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Recepta na zbawienie świata 

Spotkało się trzech gadatliwych osobników i każdy wykłada 
swoje racje oraz przedstawia swój program naprawy świata. 
którego końca ni€ należy się spodziewać. Oto oni: KUBUŚ -
„przaśny hippies, plebejski mądrala, człowiek nie pozbawiony 
zdrowego rozsądku i skłonności do poezji warzywno-gastrono
micznej"; MŁODY GNIEWNY - „superman rewolucji świato
wej" protestujący demonstracyjnie przeciwko zastanej rzeczy
wistości; SPADOCHRONIARZ - „zmęczony gwałtem dziewic 
i rozdzieraniem na sztuki niemowląt" zwolennik twardej wła
dzy mającej uzdrowić ład społeczny. Pod warunkiem, że wła

dza będzie należeć do niego. 

Toczy się więc zabawny pojedynek na słowa, jesteśmy świad
kami gry polegającej na poszukiwaniu punktu oparcia dla rów
nowagi. Co ma być tym punktem oparcia? A no ma to być coś 
dużego, „na co wleźć trudno i zlecieć łatwo, by gołym okiem 
dojrzeć św i a tło, co pali się na drugim brzegu". N ikt nie ma 
jednak pewności, czy jest gdziekolwiek drugi brzeg i czy pali 
się na nim istotnie jakieś światło. 

Gadatliwi oratorzy spotykają się w Hyde Parku, osławionym 
londyńskim ogrodzie publicznym, będącym rodzajem enkla\ y , 
rezerwatu „w obrębie którego każde stworzenie dwunożne, ob
darzone narządem mowy - nawet nieoswojone i groźne skąd
inąd dla otoczenia, może bez przeszkód wyładowywać (w mo
wie, rzecz prosta) swe żądze i dawać upust nawet najbardzi ej 
krwiożerczym i obrazoburczym intencjom; z jednym wszelako 
zastrzeżeniem. Dotyczy ono osoby Królowej . Królowa jest nie-



tykalna, majestat jej to świętość, której pod grozą najostrzej
szych represji nie wolno podważyć nie tylko jakimś wyzbytym 
szacunku okrzykiem, lecz nawet najlżejszym chrząknięciem" 
(L. Jabłonkówna Teatr 1/72) . 

Wolno więc mówić wszystko, ale władza czuwa. Władza jes t 
pobłażliwa, ponieważ jest pewna siebie i wychodzi z założenia, 
że z pokrzykiwania szkoda niewielka. Uosobiona jest w łagod
nym policjancie Bobby , k tóry na wszelki wypadek doda.ie: 
„Wolno s ię sprze i\via ć . W. Hyd e Parku wol no mówić wszyst
ko, ale robić na leży to, co wy nika z zarządzeń" . 

Autor naz\ al skromnie swój utwór „próbą sceniczną", ry
chło jednak dostrzeżono w t j sztuce wi k ze wartości scenicz-

e. W dług J. A. Szczepańskiego „Hyde Park jest próbą talen
tu, zmyslu , satyrycznej obserwacj i ,zmierzenia si ze sceną 

i prawidłami dramaturgii - próbą w takim stopniu udaną, że 
można j ej autorowi pogratulować. Jest to rozbudowany skecz 
z literack iego kabaretu" . 

Rzecz, wedlug oświadczenia autora, „dzi j się w Anglii cz. li 
nigdzi ". Chodzi więc nie tylko o przybliżenie polskiemu wi
dzowi ciekawego i osnutego legendą zjawiska Hyde Parku, ale 
O· głqbszą refl ksj ę nad światem, w którym żyjemy. Ale re
n ksja należy już do samego widza. 

Stanisław Mijas I 

Mówi autor 

Zapytał mnie Teatr Śląski przed wystawieniem „Hyde Par
ku" o parę rzeczy, między innymi o „funkcję teatru kameral
nego w Polsce oraz o swoją (tzn. moją) twórczość związaną 

z tym rodzajem teatru i dramaturgii". Otóż, o ile zgadzam się 
do pewnego stopnia z podziałem teatrów na „kameralne" i „du
że sceny'', o tyle nie widzę żadnej różnicy pomiędzy „drama
turgią kameralną" a inną. Dramaturg kameralny to zazwyczaj 
po prostu dramaturg młody, debiutant jak ja, któremu żaden 
rozsądny dyrektor teatru nie powierzy dużej sceny. Duża scena 
bowiem przynosi duże dochody lub równie duże straty. Dlate
go małe sceny, sale prób czy jak się to jeszcze w całej Polsce 
nazywa, są z natury rzeczy jakby poligonem doświadczalnym 
pla ludzi młodych, debiutantó-w, wariackich pomysłów. Po 
ewentualnym sukcesie, delikwent z reguły pisze następną sztu
kę już na dużą scenę, dostępując w ten sposób cz€goś w rodza
ju nobilitacji czy dyplomu zawodowego. Może się oczywiście 

zdarzyć potem, kiedyś, że napisze sztukę dwuosobową, która 
z natury rzeczy lepiej się przyjmuje na małych scenach, ale 
specjalistów od dramaturgii kameralnej nie ma. Tak więc nie 
ma różnicy w pisaniu, jest natomiast w wystawianiu i grze 
aktorskiej. Jest, a przynajmniej być powinna. Mała scena czy 
theatre en rond rządzi się prawami zbliżonymi bardziej do 
estrady czy kabaretu: więź z widzami jest tu mocniejsza, nie
omal namacalna, fizyczna. Nie można udawać, że widownia 
jest tylko „czwartą ścianą" dekoracji, zamiast ciemnej jamy 
poza rampą są konkretni ludzie, bliscy, ot, na wyciągnięcie 
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ręki... I dlatego przy pisaniu „Hyde Parku" pomogły mi lata 
doświadczeń kabaretowych, świadomość, z czego ludzie chcą 
się śmiać, z czego lubią się śmiać, kiedy będą chcieli nawiązać 
kontakt z wykonawcą , vvspółdziałać, razem sie:; bawić.„ Oby 
sprawdziło się to i w Katowicach . 

Bo mówiąc szczerze, nie uważam się w najmniejszym stup
niu za dramaturga. Jeśli już piszę, to najwłaściwszym środkiem 
do wyrażenia swoich myśli, do poruszenia pewnych spraw mo
że być czasem piosenka, czasem wiersz, sztuka teatralna, po
wieść, opowiadanie, fraszka czy „złota myśl". Uważam za śmie
szne klasyfikowanie rangi dzieła według objętości: za jedną 

„myśl nieuczesaną", St. J. Leca oddałbym kilkadziesiąt vvspół
czesnych powieści. Myślę, że nie ja jeden. 

Jeśli chodzi o mnie, być może będę nadal pisywał sztuki, 
a może i nie - bo jeżeli temat nadaje się na stronę maszyno
pisu, po cóż rozciągać go na stron 80? Po>wiedział kiedyś do 
młodych piszących mistrz Antoni Słonimski: „Pisze.ie krótko, 
piszcie tylko to, co macie do powiedzenia" - i głęboko przejęty 
tym zdaniem, zakończę nim swoją wypowiedź. 

ADAM KRECZMAR 

Prorocy, Owocarka i Bobby 

KUBUŚ: 

Środki uświęcają cel. Taki np. loxigen„. cel paskudny, 
a środek wspaniały!„. 

* * * Ja w ogóle nie umiem przemawiać, kiedy nie jes tem wyżej. 

* * * Ludzie mówią - zjesz jabłko, nie masz jabłka . Nieprawda 
ludzie! Jak zjem jabłko, to będę miał ogryzek. Ogryzek też się 
przydaje. 

SPADOCHRONIARZ: 

Pierwszy człowiek był mężczyzną. Teraz nie ma JUZ praw
dziwych ludzi, bo nie ma mężczyzn. Być mężczyzną - to szko
dzi zdrowiu. Nikt tego długo nie wytrzyma. 

* * * Mąż pojął kobietę, aby ich było dwoje, ewentualnie więcej. 

* * * I cieszę się, że nie chcę, bo tak ciągle chcieć, to strasznie 
męczy. 
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MŁODY GNIEWNY: 

Społeczeństwo hoduje kury ... Al żeby być pewnym własnej 

wyższości nad kurą - trzeba ją zjeść. 

W OCARKA: 

Chłop nie musi robić . Aby był. 

* * * Wszy stkie chłopy są takie same, t y lko jeden gorszy od dru-
giego. 

* * * A w ogóle to zachodźcie do mnie. W przyszłym tygodniu 
b dę miała jonathany. 

B OBB Y: 

Nie będzie końca świata. Będziecie mieli dzieci. J śli już je 
macie, to będziecie mieli wnuków. Będziecie długo żyć i praw 
dopodobnie umi rać. Będziec ie zbierać pieniądze w sposób moż
fr.: i legalny . Nie liczcie na koniec świata. 

l9T. PZG a.I'. RSW . Pr::i. -ci· ·. K1d c_ ~.ooo P -6. 
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Próba sceniczna z przerwą w środku 

Scenografia: Reżyser i a: 

Jan GOLKA Zbign 'ew KRĘŻAŁOWSKI 

Choreografia: Muzyk.a = 

Bogusław WOLCZYŃSKI Jer zy Andrzej MAREK 

Kierownik literacki: 

Stanisław MIJAS 

Kierown ik artystyczny: 

Zdzisław GRYW ALD 

Premiera, dn ia 9 lutego 1973 r. 



Prorocy . 

oraz baczący na nich 

a także 

żeńskie: 

O S O B Y 

1. Kubuś 

2. Młody Gniewny 

3. Spadochroniarz 

4. Bobby 

5. Owocarka 

- Zdzisław Nowicki 

Jerzy Piórkowski 

- Zbigniew Plato 

- Zbigniew Krężałowski 

- Zdzisława Bielecka-Piórkowska 

i postaci epizodyczne: 

6. Panna Młoda 

7. Barbarella * 8. Dziewczyna z aktu I * * 9. Dziewczyna z aktu II 

10. Pan w ciemnych okularach 

11. Fotograf - Bogdan Budziszewski 

12. Zmiennik 

Rzecz dzieje się w Anglii, czyli nigdzie. 



KIELCE 

Bolesław Pobocha 

Jan Kubicki 

S tefan Dudzic 

Rysza rd Zając 

OBSŁUGA PRZEDSTAWIENIA 

PRZEDSTAWIENIE PROWADZI 

Romana Szczurek 

KONTROLA TEKSTU 

Zdzisia w.a Burek 

BRYGADIER SCENY 

REKWIZYTOR 

SWIATŁO 

RADOM 

Mieczysław Wulczyi1ski 

Maria Makowska 

Mieczysław S lyp iński 

Edmund Pomarański 

KOSTIUMY WYKONANE POD KIERUNKIEM 

Mar ii Szyk:sznia i Mariana M.az·ura 

Prace perukartSk.ie - Władysława Lewandowska 

Prace stolarskie wykonano 

p<Jd kierunkiem 

Prace malarskie 

Prace tapicers.k:e 

Prace farbiarskie . 

- Zbigniewa Karysia 

- Marian Sztuka 

- Jan Staniec 

- Zofia Zapala 


