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D yrektor artystyczny 
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ANKIETA 

Imię, nazwisM, imię ojca: 
- Władymir Wysocki, syn Siemiona 
Zawód: 
- Aktor 
Ulubiony pisarz: 
- M. Bułhakow 
Ulubiony poeta: 
- B. Achmadulina 
Ulubiony aktor: 
- M. Janszyn 
Ulubiona aktorka: 
- Z. Sławina 
Ulubiony teatr, spektakl, reżyser: 
- Teatr na Tagance, „Żywy", Lubimow 
Ulubiony f ilm, reżyser filmowy: 
- „Światła wielkiego miasta", Oiaplin 
Ulubiony rzeżbiarz, rzeżba: 
- Rodin, „Myśliciel" 
Ulubiony malarz, obraz: 
- Kuindżi, „Poświata księżycowa" 

Ulubior ;1 Mmpozytor, utwór muzycZT1y, pieśń: 
- Olopin, „Dwunasta etiuda" 
Kraj, do którego żywisz sympatię: 
- Rosja, Polska, Francja 
Ideał mężczyzny: 

- Marlon Brando 

Ideał kobiety: 
- No, to już tajemnica 
Człowiek, którego nienawidzisz: 
- Niewielu ich jest, ale są to znaczące nazwiska 
Najdroższy ci człowiek: 
- W tej chwili - nie wiem 
Najwybitniejsza postać historyczna: 
- L enin, Garibaldi 



Postać historyczna, budząca w tobie wstręt: 
- Hitler, a obok niego Mao 
Najwybitniejsza postać współczesna: 
- Nie znam 
Kto jest twoim przyjacielem: 
- W. Zołotuchin 
Za co go kochasz: 
- Jeśli się wie - to już nie miłość, a pozytywny stosunek 
Czym jest według ciebie przyjaźń: 
- Kiedy można powiedzieć komuś o sobie wszystko, 

nawet najgorsze 
Cechy charakterystyczne twego przyjaciela: 
- Tolerancja, mądrość, takt 
Jakie cechy cenisz najwyżej u ludzi: 
- Nawiedzenie, wrażliwość (nie tylko na dobro) 
Najgorsze cechy ludzkie: 
- Głupota, szarość, gnośność 

Twoje cechy charakteru: 
- Przyjaciele ocenią 
Czego ci brak: 
- Czasu 
Za jakiego uważasz się człowieka: 
- Różnego 

Za co kochasz życie: 
- Jakie? 
Ulubiony kolor, kwiat, zapach, dźwięk: 
- Biały, goździk, zapach spłowiałych włosów, bicie 

dzwonów 
Co chcesz osiągnąć w życiu: 
- Żeby mnie pamiętano, żebym mógł wyjeżdżać i wracać 
Co ofiarowałbyś ukochanej osobie, gdybyś był wszechmocny: 
- Jeszcze jedno życie 
Najszczęśliwsze wydarzenie, jakie mogłoby cię spotkać: 

Premiera "Hamleta" 



. .. a najtragiczniejsze: 
- Utrata głosu 
Co cię ostatnio ucieszyło: 
- Dobry nastrój 
A co zmartwiło : 

- Wszystko 
Ulubiony aforyzm, powiedzenie: 
- „Obadamy sprawę" - W. Wysocki 
Co byś zrobił przede wszystkim, gdybyś stal się posiadaczem 
milióna: 
- U rządziłbym bankiet 
Twoje pasje: 
- Wiersze, zapalniczki 
Ulubione miejsce w ulubionym mieście: 
- Ulica Samotioka, Moskwa 
Ulubiona drużyna pi,lkarska: 
- Nie mam 
Twoje marzenie : 
- O lepszym życiu 
Jesteś szczęśliwy: 

- Czasami -- tak! 
Dlaczego: 
- Ot, tak sobie 
Czy chcesz być wielki i dlaczego: 
- Chcę i będę . Dlaczego? Też pytanie! 

Przekład : Olga Braniecka 

Ankieta wypełniona przez W. Wysockiego w Teatrze „Sowriemiennik" 

28. VI. 1970 r. 

MAL Y SLOWNICZEK 

IDOL - wyobrażenie bóstwa, symbol, botyszcze; 
przenośnie - określenie osób szczególnie uwielbia
nych (ubóstwianych) przez szerokie kręgi publicz
ności . 
KONTROWERSJA - rótnica zdań, rozbieżność są
dów; dyskusja, spór, polemika. 
KONTROWERSYJNA POSTAĆ - osoba budząca 
sprzeczne opinie i emocje: nadmiernie kochana 
przez jednych, znienawidzona i postponowana przez 
innych. 
FANATYZM - nieustępliwa, bezkrytyczna wiara 
w słuszność sprawy, idei, doktryny, połączona z 
nietolerancją i ostrym zwalczaniem odmiennych 
poglądów. 

PODŁĄCZYĆ SIĘ POD CZYJĄŚ LEGENDĘ -
organizować, aktywnie uczestniczyć w zebraniach 
poświęconych pamięci, udzielać wywiadów prasie, 
radiu i TV, dając do zrozumienia, iż osoba owiana 
ową legendą zawsze była ,,naszym człowiekiem", 
przez nas stworzona, przez nas kochana i uwiel
biana, co nie musi być prawdą, a nawet wręcz 
przeciwnie. 
MANIPULACJA HISTORIĄ - świadome, intere
sowne działanie, mające na celu ukształtowanie 
pożądanej postawy, czy sposobu myślenia odbiorcy, 
który - co nieodzowne - posiada ograniczone 
możliwości weryfikacji prawdy podanej mu do wie
rzenia. 
KULT - przenośnie - wielki szacunek dla kogo lub 
czego; kultywowanie, gorliwe uprawianie czego; 
uwielbienie, cześć. 
SATYRA - utwór literacki ośmieszający lub pięt
nujący ukazywane w nim zjawiska - wady i przy
wary ludzkie, obyczaje, osoby, grupy i stosunki 
społeczne , postawy światopoglądowe i orientacje 
polityczne, instytucje życia publicznego, sposoby 
zachowań i mówienia. 
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Scenariusz: Stanisław Nosowicz 

Przekład wierszy i tekat6w: Ziemowit Fedeck.l, Michał B. Jagiełło, 
Andrzej Jarecki, Andrzej Mandalian, Wojciech Młynarski, 

Andrzej Nowak, Alla Sarachanowa, Wiktor Woroszyl•kl 

Retyseria i scenografia 
ST ANISLAW NOSOWICZ 

Arantacja piosenek Włodzimierza Wysockiego 
Janusz Butrym 

G 

Zespół muzyczny WY-ROCK 88 w składzie: 

Janusz Butrym - fortepian 
Władysław Winnicki - skrzypce 
Konstanty Szewczyk - perkusja 

Asystent rełysera 
Bohdan Grzybowicz 

Sufler 
Marta Lukomska 

Inspicjent 
Marek Krzemiński 
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Premiera: maj 1988 

O WYSOCKIM MÓWIĄ: 
Przewodniczący Prezydium 
Weteran Wszystkich Możliwych Wojen 
Młody Śliczny 
Czamy 
Ona 
Wieszcz 
Przyjaciel 
Inny Przyjaciel 
Najlepszy Przyjaciel 
Kolega 
Ludowy Artysta im. Wysockiego 
Reżyser 

Członek Korespondent 

UDZIAL BIORĄ: 

DOROTA BOCHENEK, KRZYSZTOF BOCHENEK, 
RAFAL CZACHUR, EUGENIUSZ DYKIEL, 

ARTUR DZIURMAN, JANUSZ GALKA, 
BOHDAN GRZYBOWICZ, LESZEK PNIACZEK, 

PIOTR RÓŻAŃSKI, 

GGGG 



CZARNY CZŁOWIEK 

Mój czarny człowiek, w garniturze szarym ... 
Bywał ministrem, oficerem, cieciem starym. 
Niczym złowrogi clown oblicze swoje zmieniał 
I zaraz pięścią w splot, ot tak, bez uprzedzenia. 

A potem ktoś z uśmiechem skrzydła mi gruchotał 
I jęk ochrypły wkrótce przeradzał się w wycie, 
Pojawiał się ból wściekły, bezsilność, niemota, 
toteż szeptałem: - Dzięki, że uchodzę z życiem. 

Ciągle wypatrywałem znaków, bom przesądny, 
To może samo minie, pocierp, no cóż ... 
Trafiałem nawet szturmem w gabinetów progi, 
Aby się kajać: Koniec! Nigdy więcej już! 

A tu dokoła ciągle ktoś wrzask podnosił: 
On - Paryż równie dobrze jak my Tiumeń zna, 
Najwyższy czas przepędzić by takiego z Rusi! 
Czas najwyższy, coś pewnie z władzą już nie tak. 

Brechtali także coś o daczy i o szmalu, 
Że niby gdzieś po nocach ... tyle forsy ... skąd ... 
A bierzcie sobie wszystko! Ja oddam bez żalu 
Więzienie trzyizbowe - prywatny mój kąt. 

I nikt mi rad nie szczędził, próbując oświecić, 
Śląc mi z wyżyn swych lotów pobłażliwy ton; 
Ci wszyscy przyjaciele, wybitni poeci: 
Nie podobna rymować przecież „zgon" i „tron". 

Aż bluznęła posoką cierpień mych aorta, 
I w końcu ze śmiercią przeszedłem na ty -
Ona dawno krążyła gdzieś blisko, po kątach, 
Chociai głos mój ochrypły niemiłym jej był. 



Ja przed osądem iadnym kryć się nie zamierzam, 
Wezwą - to na pytanie odpowiedź zawsze dam, 
Bom jui co do sekundy fycie swe wymierzył 
I z bie~ ale wózek swój pod górę pcham. 

Lecz odróiniam głos zboiny od bluźnierstw 
wszelakich -

Ta sprawa mimo wszystko dawno jest mi znana. 
Mam tylko jedną drogę, cói począć, chłopaki, 
Bo wyboru mi tutaj - na szczę,cie - nie dano. 

Przekład: Andrzej Nowak 

Kilka danych z biografii... 

Urodził się 25 stycznia 1938 r. w Moskwie 
Matka - Nina Maksimowna, tłumacz literatury niemieckiej 
Ojciec - Siemion Władymirowicz, oficer zawodowy 
1945 po powrocie z ewakuacji idzie do szkoły 
1947-49 - przebywa z ojcem na terenie radzieckiej strefy 

okupacyjnej (dziś NRD ) 
1955 - kończy szkołę średnią i wstępuje do Instytutu 

Mechanicznego, który rzuca po pierwszym semestrze 
1956 - zostaje przyjęty do Szkoły Teatralnej przy Teatrze 

MCHAT 
1960 - dostaje angaż w Moskiewskim Teatrze im. Puszkina, 

a następnie w Teatrze Miniatur 
Z tego okresu pochodzą jego pierwsze role filmowe, wówczas też 
pojawiają się jego piosenki 
1964- Jurij Lubimow angażuje go do Teatru ,,Na Tagance" 
1968 - Małżeństwo z Mariną Vlady 



Najważniejsze role teatralne: 
Hamlet 
Łopachin w „ Wiśniowym Sadzie" Czechowa 
Swidrygajłow w ,,Zbrodni i karze" wg Dostojewskiego 
Jang S un w ,,Dobrym Człowieku z Seczuanu" Brechta 
Chłopusza w ,,Pugaczowie" Jesienina 
Galileusz w ,,tyciu Galileusza" Brechta 

Zagrał 29 ról w f ilmach f abularny ch i telewizyjnych, z których 
najciekawsze to: 

Żygłow w „Gdzie jest czarny kot?" (z a tę rolę oraz za 
całokształt działalności dostał Państwową Nagrodę Arty
styczną za rok 1987 ( ! ) 
Ibrahim H anibal w filmie ,jak car Piotr żenił swego 
arapa" 
von K oren w „Złym dobrym człowieku" wg Czechowa 

Komponuje, pisze teksty, śpiewa 
W stałym repertuarze ma ponad 1 OO własnych utworów (ile ich 
napisał w ogóle - dokładnie nie wiadomo, wyliczenia trwają); 
śpiewa też pieśni Andrzeja Wozniesienskiego, Igora Kocha
nowskiego, Aleksandra Galicza. 
Koncerty w ZSRR, Bułgarii, Polsce, na Węgrzech, w Jugo
sławii, Francji, USA, Kanadzie. 
Za rolę Hamleta wyróżniony został pierwszą nagrodq na 
festiwalu BIT EF w Jugosławii oraz na festiwalach we Francji 
i w Polsce. 
25 lipca 1980 r. umiera w Moskwie . 
Pochowany na cmentarzu W agańkowskim niedaleko grobu 
S. Jesienina. 
1981 - ukazuje się pierwszy wybór jego wierszy: ,,Nerw" 

(za życia wydrukowano 1 wiersz, ze skrótami) 
1985 - nowoodkryta planeta, zarejestrowana pod numerem 

2374, zyskuje nazwę Władwysocki ... 

Zespół techniczny: 
kierownik techniczny - M AREK SKRZY PCZAK 
kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej - HALINA MOLLER 
krawieckiej męskiej- L UCJAN OCHOTNY 
tapicerskiej - EUGENIUSZ WIA TR 
perukarskiej- KRYSTYNA NAWROT 
ślusarskiej - EMIL PAZDOŁ 
stolarskiej - ANTONI BIEROWIEC 
główny brygadier sceny - WŁADYSŁAW SIEMIŃSKI 
realizacja akustyczna - WŁODZIMIERZ MARECKI 
realizacja światła - JERZY ROZWADOWSKI 

Dyrekcja teatru; sekretariat 
ul. Kąnnelicka 6, 31-128 Kraków 
tel. 22-18-15; 22-1 2-37 
Kierownik organizacji widowni 
Grażyna Lysek 
przyjmuje zamówienią na bilety zbiorowe 
codziennie w godz. 9 .00 - IS .OO 
i w soboty w godz . 9 .00 - 13 .00 
cel. 22-45-44 

Opracowanie graficzne 
Janusz Wysocki 
Redakcja programu 
Mariola Olesiak 



W REPERTUARZE: 
DUŻA SCENA 

„ Taka noc" 
musical wg scenariusza 
Kaspra Stefanowicza 

W. M . Thackeray 
„Pierścień i róża" 

D. A. F. markiz de Sade 
„Niedole cnoty" 

Tirso de Molina 
„Nieśmiały na dworze" 

Wolter 
„Kandyd czyli Optymizm" 

MAŁA SCENA 

R. Duncan 
„Abelard i Heloiza" 

A. de Saint-Exupćry 
„Mały Książę" 

M . Gogol 
„Gracze" 

A. Fredro 
„Mąż i żona" 

NAJBLIŻSZA PREMIERA: 

DUŻA SCENA 

G. B. Shaw 

Cena 60 zł 

„ Uczeń diabła" ZG AGH - 430/88 - 3.000 - M-21 /1306 


