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JÓZEF SKW ARK 
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GRACJANA MILLER 

R odaikc ja progiramu 

JOLANTA DOMOŃ 

~raccYwanie graf ilczne 

ANNA MARIA RACHEL 

• 

KOPCIUCH NIE CHCE BYĆ GWIAZDĄ 

(.„ ) Głowacki był współscenarzystą na
kr .conej ,przez Marka Piwowskiego Psy
chodramy na identyczny temat, ale gdy 
po latach do niego wrócił, ostrość wymo
wy społecznej jakby .się zatarła. Akcenty 
uległy przesunięciu; w sztuce Głowaokie
go właściwie bardziej chodzi o to, jak się 
k'r ci .film w poprawczaku, niż o to, co 
jego bohaterki mają o sobie do powiedze
n ia, gdy tymczasem właśnie te wypowie
dzi były niegdyś głównym atu'tem Psy
chodramy. Więc po co ten powrót, .jeśli 
po raz drugi mówi się to samo, tylko 
mnie j dobitnie? A może jednak nje to 
samo? (.„) 

Utrwalając na taśmie filmowej spo
wiedź dzieci o ograniczonej świadomości 
reżyser staje wobec trudnego wyboru 
moralnego. Chce demaskować, sięga więc 
po najostrzejsze środki wyrazu. To do
brze. Ale czy ma ,prawo dokonać ducho
we j wiwisekcji swoich bohaterów, na
rus zyć S'uwerenność drugiego człowieka, 
nawet w imi ę dobra społecznego? Ni ,ma 
tu żadnych norm ani przepisów, to oczy
wi·ste. I hoć „aktor" wyraża ,zgodc; na 
p u bliczne przedlstawienie S'woich losów, 
j edmak rea lizator ostateczną decyzję po
dejmuje sam. Może się omylić, może prze
fajnować. Czasem tylko jeden krok dzieli 
to, co wa rto pokazać n a ekranie od tego, 
czego już przedstawić nie należy, to, do 
czego można .si ę posunąć, od tego, przed 
czym należy si zatrzymać. Gdzie prze
biega ta granica, nikt dokładnie nie 
wie . („.) 

W spóhscenarzysta Psychodramy znów 
umie zeza akc ję w zakładzie poprawczym. 
Podobne dziewczęta, podobne, nawet te 
same, co w filmie, wypowiedzi. .Jesteśmy 
świadkami n arodzin in'scenizowanego do
kumentu, który - jak mólwi reżyser -
ma oskarżyć społeczeństwo, uś'wia'domić 
mu jego winę. („.) 

ANNA BŁASZJ<"IEvVICZ 
Dialog nr 8, 1979. 
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Pochodzę z domu z zas adami 
Nigdy n'ie miałam randez-vous, 
Co dzień na spacer z rodzicami 
Wychodzę .razem tam i tu. 

Bym wyszła sama, nie ma mowy, 
O randce ani mi się ś'ni. 
Codziennie tort czekoladowy 
Rodzice rano dają mi. 

Bo ja nie chcę czekolady. 
Chcę, by miłość dał mi ktoś 
Żeby .zabrał mnie od mamy, 
Bo słodyczy mam już dość . 

Dziś były moje urodziny 
I nie zapomnę tego dnia, 
Był u mnie wiel'ki zjazd rodzinny 
I każdy prezent dla mnie ma. 

Słodyczy si ę zebrało tyle 
I czekolady wielki stos, 
Lecz ja się t)rm nie przejmo·wałam 
I zawołałam w cały głos. 

Że ja ni chcę czeko lad. 
Chcę, by miłość dał mi ktoś, 
Żeby zabrał mnie od mamy, 
Bo słodyczy mam już dość. 

„ 

„ 
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IPl"<ltCY ar,tystyC'Zifle·j 

JADWIGA WESOŁOWSKA 

Przercls·tawienie p.rowadzi 
KRYSTYN A D.OBROWOLSKA 
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RYSZARD ZAJĄC 
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