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ADAM KRECZMAR 
urodzony w roku 1944, studiował w Akademii Sztuk Pięknych 
w _Warszawie .. Jako poeta zadebiutował w roku 1965, publi
kuJąc dwa wiersze liryczne w „Almanachu Młodych" wyd. 
„Iskry". W latach 1963-]967 był jednym z twórców kaba
retu studenckiego H Y B R Y D Y . 

(Z programu ~abaretu Hybrydy, muz. J. A . Marek) 

MOTOCYKL:$c1 

Nam fotele, nam już biurka nadojadly, 
na tapczanach jednakowych sny jednakie, 
nie smakuje nam owsianka ani jagły, 
lecz w niedzielę, na Junaku, okrakiem ... 

To my! Motocykliści! 

To my! Husaria srebrnych szos ... 
Kur nieostrożnych los - to my, 

To my, współczesnej Polski głos -- (Panie starszy, 

jeszcze ćwierć) 
Tam na końcu czwartej prostej - zakrę~ śmierci .. . 
Za zakrętem będzie lepiej, będzie milej„. 
Klo z nas pierwszy dębowy pień przewierci 
Kto wyleci - nad poziomy - choć na ch\~ilę? 

To my! Motocykliści, 

To my - husaria srebrnych szos ... 
MO statystyk gros - to my 

To my, współczesnej Polski głos (Panie starszy, 

Bo mamy to we krwi ... 

Aż raz kiedyś, gdy siepacze, co z Drogowej, 
wywąchają nam oddechów aromaty _ 
Na ogromnym baloniku szmaragdowym 
Ulecimy - hen w nowe, lepsze światy ... 

To my - motocykliści! 
To my - husaria srebrnych szos ... 
Temat tragicznych gloss - to my, 

jeszcze pół) 

To my, współczesnej Polski głos (Requiescat in pace ... ) 
Bo mamy to we krwi.„ 
Bo mamy to we krwi ... 
Bo mamy to we krwi... 

ostatnio zaś Adam Kreczmar rozwija żywą działalność w ka
bar ecie „POD EGIDĄ". 

G W I Z D (z programu kabaretu „Pod Egidą") 

Dawno już temu, byłem pewnego dnia w teatrze. Nie podobała mi 
się sz tuka ani aktorzy, pomny jednak swej przynależności do świata 

ludzi kulturalnych wstrzymywałem się od wyrażania swych uczuć . Po 
pierwszym akcie klaskałem ozięble. Drugi akt był jeszcze gorsz~, nie 
klaskałem wcale ... Nagle, gdzieś w połowie trzeciego aktu, coś się we 
mnie załamało, coś pękło. Stanąłem na nogi \V ciemnościach widowni, 
włożyłem dwa palce do ust i, choć nigdy nie umiałem gwizdać na 
palcach, wówczas wydałem z siebie przenikliwy, świdrujący, wspa
niały gwizd. 

Ostry dżwięk wzbił się pod kopułę teatru, wypełnił salę. Zauwa
żyłem, że obok mnie jacyś ludzie zrywają się z krzeseł z uniesionymi 
do ust palcami i wkrótce ich gwizdanie złączyło się z moim. Gwizdała 
już cala sala . Wybiegłem z teatru, zauważywszy jeszcze, że stara jego 
kopuła ugina się i wali , przebita potęgą naszych dźwięków. 

Poprowadziłem publiczność ulicą. Pękały szyby, z domów wybiegali 
ludzie, aby przyłączyć się do nas. Gwizdałem ciągle na przedzie. Mi
j aliśmy l\'Iuzeum Narodowe, Pałac Kultury i Dom Chłopa ... Słaba opo
zycja została zgnnieciona w mgnieniu oka. Stojąc wśród szalejącego 

tłumu przemówiłem zapowiadając nowe życie ... 

. .. Po
0 

latach, siedziałem w loży honorowej nowego. wspaniałego te
citru, w dziei'1 kolejnej rocznicy Wielkiego Gwizdu _ Za ścianami bu
dynku mia.s to wrzało pracą , wznos iły się potężne budynki i monumen
talne pomniki.. . A przedstawienie nie podoba ło mi si ę . Ani sztuka, ani 
;i.ktorzy. Ukradkiem W$ unąkm dwa palce w usta ... Niestety, tylko po 
lo, iby przekonać się, że tajemniczo ongiś zdobyta umiejętność gwizda
nia już mnie opuściła. A sztuka t yła coraz gorsza. 

l nagle zauważyłem , że z krzesła d z i e wiątego rzędu na parterze zry
wa s ię jakiś szczupł y , ciemnowłosy mlodzicn iec, unosi do góry ręki:; 

i wsuwa do ust dwa palce, i... 

Od roku 1966 współpracuj e również z Polskim Radiem 
(III Program - „Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy" oraz 
I program - audycj a „Samo żyoi.e "). Dużą popularność zyskał 
jako autor tekstów piosenek 
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MIŁUJCIE TEDY ILE CHCECIE - muz. J . A. Marek 
(motto z Villona) 
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Komu zależeć może na tern, 
:Z eby kobiety nie bić kwiatem? 
Żeby całować ją po rękach, 
Włóczy<': po wierszach, po piosenkach, 

?eby ją stawiać na piedestał, 
Na którym nie wiem kto już nie stał, 

1 żeby czci podarkiem płonym 

Darzyć kobiety. d ziewk i, żony ... 

J.Vli!ujcie tedy ile chcecie. 
Miłujcie tedy, ile w mocy, 
Bo na tym nieraz\ 1 ażnym świeci? 

T yle siq pustych zbywa nocy !. .. 

Komu zależeć może na tern, 
Żeby kobiety nie bić kwiatem? 
Żeby ją kochać słowem pustym, 
Zapom nie1~ oczy, r~ ce, usta ... ? 

Tęskniąc troszeczkę - wolną chwi lą , 

Równać ją z kwiatem czy z motylem ... 
Prowadzić w pusty park jesieni 
Dziewczyny , które chcą się żenić• .. . 

Miłujcie t eciy il e chcecie, 
Miłujcie tedy, ile wola , 
Bo na tym nierozważnym świeci e 

Jedna dla mężów, niewiast, C:ola ... 

Komu zależeć może na tern, 
Żeby kobiety nie bić kwiatem? 
Żeby jej nie bić ani trochę, 
Nawet gdy ciągle drze pończochy? 

Hodować kwiaty i płeć słabą, 
Bo róża różą - baba babą , 

Hodować męski gniew, by wzbierał, 

Aż nie kwiat będzie, lecz siekiera? !„. 

Miłujcie tedy ile chcecie, 
Miłujcie tedy, ile siły, 

Bo na tym nierozważnym świecie 

Trzeba coś robić, by był miły„. 

Teksty piosenek pisze Adam Kreczmar do muzyki Jerzego 
Marka, z którym związał się w tej dziedzinie od kilku lat. 
Od roku jest stałym współpracownikiem tygodnika „SZPIL
KI" : 

ZANIM NAD NAMI CZAS PRZELECI... 

Zanim nad nami czas przeleci 
unosząc z sobą nasze słowa, 
Nim się ostatnie poczną dzieci.„ 
- Czy warto jeszcze raz spróbować? 

Może zaczniemy od początku, 
Od małpich strojów, mowy małpiej ... 
Siekierą na sękatym trzonku 
Wycinać drzewa będzie łatwiej, 

A przy ognisku siedząc w kucki, 
Leniwie walcząc z komarami, 
Zaczniemy szukać mowy ludzkiej 
Jakby nie było nic przed nami... 

Zaczniemy znów zwierzęta głaskać, 

Zaczniemy kochać się nad podziw, 
I ziemia znowu będzie płaska 
I łatwiej po niej będzie chodzić ... 



A chodzić tr zeba lata, 2imy .. . 
\ ię c, by 1 m b !o jeszcze łatwi j. 

Uż. jmy myśli - wszak myślimy -
By stworzyć kolo - krągłe, gładkie ... 

a kołach szyb iej i~ pojedzie 
P rzez bór i hwast. z obręczy huk1~m .. 
Az k t oś do goś żal mieć będzie 

I między koła wloży LUFĘ ... 

Ni m ruszy tram wa j zwan y wieczn ość, 

Tim górą się przetoczy czas, 
Umóvnny si już oslaleczrue 
- c zy PRÓBUJEM JESZCZE RAZ? 

Sztuka „HYDE-PA K" jest debiutem dramaturgiem rm 
młodego autor a. 



HYDE-PARK, CZYLI SZUKANIE 
PUNKTU OPARCIA 

Punklcm wyjścia paraboli, żartobliwej i fantazyjne.i, którą młody 

poeta i satyryk Adam Kreczmar piszący dotąd dla estrady i kabaretu, 
debiutuj(! jako dramaturg, jest pewna sytuacja szczególna, pewne zja
wisko dość osobliwe, bynajmniej jednak nie wyimaginowane, lecz 
wzięte z życia, osadzone w konkretnej rzeczywistości - zjawisko, by 
tak rzec, antynomiczne, wynikające ze starcia się dwóch przeciwieństw, 
dla którego hasłem wywoławczym jest ów widniejący w tytule HYDE
PARK. 

Jak wiadomo, nazwę tę nosi londyński ogród publiczny, stanowiący 
jakby enklawę w centrum wielkiego miasta, swoisty rezerwat, w obrę
bie którego ·'każde stworzenie dwunożne, obdarzone narządem mowy -
nawet nieoswojone i groźne skądinąd dla otoczenia, może bez przeszkód 
wyładować (W mowie, rzecz prosta) swe żądze i dawać upust nawet 
najbardziej krwiożerczym i obrazoburczym intencjom: z jednym wsze
lako zastrzeżeniem. Dotyczy ono osoby Królowej. I-:rólowa jest nie
tykalna, majestat jej to świętość, której pod grozą r,ajostrzejszych re
presji nie wolno podważyć nie tylko jakimś wyzbytym szacunku okrzy
kiem, lecz nawet najlżejszym chrząknięciem. 

To właśnie zderzenie dwóch Sił przeciwstawnych jest zawiązkiem 
i wyznacznikiem wszystkich perypetii owej Próby sce nicznej z przerwą 
w ~roclku, jak brzmi podtytuł Hyde - Parku. Takie uj<;cie świadczy 

o niekłamanym instynkcie dramatycznym młodego autora i jego wy
czuciu praw teatru. Mamy tu bowiem „actio dramatis" w postaci czy
stej: burzliwy żywioł i pętająca go tama, reguła i wyjątek, wolność 

i jej ograniczenie. 

Sama esencja konfliktu. A właśnie konflikt jest tym motorem, któ
ry · nasyca energią każdy twor prawdziwie teatralny i stanowi nie
zbędny współczynnik jego oddziaływania. I dotyczy to w tym samym 
stopniu wyniosłych, monumentalnych struktur tragedii, co zwiewnego, 
polotnego przędziwa miniaturki scenicznej, wytworu żartu, satyry, gro
teski. Czynnikiem, który decyduje o ich odrębności i pozwala zaliczyć 
je do kategorii dzieł teatralnych, jest zawsze ko n f 1 ikt zde
rzenie dwóch różnych racji, dwóch biegunowo przeciwstawnych idei, 
dwóch ścierających się ze sobą myśli czy choćby myślątek . 

Udramatyzowana parabola Adama Kreczmara ma przy tym jeszcze 
walor dodatkowy: jej nośność satyryczna uniezależniona jest od takich 
czy innych okoliczności zewnętrznych. Gdyby bowiem w przyszłości 

10 

jakiś potworny kataklizm miał zburzyć nawet tak niezachwiane fun ·
damenty Wspólnoty Brytyjskiej, jak autonomia Hyde-Parku i presti'ż: 
Korony - to przecież znękana ludzkość zawsze znajdzie dla siebie 
jakiś obszar iluzorycznej swobody, którą z kolei ograniczy władztwo 
takiej czy innej Królowej ... I chyba zawsze, pokąd i stnieć będzie pla 
neta, pozostanie w mocy Siła, „święta, kochana, czczona", jak ją 

ok reśla jedna z uroczych piosenek w tym widov,;isku, Siła, która 
, może odjąć lub dać, uśmiechnąć się lub zagniewać" i którą „po prostu 
dla uproszczenia" nazwiemy Królową. Albowiem - „kogoś się przecież 

musicie bać, panowie ziemi i nieba".„ 

Tak s ię przedstawia cały wątek myślowy tej rozgadanej i rozsp1e
wa nej gry teatralnej , której głównymi koryfeuszami są trzej, zwalcza
jący się wzajem, oratorzy, korzystający z wolnej trybuny Hyde-Parku, 
by głos ić swoje indywidualne poglądy: Kubuś, reprezentant zdrowego 
rozsądku i rozwagi „plebej~iej"; Młody Gniewny, totalny kontestator, 
„superman rewolucji światowej"; oraz Spadochroniarz, wyznawca że

laznego r ygoru i twardej władzy (oczywiście skupionej wyłącznie w je
go ręk u) jako jedynej recepty na uzdrowienie świata. Ci trzej rzeczni
cy odrębnej ideologii prowadzą ze sobą zażartą (choć niezbyt grożną 
w rezultaci e) bataliq na słowa, lecz okazują się sprzymierzeńcami w 
obliczu Siły nadrzędnej uosobionej w postaci policjanta Bobby, strażni
ka Korony. Zabawa jest inteligentna i wesoła, ale i „ogromnie przez 
to sm utna". Można by ją określić także jako grę w poszuk1wani2 
„punktu oparcia", niezbędnego dla zachowania równowagi i utrzyma
nia się na tej ziemi, która choć przeludniona. jest przecież „tak ogrom
nie pusta i tak daleko do sąsiada". Żeby znależć ów punkt oparcia, 
, trzeba zbudować coś dużego, na co wleżć trudno, zlecieć łatwo, by 
go lym okiem dojrzeć światło , co pali się na drugim brzegu". Ale czy 
owo ~wialło gdzieś tam, w niedocieczonej dali , płonie is to tnie? A jeśli 
nawet zamigoce taki wątły płom~'e<:ek - czy będzie zwiastunem jako
wejś nowej, uzdrawiającej prawdy? Na te pytania autor nie daje już 
odpowiedzi. „Resztę niech słt:chacz w duszy swej dośpiewa"„. . 

LEONIA JABŁONKÓWNA 
(„Teatr" or 1/ 1972) 
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W HYDE-PARKU 

Przemówie;1ie Kubusia 

Czy jest się szczęśliwym? nie jest się. !Jlaczego? Bo czuje się brak 
wszystkiego. Czy może się mieć wszysU:o? Nie, bo wszystkiego jest za 
mało. Ale można mie<'.-, powiedzmy, trochę ... I czy wtedy jest szczęście? 
Nie ma . A widzicie! Trzeba wszys tkie rzeczy po dzielić między \vszyst
kich ludzi, żeby każdy coś miał. To można. Ale rzeczy jest więce j, 

i trochę zostanie ... niedużo, tak dla paru osób ... To też trzeba podzielić. 
A jak? Sprawiedliwie. Ale kto będzie dzi.ił? ~udzie ? Rozkradną! No 
dobrze, powiedzmy, że ja będę dzielił. Ja jes tem dobry i podzieliłbym 
dobrze. Ale nie mam. I nie dadzą! Dobrych jest mało. Ja .. . może jeszcze 
ktoś ... Przez to można nas rozpoznać. Bo gdyby wszyscy byli debrzy. 
to nas by wcale nie było. 

* 

Prz em S'ń ie nie Młodeg J Gniewnego 

Łączmy się w strączki ! 

Komu zależy na istnieniu społeczeństw? Siły społeczne nie działają 
na zewnątrz społeczeństwa. Wektory tych sił skierow<.:n c są do w2-
wnątrz! Do środka! Jesteśmy w epicentrum! A kiedy następuje wy
buch, jest ~ wybuch do wewnątrz, implozja ... Zostajemy wessani przez 
społeczeństwo! Chwytając za broi'1, wywalczymy sobie prawo do mi
łości! Miłość! Miłość! l\Iiłość! Kochajmy ludzi, a kto nam zabroni 
tego ... ?!!! Największą siłą człowieka jest jego indywidualność , jego oso
bowość. Gdy pewną ilość indywidualności zespolimy w strączek, będzie
rr.y niezwyciężeni! Bądźmy ziarnami w łupinie miło~ci! Kontakt wzro
kowy między ludźmi przeżył się! Stworzył malarstwo - sztukę fałszu .. . 
Kontakt słuchowy stworzył radio - system zagłady osobowości' Kon
taktujmy się za pomocą dotyku! O tak! Dotyku i smaku! Czy wiesz, 
jak smakuje człowiek? Jak smakuje twój bliźni? Wąchajmy się' Gryź

my sic;! Dotykajmy się' 

* 
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PrzemÓ'łi i :=nie Spadochroniarza 

Pierwszy c2łowiek by ł mężczyzną. Teraz nie ma już prawdziwych 
ludzi, bo n ie rr, a mężcz~·zn. Prawdziwych. Wszyscy nie żyją. Być męż
czyzną - to sz ·odzi zdrowiu. Nikt lego długo ni 2 w·ytrzyma - spójrz
cie na mnie .. Hówne chłopy wymarły . t awsze najlepsi odchodzą pierw
~i. Po tym s ię ich poznaje. Ale jes t już za późno. Kiedy wszyscy różni 
odejdą, zostają ot , tacy rnbie ... I próbu .ią coś zrobić, ale im się nie 
uda.ie. Czytają książki. Starają się . Ale pzez to nie stają się mężczy

zrrni. Boją się . o lewa j ą wody do r L' u. Rzucają palenie. Zdradzają 
żerny. Na leżą do Ubezpieczc.lni. v\ vku p •_iją poli sy ... 

A nas nikt n ie ubezpiecz:;! Buty g rzęzł y w błocie. Automaty rdze
wi ały na deszczu. Zapałki dzie l i li śrr ~· na <: zworo. A le szliśmy . J a jeden 
przeżyłem. llężczyz;1ą bylem cd d zi::cka . Nie wychowano mnie na wi
taminizowa nych sokach i pełn o tłu s t ym , pasteryzowanym mleku .. . Precz 
z pasteryzowan ym mlekiem' !'vl ę żczvzna nie boi si ę bakterii! On je 
pożera i trawi! To bakterie boją się jc;o ! To dotyczy także choleste
rolu. Pamiętaj ci e: jeśli niedy ni e skrzy\vdzlli ście nawet muchy, to mu
cha, prędzej czy później, ~ krzywdz i was'!! J estem za ujarzmieniem 
przyrod y. Os tateczn ym. Przyrodę na leży wreszcie zgnoić. żeby zrozu
miała . kto tu j es t panem. 

lVU~ODY GNIEW Y A kto tu jest panem'' 

l< UBUS .Ja móglbym być!. .. 

* 

PRAPREMIERA „HYDE-PARKU'' ODBYŁA SIĘ W PAŻDZIERNIKU 1971 
W TEATRZE „ATENEUM" W WARSZAWIE. 

Reżyseria : Zdzisław Tobiasz, scenografia: Wojciech Sieciński, muzyka: 
Jerzy Andrzej Marek . 

Obsada: Kubuś - Jan ~ociniak. Młody Gniewny - Andrzej Seweryn, 
Spadochroniarz - Maria n Kociniak, Bobby - Marian Rułka Owo
carka -- Kr~styna Borowicz, Panna N/łada, Barbarella, Dzie~vczyna 
z Aktu I , D iew~zyna z ~ktu II - Hanna Giza, Pan w ciemnych 
okularach - Zdzisław Tobiasz, Fotograf - Bohdan Ejmont Zmiennik 
- Henryk Łapi i'!sk i. ' 
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P IOSE, O -uNK(.ffi OP1\RCJA 

Zi , ·::. k-; t i ;1k k rnt ni ph>~ 
(gó zy .; l pomij, j:i. kr j ), 
7 k iedy cz ł owi l:'k na n ią flil !>~uł , 
' łroi:ciwie m a l n "· nie · \'~' ł n.I"··· 

'Ihun niccie rpli ' yeh h rzy cl kich I· cz· 
czrku 11 ; 1 s · rz~ dla , c nie r n • . 
Ai: lu1T:r.i<', "\' • lt IJ '! C' p I , 
prz jt!:1, po.lkl: T~, ni ' z0 1h, czą .. . 

Ziem ia ie l rnt nic tl uż 
(w:.·.i·.w 'zy t •·),_ • 
że ·złowie k eh · c 1c 1 c·hoc m u za l, 
ni wpa dni w oko w i lkim p i:1ł m ... 

T rze i; ·i wi!' lu r k :d z,\'tuw, 
u U j . z Z''rOnt<trlzil- \ id c '-przę i tW, 
h ciq p rz .. ją l i pojęt o . 
ż !<:l.. i j ;ik t~ hk rly: h. I In .. 

Gdy w i· tr powie;· - tru no . tui 
trudno si.; :.. d :o w a<-, ki ·dy p::ida ... 
Z i m ia ·, ·t l: k okn1tnic pu<>ta 

tnk dald do . iudu .. . 
Trr. h zhu<lowaL coś duż go, 

a o wfoić tru,lno zlc ieć łalwl', 
y goł~m ki m do trz c świaUo, 

co par . i ę na drugim brzegu ... 

* 

PI I K.\ B BBY'EGO 

1'ru no zrozumi c to, kto czego chce, 
prócz omln1 i umochodu .. . 
Trudno odrłzien~ rlobre i złe ... 
A zresztą n ie ma p wod1 . 

\i ol o Vi m prcn i w ... 2y..,lko: 
z ·oniaki m mi S7 . ć czy~tą , 
ł pać nm chy no .'>c1anic, 
n 1dzić . i. nie ł ch:mi , 
windą jeździć d a' r ·, 
ł·upi' trutkę na .zr711r:, 
znać Bihli i wiedz, ~ isła ... 
W Jno w. m pr·m ·ie '' zy t o ... 

musicie mieć 
poz posadą i żoną, 
chociażby jedą rzecz 
świętą k chan , czcz ną, 
która . ię nigdy ni zmienia, 
choć życic przechodzi 
!_J u pro tu dl upr ,7. zen i 
my ją nazwiemy Król w .... 
Ona wam m o7.c orl ] <!Ć lu li <l; oi'. 
uśmie hnąć ię luh ZLignL v·a -, • 
Kogo' ię prze ie'l. mu ·ir! h:.', 
!lfl' wi Zl"ID1 i llit• IJ,1. , 

W1 l ~ am p1·:1wie " · zy tk 
\ gó1·ach pal i ć gnLko, 
w m y zk b wić . ię z k ole 
poleci ei· ~~1 mnlh l en" , 

17 



18 

grać wieczorem Mozarta, 
robić znaki na kartach, 
nie wychodzić, gdy śfo:ko ... 
\Volno wam prawie w~zystko ... 

* 

PIOSENKJ\ OWOCARKI 

Co rok to p.:orok 
·przychodzi nowy 
i nowe dowa: 
jakby od wojny, 
fmierci głodowej 
nas uratować ... 

Co rok to prorok 
ode mnie nową 
zabiera skrzynię, 
a mnie tymcza~:em 
trudno targować, 
ho towar gnije .... 

Co rok to prorok 
nowy w niedzielę 
płacze i śpiewa, 
a mnie tymczasem 
moje morele 
więdną na drzewach„. 

Co rok to prorok 
poranną porą 

straszy, narzeka, 
a mni~ już diabli 
ogniści biorą, 
bo czas ucieka ... 
W czas urodzaju 
targować trzeba -
owocu sporo! 
A mnie tymcza~em 
bierze do nieba 
co rok to prorok ... 

* 

FINAŁ 

Co rok to prorok, 
co rok to żniwa 
i winobranie. 

lud zi j e t ~ poro 
oraz przybywa 
ich nic_ łychani1' ... 

A mię zy nimi 
drepcze piechotą 
co rok - to pror ok ... 

Wo lno m u prawie w: zystko: 
s <.n·. ć kGło na~ ; IL ko, 
z t brc.;: brsę na acę, 
rano zbudzić ~ię z kac m ... 
płakać, chwytać za ręce , 
chcieć od nas cz.-egoś więcej, 
wolno mu się zamierzyć ... 
Tylko nie wolno m u wierzyć ... 



Dzisiaj się skończył świat, jutro się zucznie 
świat 

Słońce na w chód już lec i pędem ... 
Może nie było tak, a może będzie tuk? 
Ciekawe, czy ja przy tym będę'? ... 

Wolno nam prawie w. zystko: 
w lno nam nie pamiętać, 
wolno marzyć od świę ta 
i do słońca się cisnąć ... 
wolno gnnić za i · krą , 
którn ręc_ poparzy, 
wolno nam się postarzeć, 

by zm .ctrzeć na przy zło 'ć ... 
Co r o to prorok 
(ma m to w ot ie) 
łka i zawodzi„. 
A ryby biorą , 
kura się niesie, 
więc o co chodzi? 

W zy tko się składa, 
wszys tko się splata, 
nie plącze nic ię ... 

ie ma co gadać: 
Na koni t:wi ta 
1-. <:?:e · n i iczcie 

* 

PO PRAPREMIERZE 
„HYDE-PARKU" 
„HYDE-PARK" 
S . Polanica „Słowo Powszechne" 

Zabawa jest przednia. Autor mówi nam wiele rzeczy mądrych, cza
sem gorzkich, czasem dowcipnych, zawsze językiem świeżym - w 
umo\vnej scenerii słynnego londyt'lskiego H yde Parku, który jak wia
domo słynie z tradycji wygłaszania na jakimś podwyższeniu (przeważ
nie na skrzynkach po owocach) różnych przemówień różnych przypad
kowych zbawców świata. Ot, taka sobie jeszcze jedna osobliwość Lon
dynu, jak improwizowane rewie zwolenników Armii Zbawienia czy in
nych sekt religijnych lub pseudoreligijnych na Trafalgar Square pod 
pomnikiem Nelsona, jak „szekspirowskie" opasł~ kruki na dziedzińcu 

„Tower", jak - tradycja już najświeższa, tworząca się - kolorowe 
gromady ekscentrycznych hippies na ulicach i placach. 

Takich właśnie trzech hippiesów oglądamy w teatrze : plebejski Ku
buś (jakiś prawnuk Kubusia Fatalisty i prawnuk Sancho Pansy), któ
rego gra bardzo trafnie i zabawnie J~n Kociniak (najlepsza jego rola, 
widoczny skok rozwojowy), agresywny - wczorajszy (a może jednak 
jeszcze dzisiejszy?) Spadochroniarz (komediowo groźny w tej roli Ma
rian Kociniak) oraz bardzo już współczesny Młody Gniewny, dro
biazgowo skopiowany przez Andrzej a Seweryna stereotyp londyńskie
go policjanta, popularnego Bobby (gra go Marian Rułka). Oczywiście 

są to stereotypy w mądrym, satyrycznym, aluzyjnym cudzysłowie, któ
ry można przenieść też i na sam Hyde Park : nasz świat współczesny 
(a może go też zawęzić). 

„WOLNO NAM PRAWIE WSZYSTKO"„. 
August Grodzicki „Życie Warszawy" 

• 
Rzecz dzieje się w londyńskim Hyde-Parku, gdzie jak wiadomo, 

wszystko wolno mówić z prowizorycznych trybun przygodnym mów
com i uzdrowicielom świata. Wszystko - tylko nie źle o Królowej. 
Albowiem „musicie mieć poza posadą i żoną, chociażby jedną rzecz 
św'iętą, kochaną i czcwną, która nigdy się nie zmienia. choć życie 

przechodzi obok. Po prostu dla uproszczenia my ją nazwiemy: Królo
wą" ... Przedstawienie zaczyna się w hallu przed małą sceną Ateneum. 
Postawiono tam stragat1y z owocami, to znaczy tylko z jabłkami. Przez 
głośnik sączą się zapowiedzi po angielsku i po polsku. Pani Krystyna 
Borowicz zachwala w różnych językach swój towar na straganie i śpie
wa: „Co rok to prorok przychodzi nowy i nowe słowa: jakby od woj
ny, śmierci głodowej nas uratować". 
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Aktorzy mieszają s i ę z tłumem publicznoścL Coś z atmosfery hap
peningu. P olem publiczno~ć wchodzi na alę, czyli do l fyd e Parku 
i „prorocy" przemawiają: Kubuś, plebej ski mądrala - o tym, jak 
osiągnąć szczęście dzieląc wszystko międz • wszystkich; i\lłocl y Gniew
ny, hippy z czerwoną książeczką - o miłości i o „łączeniu się w strącz
ki"; Spadochron iarz o porządku na pobojowisku trupó\ . . Przemawia
ją, przekrzykują się na zajem, sp ier ją. Chcą uzdrowić świa t. „Wolno 
im prawie wszy tko"„„ ale Bobby dobrotli wy poli jant czm a z pałk -t 
i... notesem w r ku. Zapada noc, wszyscy układ a j ą się do spania, śni ą 

różne sny. 
Wkrólce w drugiej częśc i przedstawienie ożywa ze wzmożonym wi

gorem, celnym dowcipem i tak lrwa do Unału - do końca świata . 
którego nie bęozie . Ra z po raz wtrącają s i ę do tego piosenki, do któ 
r ych ładną muzykc; i;kom pono\v al Jer zy An drzP. .; Ma rek . I z 11a pozór 
lu7.nych żartów i scenek uk!ada się w cale zgrabn ie skomponowane wi 
c.lowis ko satyryczne o zam ci ideo ;vym świ at.a , o ziemi, która „jest 
lak okrutnie płaska ("órz te pomijając kraje), ż.e kiedy człowiek na 
n ią nastał, wła "· dwie mało z nie .i wystaje„." 

„Hyde-Park" Adama Kreczmara ma coś z musicalu i coś z kabare
tu. Może więc kabar.::to w:v musical. \V podtytule zosta ł skromnie na
zwany „próba sceniczna". W notce programowej czytam o „sztuce" 
i „debiucie dramaturgiczn ym". 'Iniejsze o nazwę. Dość , że jes t lo 
dobra, inteligentna zabawa teatralna. 

„BYLE NIC ZltGO O KROLOWl'J" 
Jaszcz ,,Trybuna Ludu" 

• 
Hyde Park to symbol. Ludzikom w Hyde Parku wolno mówić pra

wie wszystko , ale władza czuwa. Pobłaża, ponieważ jest pe\vna s iebie. 
A gniewni, zbuntowani, anarchiczni - niech 'obie mówią i mówią , 
niech pokrzykują z trybun, szkoda z tego ostat ecznie niewielka. A gd y 
wyszumią się i wyrosną, tym łatwiej będzie im wrócić na dostatni e 
łono. 

Sceptycyzm Kreczmara jest trochę powierzchown i młodzień czy. 

Ale to lepsze niż przemądrzały cynizm straszych . 
Swój godny uwagi debiut nazwał Kreczmar „prób ą sceniczną''. N -

der trafnie. „Hyde Park" jest rzeczywiście próbą - talentu, zmysł u 
satyrycznej obserwacji, zmierzenia się ze sceną i prawidłami drama
turgii , próbą w takim stopniu udaną, ±e można jej autorowi pogratu
lować. Trafiły mu się scenki zgrabne, i nawet brawurowe. jak vvstępne 
przemówienia trzech „rewolucjonis tów'' (na miarę Hyde Parku), j k 
przesłuchanie Fotografa przez grzecznego Poli e j an ta. jak epizod z P a 
nem w ciemnych okularach. Miło też sobie pomyślał , hociaż w oćl

miennej konwencji, scenki s nów nocn ych lokatorów Hyde Parku. 
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„FEUETO KUMOTERSKI" 
ł. 1' d rplń kJ „Sztandar ~-11odych0 

W fo yer teatru odbywa si coś w rodzaju happenningu, który ma 
wpro\va zić widza w dobry humor jeszcze zanim się podniesie kurty
na. (Piszę: „podniesie s i ę kurtyna" oczywiście jako metaforę, bo kto 
w dzisiLjszym Lea trze sł~·szał o k urtynie'. ). 'o i wprowadza go w ten 
oo ry hum r , szcz gól ni e jeśli ów widz umie i lu bi bawi(· s i ę reakcja
mi innych wid~ów. . ie bowiem działania aktorów. którzy krążąc po 
fu yer jak po londyńskiej l:licv. ale właśnie real·cje zdezorientowanych 
\\•idzów są w tym wszys lk im najzaba wniej sze . 

Zresztą nikogo do zabawy specjalnie v;eiągać nie trzeba, bo po 
pierwszych słowach .Jana Kocini ka bucha salwa śmiechu i wszyscy 
si , .wciągaj ą". Wciągni -:: i ą do tego stopnnia, że wybaczają autorowi 
„Hyde-P arku" wszystkie potkmęcia . Zre. zlą powodów jest wiele: pri
mo , że Adam Kreczmar Lo debi uta nt (w pełnospektaklowej komedii 
oczywiśc ie) i czł owiek sympatyczny, se ·undo, że nowe pulskie komedie 
teatralne to rzadkość nie lada i doprawd y wstyd b łoby zaglądać w zę
b koniowi dawanemu tak wspaniałomyślnie, który w dodatku or~e 
grunt przez innych porzucon y. Dla m nie osobiście dochodzi jeszcze 
trzeci powód ; że Adam Kreczmar to dobry zna jomy, a od dawna je
stem zdania, że z.nać należy tylko takich twórców. o których można 
I i sać do' rze i j ednocześ n ie szezerze. Inaczej ileż b ' łoby nieporozumień. 

O „~yde-Par~~" mogę pisać dobrze z czystym sumieniem, choć są 

w teJ komedu. nazwanej przez autora sk romnie „próbą sceniczną 

z przerwą w środku" mie jsca słabsze. 

,,Hyde-Park" to wymarzona . ceneria dla komediopisarza. Ba, mieJ
s~e, gdzie 'Arszys tkim \ olno mówić to . co im 3lina na język przynie
sie! Co prawda policjant skrzę tnie zapisu ie wszys tko w notesiku, ale 
kto b.y o to dbał, skoro L:vlk o s toi s i n a krz ' nce i nie mówi się nic 
o Krolowej . W tym „Hyde-Park u" Kreczmara zbierają s·ę ludzie, re
p:ezentujący najróżn iejsze tendencje ideo\ e współczesnego świata: 

nt by-.hippies i niby-queva r ysta , któr y chciałb~' powybijać do nogi tych, 
co me k_ochają, j ak i ś s uperm an , były spadochroniarz, poobwieszany 
granatam1, „równ eh łop" i „pra dziwy mężczyzna" (wszyscy pozostali 
uczywi:';cie: nie ż~ .ią l, jak i ś poczciwi na o pro. ciutkie j filozofil życiowej, 
kt~1:". ch ciałby, zeby wszys tkim było fajn ie, ale jemu od razu naj
fa.m1eJ . 

I . reczm ar przewrotnie polrnzuje, jak ci lu dzie, w za adzie śmier-

telnie ze sobą skł ·ceni mo"ą si~ nagle dogadymać" w ·d · · · · • o „ " naJ z1wme1-
szych t~k!a d~ch ; jak marzen ia kombatanta wszystkie~ ojen współ-
czes nycn, ktorem u roi lę j aka ś poważn iej sza, z której wyjdą cało 

tylk? .ró:vne chłopy" -- nieoczek iwanie blisko ą iad u j ą z trochę beł
k otl1wym1 mrzonkami młodzieńca, który co drugie słowo mówi· mi-
łość". · " 
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V-Dyrektor JANUSZ PŁAWINSKI 

!{ierown ik techniczny 

LUDWIK KORCZ/\K 

* 
Ki ero w r. i ;.:/ pra cowni 

i< ·:1wi eckicj 
JANINA JĄKALSKA 
JÓZEF PODOLSKI 

modelarski e j 

WŁADYSŁAW DACH 

* 
Stolarskiej 

JÓZEF STEPEK 

* 
Akustyk 

MACIEJ PROSEK 

* 
światło 

.JERZY KONIECZNY 

REDAKTOR PROGRAMU 

Hi\NNA Sl\RNECKA-PARTYKA 

OPRACOWANIE G RAFI CZNE 

BAR !ll\nl\ G U TEK U NST 

Początek przedstawień wieczornych eodz. 19.15 

Dyrekcja i Administracja Teatru 
Wrocław, ul. Rzefnicza 12 

Telefon 

Centrala 
Dyrekcja 
Org. Widow. 

432-76 
387-73 
437-62 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Dział Organizacji 
Sprzedaży od godz. 8 do 15. Telefon 437-62. Bilety indywi
dualne w kasie teatru od godz. 10.00-13.00 i od 16.00 do 
19.15. Przedsprzedaż biletów: „Orbis" - Rynek 38 codzien-

nie oprócz niedziel i lwiąt w godz. 10-18. 



ny 
Cena 3,-zł 


