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EDWARD REDLI ŃSKI, znany dziennikarz, pisarz autor teatralny wydał: 
„Listy z Rabarbaru" (196 7), opowiadania 
„Ja w nerwowej sprawie" (1969), reportaże 
„ Zgrzyt" (1971 ), reportaże 
„Awans" (1973, wyd. li zmienione 1975), powieść 
„Konopielka" (1973), powieść 

W 1974 r. napisał na kanwie własnej powieści sztukę teatralną „Awans", 
której prapremiera odbyła się na scenie Teatru Rozmaitości i do dziś sztuka 
ta pozostaje w repertuarze naszego Teatru. 
Dużym powodzeniem cieszyła się również sceniczna wersja „Kon opiel ki". 
Redliński jest również autorem „ Jubileuszu", granego w T eotrze W spółczes
nyrn w Szczecinie oraz „Wcześniaka" , którego premiera odbyła się w war
szawskim Teatrze na Woli. 

O D AU T O R A 

Nowe kosztu;e.„ 
Smutno rozwalać stary dom - nawet jeśli on iuż zmurszały i pusty. 
Ciężko rozstawać się z rodzinną oko licą - mimo że na mieiscu nudno 
już i bez perspektyw. Szkod a wyrzucać stare ubrania, wysłużone buty 
- choć one dawno niemodne, zatęchły, zawalaią miejsce w szafach. 
Żal rozwiązywać stare małżeństwo - choć od początku jasne, że ge
henna to, a nie miłość, i że lepiei by było spróbować z kim innym. 
Trudno zdecydować się na zmianę z awodu - chociaż on mierzi, idzie 
jak z kamienia, źle był wybrany, nie ten. Strach powiedzieć na zebra
niu: „Nie! Dość tych idiotycznych uroczystości, fałszywych zobowiązań 
- czas przeorganizować robotę rozumnie!" - choć każdy w tej fabryce, 
w tym biurze wie, że idiotycznie, fałszywie.„ 

Strach, trudno, sz kod a, smutno - wyrywać siebie z e starych przyzwy
czajeń, wierzeń, sentymentów. Zasiedziałość jest postawą gnuśną, ale 
och ;ak przy;emną. Zasiedziałość w okolicy. W zawodzie. W starych 
rz eczach. W starych poglądach. W starych układach. 
W iele ;est odmian zasiedziałości. 

OB SA DA: 

Ina, właściwie Karolina, pani dornu, lat około 30 

Toni, właściwie Antoni, jej mąż, lat trzydzieści parę 

Dziadek, jej ojciec, staruszek 

ADRIANNA GODLEWSKA 
JERZY TUREK 
CZESŁAW ROSZKOWSKI 

Beata, dziewczyna, lat 18 

oraz głosy zza ściany: głos męski głos żeński. 

Reżyseria 

MAREK KOSTRZEWSKI 

Scenografia 

MA CIN STAJEWSKI 

- IZABELLA OLEJNIK 

Inspicjent 

WAN DA JAREMA 

Sufler 

N INA POLAKÓWNA 

Tymczasem epoka, w którą wkroczyliśmy, wymaga od nas zdecydowanej 
ruchliwości. Geograficzne;. Zawodowe;. Światopolądowej ... Maksymalne; 
aktywności. Odwagi rozrywania układów martwych, jałowych - nieusta n
nego próbo~ania rozwiązań nowych, może lepszych. Ryz ykowania. 
Nie bez wpływu na naszą postawę ;est to, czy pochodzimy z e śródleś
ne j chaty, czy ze śródmiejskiej kamienicy. Z rodziny dynamicznej, cie
kawej świata - czy z zasiedziałej, patriarchalnej. Czy uczono nas 
w dzieciństwie różańca, czy pokera, czy szachów„. W W ielkim kotle, 
jakim jest dzisiejsze społeczeństwo, spotykają się i zderzają najróż

nieisze rodowody, postawy, programy, ambicje. „Czworokąt" jest d ys
kusją sceniczną o tej sprawie. Nie ;est to „sz tuka teatralna" w pełnym 
znaczeniu tego określenia, nie o efekty artystyczne szło autorowi. To 
tylko nieco udramatyzowana, rozpisana na cztery głosy pubiicystyka. 
Kaida z prezentowanych osób ma ;akąś „swoją rację" - z żadną autor 
nie solidaryzuie się całkowicie. I rad byłby, gdyby niektórz y z Was 
kontynuowali dyskusję lny i Toniego po wyjściu z teatru - szukając 

własne; racji. 
EDWA RD REDLIŃSKI 



W repertuarze Teatru Rozmaitości, ul. Marszałkowska 8: 

Maciej Małecki, Wojciech Młynarski -· CIEŃ 

Edward Redliński - AWANS 

Bertolt Brecht, Kurt Weill - HAPPY END 

William Shakespeare - POSKROMIENIE ZŁOŚNICY 

W repertuarze Filii Teatru, ul. Łowicka 21 : 

Józef Kuśmierek - STRACONE WAKACJE 

Edward Redliński - CZWOROKĄT 

Biuro Obsługi Widzów - informacje - zamawianie biletów 

- tel. 28-06-38 I 

Cena 2,50 


