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PREMIERA - CZERWIEC 1983 

ADAS K. (1944-1982) 

Twórczość przyjadół, to też fragment 
przyjaźni, więc być m<Jże nie będę obiek
tyiwny pisząc o Adamie. Przez blisko 
dwadzieścia lat tworzyliśmy razem ko
lejne ~amy kabaretowe, początkowo 
w studenckich „Hybrydach" a następnie 
w „Kabarecie pod Egidą". Literatura „ka
bairetowa" tym różni się od innych ga
tunkó·w, że jest łatwo i skutecznie 
,;sp'rawdzalna". W bliskim kontakcie z 
publicznością, ż dnia na dzień weryfiku
je się wartość utworu. Rzeczy miałkie, 
nieistqtne, nieprecyzyjne, bądź niedowcip
ne Po prostu odpadają. Publicmość jest 
surówym egzaminatorem. Utwory Adama 
zdawały ten codzienny egzamin znakomi
cie. W każdym kolejnym programie mi.a
ly SWO'je miejace i były potrzebne. Wy
nikające w pewnej mierze ze wspólnych 
zespołowych poglądów i rprzemyśleń, 
miały jednak odrębny, osobisty styl. Ce
cha „swoistości" itklwi zapewne w pro
poN:jaoeh, we wzajemnej zaleiirwści Oibs·e:r
Wla<:j;i i komentarza, iron!Li i zadumy, 
szyderstwa i poezji. Wielka kultu-re literacka Adama sprawiła, że Jego teksty 
wyr.óżn±ały się zawsze w naszych programach, że niez.ależnie od zawartej w 
nich rpasj! społecznej, niosły w podtekście jakąś mądrą łagodność, wyrozumia
łość dla wykpiwanych postaow, czy poglądów. U człowieka trawionego wielo
letnią chorobą, być może ta dobrotlilwość wynikała z nieco wyższego stopnia 
zrozumienia ludzkiej kondycji. On nie pisał nawet na•jostrzejszych satnycz
nych utworów po to by niszczyć, lecz po to by sxukać wyj ścia, ·pomóc zrozu
mieć , by choć trochę ulepszyć ten najlepszy ze światów. I choć niektórzy twier
dzą, że naprawianie świata to czynność tyle jałowa, oo ·odwieczna - czym 
byłaby sztuka, gdyby nie miała takich ambicji? Niezależnie od działalności ka
baretowej Al!lam Kreczmar pisał w „Szpilkach" zrobił wiele programów radio
wych i telewizyjnych, zostawił dużo pięknych piosenek i kilka sztuk teatral
nych. Najchętniej grywana z nich to „Hyde Park". Jedy.ny Hyde Park na wschód 
od Londynu. 

Dzisiaj się skończył świat, jutro się zacutle świat, 
Slońce na w.schód już leci pędem_. 
Może nie było tak, a może bę<hie tąk? 
Ciekawe, czy ja przy tym będę?„. 
Wolno. nam 1prawi€ wszystko: 
Wolno nam nfo pamiętać, 
Wolno marzyć od święta 
I do słońca -się cisnąć„. 
Wolno gonić za iskrą 
Która ręce popairzy. 
Wolno n-am się postarzeć 
Aby =ąchrzeć na przyszłość .. „ 

Jan Pietrzak 



HYDE PARK, 
CZYLI SZUKANIE PUNKTU OPARCIA 

Punktem wyjścia paraboli, żartobliwej i fantazyjnej, którą młody 
poeta i satyryk Adam Kreczmar piszący dotąd dla estrady i kabare
tu, debiutuje jako dramaturg, jest pewna sytuacja szczególna, pewne 
zjawisko dość osobliwe, bynajmniej jednak nie wyimaginowane, lecz 
wzięte z życia, osadzone w konkretnej rzeczywistości - zjawisko, by 
tak rzec, antynomiczne, wynikające ze starcia się dwóch przeci
wieństw, dla którego hasłem wywoławczym jest ów widniejący w tytule 
Hyde Park. 

Jak wiadomo, nazwę tę nosi londyński ogród publiczny, stanowią
cy jakby enklawę w centrum wielkiego miasta, swoisty rezerwat, w 
obrębie którego każde stworzenie dwunożne, obdarzone narządem 
mowy - nawet nieoswojone i groźne skądinąd dla otoczenia, może 
bez przeszkód wyładowywać (w mowie, rzecz prosta) swe żądze i da
wać upust nawet najbardziej krwiożerczym i intencjom obrazoburczym: 
z jednym wszelako zastrzeżeniem. Dotyczy ono osoby Królowej. Kró
lowa jest nietykalna, majestat jej to świętość, której pod grozą naj
ostrzejszych represji nie wolno podważyć, nie tylko jakimś wyzbytym 
szacunku okrzykiem, lecz nawet najlżejszym chrząknięciem. 

To właśnie zderzenie dwóch Sil przeciwstawnych jest zawiązkiem 
i wykładnikiem wszystkich perypetii owej „Próby scenicznej z przer
wą w środku", jak brzmi podtytuł „Hyde-Parku" Takie ujęcie świad
czy o niekłamanym instynkcie dramatycznym młodego autora i jego 
wyczuciu praw teatru. Mamy tu bowiem „actio dramatis" w postaci 
czystej: burzliwy żywioł i pętająca go tama, reguła i wyjątek, wol
ność i jej ograniczenie. 

Sama esencja konfliktu. A właśnie konflikt jest tym motorem, który 
nasyca energią każdy twór prawdziwie teatralny i stanowi niezbędny 
współczynnik jego oddziaływania. I dotyczy to w tym samym stop
niu wyniosłych, monumentalnych, struktur tragedii, co zwiewnego, po
lotnego przędziwa miniaturki scenicznej, wytworu żartu, satyry, gro
teski. Czynnikiem, który decyduje o ich odrębności i pozwala zaliczyć 
je do kategorii dziel teatralnych, jest zawsze k o n f 1 i k t - zderzenie 
dwóch różnych racji, dwóch biegunowo przeciwstawnych idei, dwóch 
ścierających się z sobą myśli czy choćby myślątek. 

Udramatyzowana parabola Adama Kreczmara ma przy tym je
szcze walor dodatkowy: jej nośność satyryczna uniezależniona jest od 
takich czy innych okoliczności zewnętrznych. Gdyby bowiem w przy
szłości jakiś potworny kataklizm miał zburzyć nawet tak niezachwiane 
fundamenty Wspólnoty Brytyjskiej, jak autonomia Hyde-Parku i pre
stiż Korony - to przecież znękana ludzkość zawsze znajdzie dla siebie 
jakiś obszar iluzorycznej swobody, którą z kolei ograniczy władztwo 
takiej czy innej Królowej ... I chyba zawsze, pokąd istnieć będzie na
sza planeta, pozostanie w mocy Siła „święta, kochana, czczona", jak 
ją określa jedna z uroczych piosenek w tym widowisku, Siła, która 

„może odjąć lub dać, uśmiechnąć się :ub zagniewa~" i którą „po _Pt?
stu dla uproszczenia" nazwiemy Krolową. Albowiem - „kogos się 
przecież musicie bać, panowie ziemi i nieba" ... 

Tak się przedstawia cały wątek !Ilyślowy tej :ozgadai:iej i rozśpie
wanej gry teatralnej, której głównymi koryfeuszarm są trze], zwalczaJąCy 
się wzajem oratorzy, korzystający z wolnej trybuny Hyde-Parku, by gło
sić swoje indywidualne poglądy: Kubuś, reprezentant zdrowego rozsąd
ku i rozwagi „plebejskiej"; Młody Gniewny, tot_alny kontestator,_ „su
perman rewolucji światowej"; oraz ~J?a.dochror:iarz_, wyznav.:ca ze.laz
nego rygoru i twardej władzy (oczyw1s.c1e. sk?p~oneJ V:yłącz~ie w ]~go 
ręku) jako jedynej recepty na uzdrow1em~ sw1ata. ~1 t:zeJ rzeczn~cy 
odrębnych ideologii prowadzą ze sobą zaza.rtą ~choc niezbyt ~ozn~ 
w rezultacie) batalię na słowa, lecz okazu]ą s1~ spr.z~m1erzencam1 
w obliczu Siły nadrzędnej, uosobionej w i:iostac1 pollcJ~nta Bobb~, 
strażnika Korony. Zabawa jest inteligentna i wesoła, ale i „ogro~me 
przez to smutna'. Można by ją określić także j~ko ?rę w p~s~uk1wa
nie „punktu oparcia", niezbędnego dla zachow~ma r~wnowag1 .1 _utrzy
mania się na tej ziemi, która choć przeludniona, ~~s~ przec1ez „tak 
ogromnie pusta i tak daleko do sąsiada". żeby znalezc ow p~n~t opar
cia, „trzeba zbudować coś dużego, na co wleźć trudn?, zlec1ec łatwo, 
by gołym okiem dojrzeć światło, co pali się n~ dr~g1m b:ze~"· ~le 
czy owo światło gdzieś tam, w niedocieczone] dali, p~ome .1stotme? 
A jeśli nawet zamigoce taki wątły plomyk - czy bę~z1e zwias~unem 
jakowejś nowej, uzdrawiającej prawdy? Na te pytania ~uto: ~ue ~.a
je już odpowiedzi. „Resztę niech słuchacz w duszy swe] dosp1ewa ... 

Leonia Ja.blonkówna, „Teatr" 197~, nr l 





„ 

• 

I • 

Ntf ~DlJf l<ONCĄ S>WIAT,A .MUSfClf 
PR2VJWl(CZĄcć st~ oo TE'J i'-iYŚLt, 
To co JEsr-aęoz1E TRWA~. 
f!Jf Z I<() ,YcA. f3~l>Z/ECIE NleLI t>JJect
Jef LI 'JUZ JE M,4.Cte, TO 8~()U~~e, 
MIEJ.I IAllJ111<1. BFOZJ€Ctc DłP60 :z.ł''-• , 
I PAAWt>DP00081'(tE IJMl6f<Ac.. 
SPAl\ltOI\ IVV6L„DA TAJ(, A NI~ 
lllAC1.eJ.,Doftfl(t Ż.y)f'CtE, et:t>ZfłC/E 
~116S7f<Ąc. W t>q~ctt I CHODltĆ. 11LICAt1 
POJ..fot,,J NALE 2~ PtLNOWĄC: A f+//\ 
llLlcArH llE6VLOWAl RUCH I PIEjl\'tff 
I POJĄ7P6w. 8(11'l/ECIE ZB!t/lĄć P1E
/'l/Ąf)16 W SftJ:>ÓS fVfO'ZJ.t~IE Lf6AL/JY. 

._...._ Tt60 W52VE-Tl<.lf60 NALCŻV Pfl.f't/OWJł.i.:. 
-- l&UtAT Tll."i/A! 1 PLP<TE&o 111.JA'Ż.Jl.M, 
U NALGi y 8E2tv2GLĘDNtć POl>WYz
:,2yć Uf>Of,AŻENIE Mtes1eczft/E 

/VIŻSZE(:.D ~lJNl<CJoNARIV5'2A 
POLIC]/ fvflEJ~J<tEJ O 4,'i 

FVNTA Sl:fERUNGA. 



PIOSENKA O PUNKCIE OPARCIA 

Ziemia jest tak okrutnie płaska 
(górzyste pomijając kraje) 
Ze kiedy człowiek na nią nastał 
Właściwie mało z niej wystaje.„ 

Tłum niecierpliwy brzydkich kacząt 
Czeka na skrzydła, co nie rosną, 
Aż ludzie, wędrujący prosto 
Przyjdą, podepczą, nie zobaczą„. 

Ziemia jest tak okrutnie duża 
(wyjąwszy Rypin i Monaco) 
Ze człowiek choć chce i coś mu żal 
Nie wpadnie w oko wielkim ptakom„. 

Trzeba ci wielu rekwizytów 
Musisz zgromadzić wiele sprzętów 
By cię przyjęto i pojęto 
Ze taki jak ty kiedyś był tu„. 

Gdy wiatr powieje - trudno ustać, 
Trudno schować się, gdy pada„. 
Ziemia jest tak okrutnie pusta 
I tak daleko do sąsiada. „ 

Trzeba zbudować coś dużego, 
Na co wleźć. trudno, zlecieć łatwo 
By gołym okiem dostrzec światło 
Co pali się na drugim brzegu. „ 
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