem dobrze, no, ale teraz wszystko 
jest inaczej i już nie chcę. I cieszę się, że 
nie chcę, bo tak ciągle chcieć, to strasznie 
męczy". 

„Trudo zrozumieć, kto czego chce, prócz 
domku i samochodu"„. 

O KOCHANIU 

„Kochajmy ludzi, a kto nam zabroni, te
go.„!" 

O MĘŻCZYZNACH 

„!eraz nie ma już prawdziwych ludzi, bo 
me ma mężczyzn.„ Być mężczyzną - to 
szkodzi zdrowiu. Nikt tego długo nie wy
trzyma". 
„Wszystkie chłopy są takie same tylko 
jeden gorszy od drugiego". ' 
„Chłop nie musi robić. Aby był". 

O NliEMĘCZENIU 

„Społeczeństwo trzeba dobić, niech się nie 
męczy!" 

O ŚRODKACH I CELU 

„Środki uświęcają cel. Taki np. laxigen„. 
Cel paskudny, a środek wspaniały". 

NIGDY 

„„. jeśli n i g dy nie skrzywdziliście mu
chy, to mucha - prędzej czy później -
skrzywdzi was!" 



ZAWSZE 

„Z a wsze broniłem słusznej sprawy! 
I dlatego tak często musiałem zmieniać 
kolor flagi!" 

O POCZĄTKU 

„J eśli zaczniemy o anarchii, skończymy 
na porządku. Należy odwrotnie - zacząć 
od porządku, skończyć na anarchii". 

O KOŃCU 

„Nie będzie końca świata . Będzie trwać" . 

• 
W PRZYGOTOWANIU: 

DUŻA SCENA 

MOLIER 

ŚWIĘTOSZEK 

•
~::rl!ATR 

LĄ&KI 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

EDWARD SZYKSZNIA 

REDAKCJA PROGRAMU 

WILHELM SZEWCZYK 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

ZENON MOSKWA 

Inspicjent STANISŁAW POLOCZEK, Kontrola 
tekstu LEOKADIA STARKE, Kierownik tech
niczny BOGDAN CHOMIAK, Kierownik oświe
tlenia STANISŁAW HOŁÓWKA, Kierownicy 
pracowni teatralnych: krawieckiej męskiej MI
CHAŁ WALCZAK, krawieckiej damskiej HELE
NA THIENEL, perukarskiej ZOFIA JANKOW
SKA, stolairskiej ROMAN SZSZEPAN, malarskiej 
i modelarskiej KONRAD CUDOK, tapicerskiej 
JERZY RAJWA, szewskiej BERNARD MALI
NOWSKI. 
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