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WŁADYSŁAW JEŻEWSKI 

Kierownik Literacki 
JADWIGA BARGIEŁOWSKA 
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STANISŁAW TYM 

ROZMOWY 
PRZY WYCINANIU LA~U 

Sezon 1978n9 

premiera czerwiec 1979 r. 

BOZENA FRANKOWSKA 

STANISŁAW TYM 

Studencki Teatr Satyryków U eden ze 128 
teatrów akademickich) otwarty 4 maja 1954 
roku programem składanym „T o idzie mło
dość" dobija do P"' n I tności. Ma nie tylko 
własny gmac w z bytkowym osiemnasto
wiecznym palacyku na L sznie i scenę teatru 
„Rozmaitości", lecz sto się także instytucją 
państwową, zawodową, subwencjonowaną. 

Do dziś stworzył 54 programy. Odbył wie
le wojaży zagranicz ych. Otrzymał liczne na
grody i wyróżnienia, m. in. Nagrodę Pań
stwową Ili stopnia i Honorową Odznakę 
Z . W ciągu 16 lat przez jego scenę prze
winęło się około 3 O osób, wiele znanych 
dziś w całej Polsce. Wychował własną kadrę 
wykonawców i autorów. Wśród autorów 
szybko wybił się S ta n i s ł a w Ty m (ur. 
w 1937 r.), który dziś już cieszy się nie tylko 
w TS, ale także v kabaretach („Owca", 
„U Lopka", „Dudek"), w radio („Wielokro
pek, „Decybel") i w telewizji sporym wzię
ciem. 

Poczotko\w był jedynie aktorem (1961), 
wykonawca so o i w zespole monologów, 
di logów i skeczów. Szybko jednak sam stał 
się autorem tekstów atyrycznych (1962). Od 
sezonu 196 11965 został członkiem Rady 
Artystycznej STS i był je o kierownikiem ar
tystycznym. Następnie wystawił tu w latach 
1966, 1968, 1971 trzy własne sztuki, debiu
tując w roku 1968 jako reżyser jednej z nich. 

Stanisław Tym o iutował jako aktor w 
STS 24 mare 1961 roku w 23 programie 
pt. „Wesoła dwururko, „Rewia myśliwsko" . 
Grał tam w czterech numerach: Bunt poko
leń Zenona Wiktorczyka, Łono natury 
Andrzeja Drawicza i Andrzeja Jareckiego, 
Pieśń podróżnicza Ziemowita Fedeckiego 
i Więcej kolegów Andrzeja Jareckiego. 
Do dziś występowol jako aktor w pięciu pro
gramach: oprócz „Wesołej dwururki" w 
programach „30 milionów - rewia polska" 
(kwiecień 1062), „ Wszystko co nosze - pro
gram minimum. Rewia" (24 marca 1963) , 
„Mnie nie jest wszystko jedno" (23 mareo 
1964 r.) „Już poro smażyć konfitury" (1 7 paź
dziernik 1964 r. ) . 



Wykonywał te!<sty własne Bigbeot („W zy
stk co nasze„.") , Na moś cie („Mn"e nie 

jest wsz'{s•k jedno") , Pierwsw lekcj , Ce
ment („ Już pora sma " yć konfi ury" raz 

teksy Agn eszki O d ckiej , aros ow Abra
mowa, Andrzeju Drawicza, Ziemow· o Fe

deckiego, Andrzeja Ja reckiego i Zenona 

W'k orczyka. 

Z OK oro szy ko awansował no autora. Już 
do drug;egu ogromu, w którym br ł udział, 

napis ' Po·eaynck („30 mil ionów"), a potem 

po dwa, trzy t r;~ • do 7 progr mów w la
tach 1963- 1972. Z tych wszystkich najcel
n iejsze o! ... \y się Sa lceson, Ballada o Jo
s;ach, Cz órko, T ójg os i Raz s ię umiera. 

Autorem wię kszego programu zosta ł wy
st" w'oj c pierwszą włos q komedię satyrycz
ną Pocz a się nic myli (5.X.1966) . Był to 
40 prog m ST , wyreżyserowany przez lza
b2 ę Cywińską-Adamską, w scenograf ii An
drz ja Sadowskiego, z udziałem wybitnych 
ak toró : Barbawy Krafftówny (Danuta Wiś
niewska), B ron i sława Pawlika (Roman Wiś
niewski) , f. leksandro Dzwonkowskiego (Li
stonosz) i Konstantego Pągo ~skiego (Eme
ryt), któ . zy wydatnie przyczynili się do słowy 
młodego, nies. ełna trzydziestoletniego twór
cy i satyryka. 

Wystawił następnie Kochany panie Ione
sco (9.V.1968) , komedię atokującq absurdy 
naszego codz iennego życia, „Widowisko z 
udziałem Adres ata, w reżyserii Autora, w sce
nografii Jacka Damięckiego, z muzyką Je
rzego D0-fla, Marka Lusztoga, Juliusza Lo
ranca", z I iosenkq finałową pióra Ziemowi
ta f deckiego i A d rz~ja Jareckiego, w wy
ko'laniu siedmiu aktorów z autorem Stani
sła em Tymem 1.a czele. Potem adaptował 
na se nq pod tytułem Solo na perkusji 
(1 Ll.)' .1971, reżyseria Jan Stanisławski, sce
nografia Maria Chrząszcz) sztukę Aurelo 
Sarangi O inio publiczna (1967) przełożo
ną r a po!ski przez Michała Gazdę i Lecha 
Wojciechowskiego. Tymczasem dla kabare
tu „Owco" zrobił też m. in. program Menuet 
Boccheriniego (4.X.1970) oraz pisał teksty 
satyryczne do Szpilek i Literatury oraz dla 
teatrzyków, radia i telewizji. 

KRÓTKA ROZMOWA MIĘDZY STANISŁA
WEM TYMEM - AKTOREM I AUTOREM 
STS-u, A KRYSTYNĄ TARASIEWICZ, SPISU
JĄCĄ OD DAWNA KRONIKI KABARETOW 
SATYRYCZNYCH. 

Kiedyśmy się spotkal i, zaproponowałam 
mojemu rozmówcy, a by mi opowiedział o 
swojej drodze - do STSu - i potem od STSu 
do OWCY. 

- Bylem już po d rug im roku studiów che
micznych na Politechnice Warszawskiej 
i mia łem za sobą rok pracy jako robotnik w 
fabrycF> 22 Lipca, kiedy mój kolega szkolny, 
Robert Kucharski , oo prostu zmusił mnie, 
abym składał eg a min wstępny no PWST. 

Zdałem do tej szkoły , a ż dziwne - zaraz za 
pierwszym razem, a le poszczęściło mi się po
tem, bo po dwóch latach zostałem stamtąd 
wyrzucony. Poszczęściło mi się dlatego, bo 
gdybym skończył PWST, zostałbym profesjo
nalnym aktorem, i to - jeśli chodzi o nie -
pewn ie dość przeciętnym, i nie byłoby może 
okazji do tego wywiadu . Spotkałem potem 
kogoś, kto w „przełomowym dla mnie mo
mencie" odegrał rolę anioła stróża czy me
cenasa. Był to Andrzej Bianusz, który przez 
ki lko lat namawiał mni , abym pisał, a że 
jest wyjątkowo uparty, więc i namówił. 

Z tego okresu datują si ę moje pierwsze za
wodowe kontakty z telewizją, wtedy jeszcze 
dob rą , ambitną te !ewizja, z redakcją rozryw
ki, której kierownikiem był wówczas Jerzy 
Dobrowolski. Tok więc miałem szczęsc1e 
startować zawodowo pod dobrym kierowni
ctwem, co jest zasadniczo ważne, aby póź
niej proco przynosiła dobre owoce. A jed
nocześnie, kiedy mnie „relegowano" w 1960 
roku z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, 
trafiłem do STSu i pierwszym programem, w 
którym wziąłem udział, byli 11 Oskarżeni". 

Początki w STSie były bardzo ciężkie, bo 
miałem już po dwóch lotach szkoły teatral
nej manierę aktorską tego bycia na scenie 
amatorsko-zawodowego, takiego, które mo
gło każdego doprowadzić do ciężkiej choro
by. Oduczyli mni etego radykalnie i bardzo 
szybko. A ponieważ bylem w zespole STSu -
zacząłem pisać teksty. Pierwsze z nich nie 
były przyjmowane do programów, początko
wo STS tolerował mnie jedynie jako aktora, 



ale już wówczas pisałem zarobkowo teksty 
dla .teatru „Syren ". Dopiero po długim 
c~9s1~, po paru latach, udało mi się umieś
c1c P' rwsz~. tekst w_ STSie - był to sk cz pt. 
„ ~OJedynek .. o dwoch polskich dyre torach, 
~ torzy stoczyli walkę na szable o jed dwu
z~!owy kabel, potrzebny im obu do p oduk
CJI •. Te~ ~.kecz znalazł się w programie „30 
Mdronow . Ze wszystkich skeczy, jakie napi
s~ł;1m, najbardziej cenię sobie „ Na wyrę
~1e , } programu „ Mnie nie j est wszystko 
!edn~ . ST~owi szalenie dużo zawdzięczam 
1 zdoję sobie sprawę, jak wielki wpł/w wy
warł on na moją twórczość . 

Pisan ie tekstów satyrycznych, kabareto
W:ych, głównie skeczy, stało s ię moją profe
SJQ. Jako autor stale wspó łpracuję z kabarc
t~m „ ~u.dek" , ~la którego napisałem już 
k1lkanasc1e tekstow; piszę ta kże teksty dla 
„ Wagabundy", ,,Lopka " i teatru „ Syrena". 

Pisałem w swoim cz sie dla telewizji W ie
lnkr.opek'', ale z niechęcią s ię do tego„przy
zno1ę, bo wstydzę się tego okresu mojej 
tekściarskiej działalności. Nowy rozdział w 
moim życiu to udział w kabarecie OWCA. 

Twórcą tego k bar tu jest wspomniany już 
Jerzy Dobrowolski, który wymyślił OWCĘ, za
prosił do współpracy a torskiej Andrzeja 
Bionu za i mnie. 

- Byłem '1laśnie no programie OWCY 
pt. „Dla mnie om ba'': uderza ogromny, do
m i ujący d procy i entuzjazm Jerze o 
Dobro olskieg , który jest autorem konfe
ransjerem, k rown'kiem orty tyczny,,; i reży
serem w j dn j osobie, czyni z OWCY ów 
rzadki przy.kład pracy warszto owej, w której 
mały zespoi p dobrym kierownictwem u
prawia kabaret zaangażowany społecznie. 

To nie śmichy chi liy dla snobów, to satyro, 
która zmusza do myślenia, do REFLEKSJI -
nie tylko z szyldu, afisza, nazwy programu. 

Czasem też całk iem obcesowo uderza lodo
watym prysznicem w n·ewątpliwie zawsze w 
;akimś procencie no sali si edzących - kon 
formistycznych pływaków: wyznaniem wiary 
„ Bo my jesteśmy konformiści "; w du lskich 
drobnomieszczan: receptą ,, ... bo najlepsze 
są panienki z dobrych domów"; w sztampę 
niektórych artyk ułów prasy codziennej -
scenka pt. „I ty możesz zostać żurnalistą". 

Stanisław Tym zastrzega się, że jego udział 
w OWCY jest niewielki. A przecież obejmuje 
on tam i współpracę koncepcyjną, i teksty, 
i występy na estradzie. 

W STSie Stanisław Tym wystawił swoją 
pierwszą pełnospektaklową sztukę o tematy
ce współczesnej pt. „ Poczto się nie myli". 
Grana była z niemałym powodzeniem w roku 
1966 przez gościnnie występujących w STSie 
aktorów: Barbarę Kraftównę, Bronisława 
Pawlika i Aleksandra Dzwonkowskiego. 

- Panie Staszku, dlaczego jednak właści
wie wylali Pana ze szkoły? 

- Wyjaśnił mi to najprościej mój ulubio
ny profesor ze szkoły teatralnej - Aleksan
der Michałowski, który wykładał inpostację, 
czyli ustawienie głosu. Znakomity gawę
dziarz i strasznie miły człowiek. Kiedy już 
wyleciałem z budy, spotkałem go na koryta
rzu, a on mówi do mnie swoim niskim, tubal
nym głosem: 

Kochanku, witam cię, co słychać? 

A ja na to: źle panie profesorze, wy
lano mnie ze szkoły. 

- O, to rzeczywiście źle {tu zaklął brzyd
ko) , a ile miałeś dwój? 

Trzy - odpowiadam. 

- Tyle trzeba. A u kogo? 

- Pierwsza u profesora Popioła z dykcji, 
druga u profesora Małynicz ... 

A trzecią? 

- Trzecia u pana profesora. 

- Nie gadaj ze mną rebusami, u jakiego 
pana porfesora? 

- No, u pana profesora, u pana profeso
ra Michałowskiego. 

Ogromne zdziwienie na twarzy. 

- U mnie? 

A po chwili: 

- Tok kochanku, boś nic nie robił, obija
łeś się cały czas. 
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Stanisław Tym 

„ ROZMOWY PRZY WYCINANIU LASU" 

BIMBER 

DUNLOP 

BIMBER 

ZYZOL 

(fragment) 

(z nad książki) 
A cholero jasna, widzicie go, ny
gusa jednego. 

Coo? 

Złapały go. I poroniły. 

Kogo? 

BIMBER Łosia. 

MACUGA Nie ma takiej ryby. 

DUNLOP Łosoś to jest, owszem. 

MACUGA Łosoś tak. Łosoś jest. T ei cięko 
złapać. 

BIMBER Ale tu łosie poranili. 

MACUGA Łosie? A skąd łosie teraz wziąć? 

BIMBER To kiedyś było. I nie u nas. 

MACUGA Achc , ach a. 

ZYZOL Nie u nas? A gdzie? 

BIMBER A u króla jednego. 

DUNL P Widać kłusownik jakiś. 
MACUGA Król kłusownik?! A po co mu, jak 

on jest król i legalnie może robić 
wszystko co nie wolno. 

DUNLOP Też niby racja. 

ZYZOL Taki król to sobie może i trzy ło
sie zabić i też nic nie zrobią. 

BIMBER On tu nie jest zabity ten łoś, tylko 
piszą, że ranny. 

ZYZOL I co? 

BIMBER Nic. Ryczy. 

MACUGA Bo go boli, to ryczy. 

ZYZOL T ei, takie rzeczy pisać to aż p_a: 
pieru szkoda. Na gazetę by_ lep~eJ 
wzięli, to by się ci co wyw1edz1ał 
i na zawinięcie miał. A tak to co. 
Nazywa się to jakoś? 

BIMBER {sprawdza okładkę) 
Hamlet. 

ZVZOL Nie lubię chamów. 

DUNLOP Ja też nie. Był u nas jeden w ro
dzinie to go nigdy nie uważałem. 

ZYZOL U nas tam chama w rodzinie nie 
było nigdy. 

MACUGA E. jak nie było to będzie. Zawsze 
się jakiś znajdzie. Nie ma co pła
kać na zapas. 

ZYZOL Mnie tam cham w rodzinie nie
potrzebny. 

DUNLOP Ni rn się co honorem unosić. 
Jeden cham się przyda zawsze. 
Będzie trzeba komuś w mordę 
dać. Czy to z sąsiedztwa, czy 
z domu nawet, to człowiekowi nie 
poręcznie, o dla chama to chleb 
z masłem. 

MACUGA Dunlop ma rację. Lubić chama 
nie trz bo, ole warto na wypadek 
mieć j dn go. 

BIMBER Cholera jasna. 

ZYZOL Co znowu? 

BIMBER Usnąć nie może. 

MACUGA Łoś? 

BIMBER Nie. 

MACUGA A kto? 

BIMBER Ktoś. 

DUNLOP Ale kto? 

BIMBE Ni jes napisane kto, tylko, że 
kto „Niech ryczy z ból u ranny 
łoś„." 

MACUGA Co? Znowu! 

BIMBER Cicho. To przecież od początku 
czytam!... ranny łoś, 
Zwierz zdrów przebiega knieje.
Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś, 
To są zwyczajne dzieje". 

DUNLOP Koniec? 

BIMBER No o łosiu i o tym co nie śpi to 
koniec. 

ZYZOL H/upoty jakieś piszą. Po co to 
takie czytać? 

BIMBER Ułożone jest i do rymu ładnie, 
jak miejscami. Na początku o du
chach było. 



GŁOSY O SZTUCE 

Bronisław Mamoń 

„( ... ) W tt::.kśc·e Tyma odnaleźć można dużo 

klisz literackich z polskiego „teatru absur
du", przede ws ystkim Mrożka, ole także 

z Afanasiewa. Autor „ Rozmów.„" ma duże 
poczucie śmieszności życia, które ukazuje w 
k zywym zwiercia le satyry. Zabawny jest 
zwlaszczc dia ag bazujący na prymitywiźmie 
myśli ohaterów, ubóstwie leksyki i składni, 

odwołujący się często do pure nonsensu, 
który w pewnych momentach odsłania jakieś 
tragiczne perspektywy rzeczywistości. 

Nie trzeba konkretyzować poszczególnych 
syt acji dramatycznych, wystarczy bardzo 
ogólnie wejść w ich klimat, by poczuć się 

zgniecionym przez narastający absurd, który 
nie jest tylko absurdem, ale także świadcze

niem prawdy o świecie - naszym, własnym, 
polskim („.)". 

Barbara Osterloff 

„Tytuł najnowszej sztuki Stanisława Tyma 
nie kłamie. Rozmowy znaczą w niej wiele, 
chyba najwięcej. Są motorem akcji - o ile 
o taki~j w t edycyjnym rozumieniu można tu 
mówić , są też źródłem spięć i konfliktów 
między postaciami. Aż chciałoby się powie
dzieć, że opiera się no nich cała dramatur
gia, gdyby nie wątpliwość, czy taka na do
brą sprawę w „Rozmowach przy wycinaniu 

lasu" istnieje. 

Sztuko ta mało bowiem przypomina swą 

konstrukcją to, co zwykło się określać mia
nem utworu dramatycznego, rzeczy napisa
nej dla teatru wg pewnych reguł i zasad. 

Mo ona wyraźny rodowód kabaretowy lub 
nawet estradowy: wiele w niej ze skeczu, 
sporo z felietonu i kabaretowych „n~me
rów". Stanisław Tym doje nam znać w „Roz
mowach ... ", że jest autorem celującym w 

tych gatunkach, że ma znakomite wyczucie 
ich stylu. ,,Rozmowy ... " to właściwie mie-

szonka luźno powiązanych skeczów, a nie 
całość o wyraźnej linii dramaturgicznej. Jej 
ry•m wyznaczaja nie tyle kolejn~ perypetie 
przy wyr bie lasu, ile kolejne skeczow„ poin
ty 1 'w· tne nieraz dowcipy („.). Pełno jest 
w tych rozmo ach kapitalnych spięć i pysz
nego, sur alneg icc humoru obok - co 
tu użo mówić - c lnych, satyrycznych strza
low i obserwacji _jo visk „prosto z życia 

. ty h" ( )" wz1ę c .... 

W programie wykorzystano następujące ma
teriały. artykuł Boże~y Frankowskiej druko
wany w „Teatrze", nr 16/1972r.; rozmowę 
Krystyny Tarasiewicz ze Stanisławem Tymem 
drukowaną w „Radarze" nr 111968; recen
zje: Bronisława Mamonia drukowaną w „Ty
godniku Powszechnym" nr 45/1975; Barbary 
Osterloff drukowaną w „Teatrze" nr 1on5 r. 



W REP:RTUARZE TEATRU 

DUŻA SCENA 

Char ~s de Pcyrc Chappuis 

, Sza _ństwo" 

reż. - Zbigniew Nróbel 
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M hał Bałucki 
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Jan P wer Gawlik 
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re'. - Zbigniew Wróbel 
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stolarskiej - Stanisław Janiszewski 

ślusarskiej - Aleksander Markowski 

malarskiej - Ryszard Gieczewski 

tapicerskiej - Witold Jankowicz 

szewskiej - Gerard Fokś 

rekwizytorskiej - Jan Sokół 

Kierownik działu elektrycznego 

Mirosław Szostakowski 

Kierownik działu akustycznego 

Henryk Kozłowski 

Brygad ier sceny - Krzysztof Miłaszewicz 

Glówna księgov/O - Bronisława Wącewicz 

Koordynacja pracy artystycznej 

Leszek Noskowiak 

Kierownik działu obsługi widza 

Ryszard Szczeszak 

Kierownik sceny objazdowej 

Wojciech Stachowicz 

Redakcja programu 

Elżbieta Lenkiewicz 

Kasa Teatru czynna codziennie (z wyjątkiem 
poniedziałków) w godzinach 10-13 i 17-20 
w niedziele w godzinach 17-20, tel. 329-15 
Adres Teatru: Olsztyn, ul. 1 Maja 4. tslefon 
centrali 259-58 · 
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