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Aleksander SCIBOR-RYLSKI, ur. 16 marca 1928 w Gru
dziądzu. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszaw
skim. W okresie okupacji był żołnierzem AK. Uczestnik po
wstania warszawskiego. 

Debiutował w 1949 r. na łamach prasy jako poeta. 

W latach 1949-50 wydał cykl sylwetek przodowników pracy 
- „Oraczewski i jego brygada", „Pancerze" Józefa Szulca", 
„Staszek Kaługa staje do współzawodnictwa" „Górnicze gołębie 

pokoju" (Książka i Wiedza, Biblioteka Przodowników Pracy). 

Za pcwieść „Węgiel" (KiW, 1950) otrzymał w 1951 r. państwo
wą nagrodę literacką III stopnia. 

Po szeregu małych form literackich - felietonów i opowia
dań („Dwanaście felietonów", 1951, „Wieczór u Hanysa Dębicz

ka", 1953, „Iwan", 195.f, „Sprawa Szymka Bielasa", 1954, „Cień 

i inne opowiadania", ,1955) - ukazała się nowa jego powieść 

„Styczeń" (Czytelnik, 1956). 

Od lat pracuje nad wielotomową powiesc1ą o powojennym 
podziemiu pt. „Pierścieri z końskiego włosa". 

W 1955 r. objął kierownictwo literackie jednego z Zespołów 
Realizatorów FilmoWYch. Jest autorem wielu scenariuszy filmo
wym - oryginalnych i opartych na własnych utworach literac
kich, jak opowiadanie ,,Cień" i powieść „Styczeń" - m. in. do 
filmów ,,Cień" (1956, reż. Jerzy Kawalerowicz), „Pigułki dla 
A urrlii" (1958, reż. Stanisław Lenartowicz), „Ostatni strzał" (1959, 
reż. Jan Rybkowski), „Rok pierwszy" (wg powieści ,,Styczeń", 

1960, reż. Witold Lesiewiczi, „Popioły" (wg. Żeromskiego, 1965, 
reż. Andrzej Wajda) „Agent nr 1" (1972, reż. R. Kuźmiński). Od 
19'33 reku sam jako reżyser realizuje własne scenariusze - „Ich 
dzień powszedni" (1963), „Późne popołudnie" (1965), „Jutro Mek
syk" (1965\, „Morderca pozostawia ś lad" (1967), „Wilcze echa" 
(1P68), „Sąsiedzi" (1969. 

Na scenie teatralnej debiutował komedią „Bliski nieznajomy" 
(praprem. 26. X. 1968 r. na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego 
w Warszawie). 

Prapremiera drugie j jego sztuki - „Rodeo" - odbyiła się 

w Teatrze Wspó!czesnym w 'v\iarszawie (Scena na ul. Czackiego) 
29. XI. 1969 r. „Rodeo" - podobnie jak i „Bliski nieznajomy" -
wystawiane by ło następnie z powodzeniem na wielu scenach 
polskich. 
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RODEO - amerykal1skie publiczne popisy 
jazdy na oklep (albo na siodle) na nieujażdżo
nyeh koniach, chwytania cieląt na lasso, si
łowania się z byczkami itp„ wykonywane przez 
pastuchów konnych (zob. cowboy). 

. 
Włncly sław Kopallł1ski „.'iloumU.; 
wyru=ów o/H'l/C/1" W-ca 1967. 

.„Które z tych znaczeń przystaje do sztuki Aleksandra Ści
bora-Rylskiego pcd tym tytułem - gdzie dwóch panów po 
czterdziestce szaleje z miłości do znacznie młodszej od nich 
kobiety, a ona obydwu darzy jednakowym uczuciem - jeżeli 

to można nazwać uczuciem - i z obydwoma żyje. Jazda na 
nieujeżdżonych koniach? Chyba nie - wszystkie konie są tu 
dobrze ujeżdżone. Raczej chwytanie cieląt na lasso - Małgorza

ta z „Rodea" zarzuciła lasso zarówno na swego męża Roberta, 
jak i na swego kochanka Pawła, a właściwie to oni sa/mi w nie 
wpadli. Sllowanie się z byczkami? Tak, trzeba się tu z nimi 
siłować, są wcale krzepcy i w dodatku przeżywają trudno zro
zumiałe rozpacze . 

... „Rodeo" jest sztuką obyczajową. O współczesnych zwycza
jach erotycznych - małżeńskich i pozamałżeńskic,h. Historia 
wzięta z życia. Każdy z widzów zapewne rozpozna w niej kilka 
znajomych wypadków. Jnna rzecz czy to tak bardzo nowa oby
czajowość? Tego typu kobiety zdarzały się zawsze, zaświadcza 

o tym także literatura dramatyczna. Ale może dzisiaj częściej 

niż kiedykolwiek - w pewnych środowiskach. W różnych śro

dowiskach. Co nie znaczy, by miała to być norma powszechna. 

... Ścibor-Rylski osadzi! tę nową i starą historię we współczes
nej rzeczywisoości, w środowisku inteligenckim. Dal postaciom 
charakterystyczny język, napisał im dobry dialog, zręcznie opo
wiedział akcję ciągiem retrcspektywnych scenech - jak w „Bli
skim nieznajomym". 

August Grodzicki ,.Z teatrów stoticy, 
C:/1wytanie cieląt na Lasso". 
życie Wnrswwy nr 288 z 3. XII. 1969. 

... Dramaturgowi utorowaly drogę filmy zrealiwwane przez 
niego według własnych scenariuszy. Np.„Ich dzień powszedni" 
podjął temat skłóconego małżeństwa. W filmie tym Zbyszek 
Cybulski krąży między żoną a kochanką. Już wtedy - a film 
powstał w 1963 roku - Ścibor-Rylski wykazał swe komediowe 
predylekcje. W „Bliskim nieznajomym" konflikt małżeński po
głębiony jest interesującą analizą psyc.hologiczną. W nowej sztu
ee... autor pozostał wierny i tematowi, i charakterowi swych 
poprzednich utworów (akcenty komediowe) . 

... Odrażający jest obraz dwóch silnych mężczyzn poniżających 
się nie tylko wulgarnymi epitetami, ale także plotkarskim wy
ciąganiem szczegółów ... Dużo w tej sztuce mówi się o miłości.. . 
Nieszczęście p clega na tyr.1, że wartość tych związków oceniana 
jest 'Nylącznie miarą wzajemnej atrakcyjności. 

... To wnikliwe studium uczucia, które nie pozwala normalnie 
żyć i pracować, któr(! poztawia godności. To bardzo smutna 
sztuka. 

Zofia Rnducka „Hodeo" - znaczy rywalizacja" 
Tygodnik Demokratyczny nr 50 z 14. XII. 1969 

Pojemną sferę życiu prywatnego, stosunków międzyludzkich 

w kategoriac.h spraw rodzinnych i konfliktów uczuciowych, uj
mowanych realistycznie czy nawet z odchyleniem w stronę na
turalizmu, traktują nasi pisarze dramatyczni po macoszemu, a 
gdy zniżają się do nich - tw"Orzą najsłabsze pozycje w swoim 
dorobku. Toteż chętnie rozbiegają się na wsze strony nawet gdy 
ten temat im przypisany i gdy ucieczka nie oznacm korzyści 

dla ich pisarstwa (przykład: Jerzy Lutowski, zajęty adaptowa
niem Sienkiewicza dla filmu i telewizji). Tym bardziej cieszyć 

się można z dominacji t€go nurtu w twórczości Ścibora, twór
czości zarówno filmowej, jak i teatralnej. Zdaje się ona świad
czyć o trwalej skłonności Ścibora do utworów o treściach oby
czajowych, w formacie realistycznym i kameralnym. 
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Pisano sporo i nie bez respektu o „Bliskim nieznajomym", 
porównując, rzecz oczywista, to dwuosol::owe ćwiczenie dialogo
we z głośnymi duetami, jak „Świt, dzień i noc" nieboszczyka 
Niccodemiego czy dwuosobowe sztuki Cwojdzióskiego. Natural
nie, że ważna jest zręczność aulora bądź co bądź na scenie 
teatru początkującego; sztuka została zrabiona rzeczywiście 

sprawnie i z wyczuciem praw sceny, nie nuży, ma powodzenie 
(w Warszawie - znaczne powodzenie). Ale przecież nie chodz i 
o palcówkę; ambicje Scibora szły dalej niż tylko ku udowod
nieniu (sobie i innym), że stać go na zn;czną kompozycję sce
niczną; należało również przekonać wątpiących, że sztuka oby
czajowa nadal może być odkrywcza w dziE.dzinie psychologii. 
Podobne cele przyświecały zapewne poszerzonej do trojga osób 
(z epizodycznymi dodatkami) sztuce „Rodeo". Niemały jest za
sób jej obserwacji, tym ona stoi, trzyma się sceny i może się 

na niej utrzymać długo. Nie ważne, czy portrety sceniczne są 

anegdotycznie wierne jakiejś określonej parze (w „Bliskim nie
znajomym") czy określonym trójkątom (w „ Rodeo") . Ważne -
czy można się w nich dopatrzeć znamion pewnej typowości, 

pewnych cech środowiskowych. A że odpowiedź wypada dać 

pozytywną, obie sztuki Rylskiego spełniają postulat realistycz
nej przedmiotowości. Inna rzecz, że można też, sztywno trzyma
jąc się pewnych kanonów, stwierdzać ich nieoryginalność i nie
ważność w życiu społecznym. Ale z tym, co ważne, a co nieważ
ne, to także nie całkiem prosta sprawa (jeżeli w ogóle taki po
dział ma sens; ja twierdzę, że ma). Rzecz w tym, że suma spo
st:rzeżeń psychologicznych Ścibora daje rachunek jak gdyby nie
pełny, jak gdyby przerwany w połowie wystawiania go ludziom, 
któryc,h autor pokazał na scenie. 

Ludzie z obu sztuk Ścibora są niemal prawdziwi, ale mało 
ciekawi. Z punktu widzenia naturalizmu może to być w porząd
ku, ale gdzie ambicje „odkrywcze'', pretensje do śmiałości? Po
dobne zahamowania występują w twórczości filmowej ścibora

Rylskiego; ani „lch dzień powszedni", ani „Późne popoludnie", 
ani w trochę innej płaszczyźnie, „Jutro Meksyk" nie zadowalają, 
a to dlatego, że autor jakby się bał dopowiadać do końca, mówić 
nie w wersji przygłacl!zonej, lecz „jak ta było naprawdę". Zaha
mowanie to zaznacza się wyraźnie w „Rodeo" ... 

... Sztuki Ścibora spełniły w każdym razie jeden z podsta
wowych postulatów sztuk użytkowych: dotarły do szerokiej wi
downi. Pewien jestem, że i następne odegrają dobrze swe dy
daktyczne i relaksowe zadania, będą bliskim i dalekim niezna
jomym z widowni dawać sporo do przemyślenia. 
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Przede wszystkim młodym. 
Jan Alfred Szczepański 

„Ptęć sztuk użytkowych" 

„Dialog" nr 2 z 1970 r. str. 100-101 

EROTYZM 

Na tematy związane z erotyzmem trudno jest mowie 1 pisać. 
Są one kontrowersy jn.e, budzą wiele wątpliwości, zastrzeżeń 
i sprzeciwów, co wynika już z samej istoty zagaqnienia. Erotyzm 
jest bowiem dziedz.iną bardzo bliską każdemu człowiekowi i to 
niezależnie od jego poglądów, przekonań, postaw i sposobów 
zachowania się... każd:v, ma inne podejście do spraw erotycz
nych, inne odczucia, inne poglądy, odmiennie ustosunkowuje 
się do przeżyć erotycznych własnych i innych osób. Oprócz do
świadczeń wlasnych, na stosunek człowieka do zagadnień ero
tyzmu wpływają też wpojone mu w dzieciństwie przez środo

wisko wychowawcze poglądy i postawy oraz różnorodne aktual
nie dzialające pobudki i hamulce, nakazy i zakazy, a także 

wzory zachowania się związane z wielką różnorodnością i od
rębnością różnych środowisk kulturowych, w jakich człowiek 

żyje . 
... Ponieważ w rzeczywistości od \vielu wieków w cywilizacji 

zac,'lodniej... obwarowywano człowieka różnorodnymi zakazami, 
doszło do tak wielkich rozbieżności między rozwojem społe

czeństwa a systemem etyrczno-moralnym, że przemiany, jakie na
stępują w dziedzinie erotyzmu w ostatnich dziesiątkach lat, ma
ją charakter dość gwałtowny i określane są przez wielu auto
rów jako „rewolucja seksualna" ... 

... Wartość erotyzmu w opinii publicznej wzrasta ustawicznie. 
Jest on bowiem fascynującym zjawiskiem pobudzają('.ym ak
tywność osobniczą i społeczną, oraz środkiem, formą kontaktu, 
więzi i porozumienia człowieka z drugim człowiekiem. Jest 
jednym z czynników (poza miłością i przyjaźnią) pozwalających 

na uzyskanie jak najpełniejszej harmonii między dwojgiem lu
dzi ... 

Kazimierz Imieliński „Erotyzm" 
PWN, Warszawa 1970 
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O KOBIECIE 

PRELEGENT: - Kobieta dzisiejsza to równouprawniony towa
rzysz w pracy i na plakatach. Przed wojną kobieta sama 
zajmowała się kuchnią. Dzisiaj jest to nie do pomyślenia, 
dzięki kuchniom wielorodzinnym. 

HISTORYK: - Kobieta jest przyczyną wsze lkiego zla na świe
cie. Dla porządku należy stwierdzić, że minister budow

nictwa nie jest kobietą. 

PROFESOR MEDYCYNY: - Charakterystyczną cechą kobiety 
jest - jak wykazuje długoletnie doświadczenie - możli
wość dlugotrwalego stania w kolejkach. 

PERSON ALNIK: - KobiP.ta, pracownik płci żeńskiej dążący 
podstępnie do uzyskania urlopu macierzyńskiego„. 

• 

. 8 

z „Traktatu o k.obtccie" Janusza Osęki 

z I programu kabaretu „Wagabunda" (1956) 
p.t . „Kult śmtesznostld". 

ALEKSANDER SCIBOR-RYLSKI 

ltE 
ROBERT 
PAWEŁ 

MAŁGORZATA 

DOROTA. 

Sztuka w 2 aktach 

os oby: 

MATKA MAŁGORZATY· 
OJCIEC PAWŁA 

Scenografia: 
ELŻBIETA CHOJAK-MYŚKO 

Reżyseria: 

KAZIMIERZ ŁAST A WIECKI 

Układ tańca: 

ZYGMUNT KAMIŃSKI 

Asystent reżysera: 
STEF AN IŻYŁOWSKI 

Stefan Iżylowski 
Bolesław Andrzejczyk 
Anna Komornicka 
Ludmiła Legut 
Maria Chodecka 
Juliusz Przybylski 



Jednym z najstarszych kodeksów prawnych regulujących za
gadnienia erotyzmu był kodeks Hammurabiego, wydany około 

3500 lat temu w starożytnej Babilonii. Kodeks ten uznawał jedy
nie najprostsze praktyki seksualne zmierzające do zapłodnienia 

- i do tego niezbędne„. Był to kodeks prawny wybitnie anty
erotyczny, co wynikało zarówno z przepisów religijnyc.h, jak i z 
braku wiedzy o potrzebach biologicznych, psy\chicznych i społecz
nych człowieka. 

* * * 

Mallanaga Vatsyayana w IV wieku p.n.e. w Indiach napisał 

podręcznik techniki miłości „Kamasutra". A więc już wtedy ist
niała tam „nauka" zajmująca się wychowaniem miłosnym i przy„ 
gotowaniem do życia erotycznego. „Kamasutra" zawiera 64 po
rady dla kobiet mówiące, w jaki sposób mają się one zachowy
wać, aby osiągnąć wzajemną miłość partnera i zapewnić mu naj
większą rozkosz. Wspomina też o chemicznych i mechanicznych 
środkach antykoncepcyjnych. 

* * * 
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Elżbieta Chojak-Myśko Projekt scenografii 

w starożytnym Rzymie boginią miłości była Wenus. Rzy
mianki obchodziły jej święto w dniu 1 kwietnia. Było to święto 
Wenus Kierującej Sercami, która miała strzec kobiety przed 
występną miłością. 

* * * 
w V wieku n.e. Kalidasa, największy poeta indyjski, napi

sał dramat erotyczny „Sakuntala", który w ówczesnej kulturze 
Zachodu był nie do przyjęcia. 

* * * 
w średniowieczu kobietę jako wieczną kusicielkę„. Kościół 

katolicki uważał za powiernicę szatana namawiającą do „zła"„. 

Palono na stosach tysiące niewinnych kobiet i dziewcząt, gdy 
padło na nie podejrzenie, że miały stosunek z diabłem„. Około 

4.00 lat temu próbowano nawet „naukowo" opracować problem 
potomstwa mającego powstawać ze stosunków szatana z „wiedź
mami'' i napisano na ten temat „traktat naukowy". Jeszcze w 
roku 1751, a więc już w epoce oświecenia, opracowano' w Niem
czec.h kodeks karny przewidujący karę śmierci przez spalenie 
na stosie za wszelkie praktyki erotyczne z diabłem. 

* * * 
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Triobrandczycy (mieszkańcy wysp u wschodnich wybrzeży 

Nowej Gwinei - przyp. red.) nie przywiązują jakiejkolwiek 
wagi do współżycia erotycznego. Małżeństwo oznacza tam wspól
notę pracy i spożywania pokarmów - produktów tej pracy. 
Zdrada małżeńska polega nie na obcowaniu erotycznym, lecz 
na wspólnym spożyiwaniu pokarmów z osobnikiem odmiennej 
pici - bez obecności maJżonka„. Tylko takie postępowanie wy
wołuje zazdrość. 

* * * 
U niektórych szczepów indiańskich Ameryki Północnej oraz 

u Eskimosów istnieje zwyczaj ofiarowania swej żony czczonemu 
gościowi w domu. Obyczaj ten dla nas, ludzi kultury zachodniej, 
wydaje się obecnie barbarzyński. Ale jeszcze przed kilkoma 
wiekami właściciele ziemscy mieli prawo do nocy „poślubnej" 
z wszystkimi poddanymi im dziewczętami wychodzącymi za 
mąż. Prawo to istniało ponad 500 lat i nie zostało usunięte w 
sposób nagły, Zanikało stopniowo wskutek coraz bardziej roz
powszechniającego się zwyczaju odkupywania go za pieniądze 

od pana. W czasach tych istniały również podobne obyczaje 
w rycerstwie, zgodnie z którymi rycerz dzielił wspólną ławę 
i żonę z gościem. 

* * * 

Na południu Indii żyją szczepy, w których kobieta lub dziew
czyna w obecności kogoś ważnego, wytsoko pcstawionego, obnaża 
swoje piersi na znak czci i szacunku. Ma to takie znaczenie, 
jak na Zachodzie odkrycie glowy przez mężczyznę w celu po
zdrowienia znajomego lub przełożonego„. Zachowanie takie wy
wodzi się z poglądu, że przed panem nie wolno niczego ukry
wać. 

* * * 

Chińczycy przez długi czas nie mogli pojąć, dlaczego kobieta 
zakochuje się akurat w tym a nie innym mężczyźnie - i od
wrotnie. Tłumaczyli to istnieniem magii. Wforzono zatem, że 
ukochanego mężczyznę można w sobie rozkochać, gdy namaluje 
się jego podobiznę z pamięci, zawiesi na ścianie siedmioma szpil
kami oraz wypowie odpowiednią sentencję. 

* * * 
12 

Kunszt wpinania szpilek we włosy świadczy o urodzie Ja
ponki i wzbudza pożądanie Japończyków, dla których ozdoby te 
są silnym bodźcem erotycznym. 

* * * 
.„Szwecja jest krajem, który uważa się za najba.rdziej po

stępowy w dziedzinie stosunków między kobietami i mężczyzna
mi.„ Odwrotnością jego jest społeczeństwo włoskie. W Szwecji 
wszelkie sprawy związane z miłością erotyczną i erotyzmem 
przyjmowane są za naturalną dziedzinę życia człowieka, nato
miast we Włoszech „oficjalnie" uważa się, że erotyzm jest „nie
moralny", jeśli nie jest usankcjonowany prawem i związkiem 

kościelnym. Ponieważ jedno z drugim nie zawsze daje się po
godzić, we W!oszech istnieje podwójna moralność i zakłamanie -
zakłamanie zaś budzi niesmak w Szwecji i uważane jest za nie
moralne. 

„.We Włoszech dziedzinę erotyzmu uważa się nadal za grzesz
ną i nieprzyzwoitą - w Szwecji jest ona uważana za szczęście 

i jest tematem nauki w szkołach„. We Włoszech z zazdrości lu
dzie dokonują zabójstw -· w Szwecji nie jest ona nawet powo
dem do rozwodu. We Włoszech za pornografię budzącą odrazę 

uważa się ukazywanie scen erotycznych ·- w Szwecji budzi od
razę wulgarność, chamstwo, zakłócanie spokoju na ulicach, czę

sto spotykane we Włoszech itp„. 

Wybrano z książki K. Imielińskiego 

„Erotyzm". Wyd. PWN, Warszawa 1970. 



Na marginesie egzemplarza. 

„Rodeo" Aleksandra Scibora-Rylskiego czyli historia tyleż 
glupia co komiczna jednej pani Małgorzaty i dwóch rozbucha
nych samczą namiętnością panów - jest komedyjką tylko bul
warową, czy też „kawałkiem" grubszego nieco formatu, trak
tującym o tym jak na przelomie lat 60-tych i 70-tych nad Wisłą 
obyczaje w dziedzinie damsko-męskiej zwolna się zmieniały? 

(Uwaga! Zwolennicy porównań! Czy aby ta „rozdzierana na 
strzępy Gosia" nie jest bardzo spóźnioną siostrą Małgorzaty 

z „Fausta" Goethego? Według mnie Józef Szajna ,a pani Maria 
Czanerle na pewno by go w tym wsparła, doszukałby się tutaj 
co najmniej trzech podobieństw. Jakich? - Pomyślcie, państwo, 

sami). 

Po tej przydługiej, być może zupełnie pozbawionej sensu, 
dygresji wracajmy na główny trakt naszych rozważań. 

OMż wedlu.g m11.ie- „Rodeo" nie jest ani „taką sobie" kome
dyjką bulwarową, ani też żadnym tam grubszym „kawałkiem" 

z większymi ambicjami. Więc cóż to, u diabla, jest? Jest to 
jeszcze jedna próba - niestety znowu podjęta przez mężczyznę 
- uporania się ze sprawami, z którymi tak naprawdę uporać 
się nie da. Albowiem „te rzeczy" zajmują w naszym życiu sporo 
poczesnego miejsca. Są silniejsze od naszej wolnej i nieprzymu
szonej woli, od naszych „stanowczych postanowień". 

Jeszcze się taki nie narodzi!, który by w tych sprawach prze
rósł samego siebie„. Tak, tak! Zmierzam do wypowiedzenia tego 
oklepanego hasła naszych nowoczesnych i niezwykle postępo

wych czasów: Wszyscy jesteśmy niewolnikami seksu. Seks od
grywa w naszym codziennym życiu ogromną rolę! ... 

W jednym z naszych popularno-naukowych czasopism wy
czytałem nawet takie, trącące z lekka koszmarną sanacją, zda
nie: Powiedz mi z kim sypiasz a powiem ci kim ty naprawdę 
jesteś. 

l!l 

... mieszczanienie naszych bliźnich bierze z re
guły początek w sferze spraw osobistych i in
tymnych... uparta zaraźliwość mieszczańskiej 

amoralności okazuje się stale silniejsza niż na
sze środki z nią walki. 

Witold Filler w recenzji 
z „Bliskiego nieznajomego" 
Kultura nr 45 z 10. XI. 1968 

Ja tu sobie, mili państwo, żarty strugam, udaję mądrego, 

odcinam się od trójki Sciborowych bohaterów, a tak naprawdę 
to mam ich powyżej uszii. Zloszcza mnie i nawet napawają 

wstrętem. Chociaż z drugiej strony, jako człowiek doświadczony 
przypadkami ludzkiego losu, rozumiem ich szamotanie się. Go
nienie za własnym ogonem. Robienie z igły wideł. Nazywanie 
„chwili ulotnej" szczęściem. Płacenie za nią wybitnie wysokich 
cen. 

Prawdziwy mężczyzna od kobiety się nie uwolni, a znowu 
prawdziwa kobieta bez mężczyzny obejść się nie może. Ale czy 
Małgorzata jest prawd::.i1vą kobietą, a Robert i Paweł, to praw
dziwi mężczyźni? Może to tylko nadwiślańskie, koślawe figury 
seksualnych prądów duńsko-szwedzkich? A może to tylko taka 
zabawa wymyślona przez pana Scibora-Rylskiego dla rozwese
lenia dorosłych dzieci? Jeśli tak, to t1'Zeba od razu powiedzieć, 

że mało oryginalna. Wszak już w biblii o niej (o zabawie) mowa. 
Miał rację poeta Asnyk pisząc, że „każda epoka ma swe włas

ne cele i zapomina o wczorajszych snach". Zapomina. Z wyjąt

kiem tego jednego, o którym opowiada „Rodeo". Ta gonitwa 
portek za spódnicą i spódnicy za portkami odbywa się przez 
ws.?ystkie epoki. Tutaj cel jest zawsze jednaki i niezmienny. 
Początek owego celu bierze się z owego jablka biblijnego, które 
Ewa zerwała z drzewa wiadomości dobrego i złego, a nasyciw
szy się nim do woli - dala skosztować (ogryzek!) Adamowi. 

Tak sprawę prowadząc nie trudno odpowiedzieć trafnie na 
pytanie zadawane przez największych filozofów: no więc wokół 
czego ten nasz ludzki świat się obraca? 

Proszę się nie rumienić i nie nazywać mnie świntuchem, bo 
po pierwsze - to Aleksander Ścibor-Rylski, a po drugie -
spójrzmy pr711 pomocy aktorów i tej prawdzie (podkasanej) 
prosto w oczy - my, niewinni winowajcy. 
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