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AQWARIUM 2 
Farsa kosmiczna w dwóch 

aktach z epilogiem 
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Sztuka „Aqwarium 2" obejmuje ogrom
ną ilość problemów. W związku z tym 
Autorzy (patrz niżej), celem ułatwienia 
Widzom (patrz niżej) korzystania z tej far
sy (patrz niżej), uważają za niezbędne za
opatrzenie jej w 

PODRĘCZNY SŁOWNIK TERMINÓW 
I POJĘĆ 

związanych z 
„AQWARIUM 2" 

Akwarium - s·zklane naczY'I'llie do hodowa
nia roślin i zwierząt wodnych. Nie ma nic 
wspólnego z „Aqwarium 2" (patrz) 
Akwarium 1 - tytuł nieznanej Autorom (patrz) 
sztuki jakichś innych autorów lub autora, któ
rn - jeśli d.st.nieje - zmusiła ioh do naiziwania 
swojej sztuki „Aqwarium 2". Na wszelki wy
padek. 
Aqwarium 2 - farsa kosmiczna, którą właśnie 
oglądamy. Nie ma nic wspólnego z akwarium 
(patrz). 
Alimenty - środki dostarczane na utrzymanie 
osób, nie mogących ich sobie zapewnić własny
mi siłami; obowiązek alimentacyjny istnieje 
między ~rewnymi i między małżonkami. „Za 
dużo pracy, a przy kasie to ledwo na a. star
czy" (Z „Aqwarium 2") 
Autorzy - w tym wypadku: Jerzy Gruza i 
K. T. Toeplitz. W wypadku „Dziadów" - Adam 
Mickiewicz itd. 

Balet - „Balet jest wszędzie" (Z „Aqwa
rium 2") 
Branicki - 1) Jan Klemens (1689-1771), het
man w kor„ kandydat do tronu po śmierci 

Augusta III; przeciwnik Czartoryskich 2) Fran-



ciszek Ksawery (1730-1819), hetman w kor., 
przeciwnik reform Sejmu Czteroletniego; agent 
ros. , jeden z twórców konfederacji targowickiej 
3) Zenon - technik mechanik elektronik 
(Z „Aqwarium 2' ') 
Branżowcy - członkowie związków zawodo
wych, przed II wojną światową zwanych „kla
sowymi" lub „czerwonymi"; „My branżowcy 
bardzo ostro występowaliśmy przeciw temu" 
(Z „Aqwarium 2") 

Cyrus - patrz: „Wyprawa Cyrusa" Kseno
fonta (patrz) 

Denat - od łacińskiego denat us, osobnik, 
który przestał istnieć, zmarły śmiercią niezwyk
łą, gwałtowną. Może być: „brat denat", ale nie: 
,.denat brata". 
Demi-plie - plie (patrz), ale tylko do połowy 

Ech, durak durak" - (ros.) popularne po
wiedzonko naszych wschodnich sąsiadów; raczej 
w tonie sympatycznym 
„Ech, żyźń proklataja" - (ros.) popularne po
wiedzonko naszych wschodnich sąsiadów; raczej 
w tonie filozoficznym 
„Ej uchniem" - (ros.) zawołanie burłaków nad
wołżańskich. Podobno pomaga w pracy, można 
stosować i bez pracy 

Farsa - krotochwila , utwór teatralny o 
lel<'kiej treści , w którym komizm wypływa 

głównie z sytuacji F. kosmiczna -- patrz: 
„Aqwarium 2" 

Gagarin - Jurij 
Goethe, Schiller - patrz: kraj Goethego i Schil
lera 
Grand jetter - wielki skok w ·balecie. Patrz 
także: balet 
Grand plie - plie (patrz), ale duże 
Grudzień - miesiąc przełomowy politycznie 

Hasior - rzeźbiarz współczesny 

Kinder, Kliche, Kirche - niem.) dzieci , 
kuchnia, kościół. Wskazany tryb życia i krąg 
zainteresowań dla ·kobiet, ostatnio coraz częściej 
.przejmowany również przez mężczyzn. Patrz 
także: Mężczyźni 

Konsul - pracownik służby zagranicznej, kon
sularnej, zazwyczaj uprzednio zwolniony z in
nego stanowiska 
Koń - ssak nieparzystokopytny. Tu pieszczot
liwie, zamiast „kot' ', „kotek", „miś" , „misiek", 
„kaczor", „kaczorek", ,dziubdziuś" itp. 
Kosmos - wszechświat. Także często bar z wy
szynkiem, dancing, restauracja 
Kraj Goethego i Schillera - patrz: Niemcy 
Ksenofont - autor „Wyprawy Cyrusa" (patrz) 
Kub - sześcian; Kubizm - sześcianizm (w 
malarstwie) 

Listopad -
nie, w XIX w. 

miesiąc przełomowy po li tycz-

Marzec - miesiąc przełomowy politycznie 
Mężczyźni - „Ale z mężczyznami jest inaczej" 
(Z „Aqwarium 2") 



Mufa - w pełnym .brzmieniu: m . kablowa, wy
drążony walec w którym łączą się końce dwóch 
kabli. Wyraz po raz .pierwszy wprowadzony do 
dramaturgii światowej przez sztukę „Aqwa
rium 2" {patrz) 
„My nie możem żyt bez szampanskowo" -
(ros .) „Nie możemy żyć bez szampana", okrzyk 
oficerów b. gwardii carskiej, oczywiście fałszy
wy ~ udowodniono, że człowiek może żyć bez 
szampana do 85 lub więcej lat. Szampan bez 
człowieka nie 

Niemcy - kraj Goet hego i Schillera 

Q n - „dopóki on jest z nami będziemy 
mieli i żony i dzieci". Patrz: Ksenofont 
Orbitować - krążyć po orbicie na zasadzie siły 
przyciągania . Orbitują planety, satelity, 'komety 
i inne ciała niebieskie, a także ludzie w kosmo
sie (patrz) i gdzie indziej 

Pałeczka ~ to, co zgubiła Szewińska (patrz) 
podczas międzynarodowego biegu sztafe towego 
Październik - miesiąc przełomowy politycznie 
Plie - nie wiadowo. Patrz także: balet 
Pozycja - I, II itd. W balecie (patrz) do czte
rech, w życiu podobno do 365, ale nikt nie 
sprawdził 

Promiscuityzm - {łac.) życie płciowe uprawia
ne z wieloma partnerami, dawniej naturalne, 
obecnie źle widziane , męczące 
Pulsatory - ciała .niebieskie, wykazujące pul
sację , czyli częstotliwość kołową, to znaczy czę
stotliwość pomnożoną przez kąt pełny wyrażo
ny w radianach (2). Jedna z zagadek natury, 
nie pojętych dla normalnego człowieka. W su
mie nie ma si~ czym przejmować 

Reżyser - Jerzy Gruza 

S scenograf - Iwo Dobiecki 
Sierpień - miesiąc przełomowy politycznie 
Solidarność - „Powinniśmy być solidarni i po
magać sobie nawzajem". A także: „Wtedy też 
była solidarność, tylko to się inaczej nazywało" 
(Z „Aqwarium 2") 
Styczeń - miesiąc przełomowy politycznie, w 
XIX w. 
Supersam - magazyn żywnościowy samoobsłu
gowy, obecnie pusty 
Szewińska - Irena. Biegaczka, zgubiła pałecz
kę (patrz), później urodziła dziecko 

T error - „Każdy terror zaczyna się od ma
łych zakazów" (Z „Aqwarium 2") 

V an Gogh - malarz, obciął sobie 
brzytwą, namalował także „Słoneczniki" 

ucho 

Współpraca reżyserska - Jolanta Bohdal 
Wyprawa Cyrusa - ksiąilka o wyprawie Cy
rusa (patrz) , napisana przez Ksenofonta (patrz), 
bardzo dawno 

Zakopane - „zimowa stolica Polski". W le
cie też można 

[{z· 
~ yczliwi widzowie - przypadkowi ludzie, 
zgromadzeni na widowisku, np. teatralnym, fil
mowym itp. Na świecie płacą za ·bilety, u nas 
Państwo dopłaca do każdego w. Po co? 



ZESPOŁ TECHNICZNY 

Kierownik techniczny 
Włodzimierz Bojakowski 

światło 

Kazimierz Krzanowski 
główny elektryk 

Andrzej Olenderek 
operator świateł 

Zbigniew Soczka. 
akustyk 

Ryszard Szwed 
brygadier sceny 

Mieczysław Witkowski 
Brunon Melkis 

pracownia malarska 
Teresa. Knypińska 

pracownia perukarska 
Renata Szwed 

pracownia krawiecka 
Jan Pakuła 

Anastazja Pakula. 
rekwizytor 

Krystyna Za.jdzińska. 
garderobiane 

Weronika Chudzik 
Krystyna Storożyńska 
pracownia tapicerska 
Stanisław Falkowski 
pracownia ślusarska 
Sławomir Swirski 

pracownia stolarska 
Witold Lubiejewski 
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