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OD TEATRU 1'..'W ADRA T: 

, 'a naszej drugiej scenic PROSTOKĄT, ktt>r•ł to scen<;, zgodnie 7. 

dudl('.'01 Il etapu reformy gospodarczej ":cz;trowujcmy w późnych 
g01..lzinal.·h \Vicczornp.:h z pierv.szcj i jnlynej sceny TF..ATRl KWA
DRAT - prze<lsrawfam) drug•! z kolei premier<;. 

Po ,EmigrJntach" Sławomirn Mro1.ka w ";konaniu Andr1.cja l.apic
kiego i \.1ieczpława Cze h1mic.~n. ter.IZ go dmy „ M:.tr1.cnic o Kwitną
cym Kraju" w wykonaniu lh\ • Dalkm\ skicj z udz.iałem 1ariu ;r.a Benoit 
i zespołu muzyo.nego po<l kierunkiem janu za Bog;tckicgo. 

Zgodnie z tym co zapowia<lali~my. PROSTOKĄT w K~ DRAUE 
słuZ) posz ·17eniu naszej oferty repertuaru\\ ej < 1 now • p< zycjc arty t -

C".LOl\ jesz ze hardziej kamcr.tłnc niż zwykle u na.'. \\ partc mądrym 1 

dohrym tckstcm litt:rackim or.a najlep zym na ja.kk nas sta wykona
niem aktorskim. A l)Til razem - tak1.c muzyką wielu nas7.}c.·h pół

l.""lesnych kompozytoró\\ tcatr:lln •eh i c tmdowy<.·h. W wicczor.1.c prc
zent<m .tn)Til przez Ewt; Dałkm, . ką i ~ariusza Benoit usłyszymy kilka
na.tk:ic najnowsZ)ch. pr~microY.;t:h piosenek napisan} h z mysią 
l)nl \\ łasnic akton;kim wykonaniu. as7.a prczcnta ja ,Marzenia o 
Kwitnąqm Kraju" na sc.:cnic PRO ITOKĄT powstała w oparciu o spek
takl „Zzięhnic;tc scru:" prf.)gotoY. an • pr.1. ·z O TO<kk Kultur) i ztuki 
we Wrodawiu ffit L ' Przcglad Pioscnki Aktorskiej . 

..za..,, h) piosenka aktor ka tr.tfiła tam, gdzk jest jej miejsct.' i gdzie 
jc~1 n~11hardziej potr.1.ehna: <lo teatru. 

'ma\ iamy ·ie; z ami na dzicwiątą. 
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MARZENIE O KWI1NĄCYM KRAJU 

Gdy o marzenia człowieka spytasz 
jadąc z Krakowa do Pucka 
powie niech kwitnie Rzeczpospolita 
ta.kie marzenie rzecz ludzka 

Daj Boże daj 
kwitnący kraj 

niech kwitną nasze wioski i miasta 
przysiółki oraz osiedla 
niech nam przybywa słodkiego ciasta 
i czekolady E. Wedla 

Daj Boże daj.„ 

Niech pieśń masowa radosnym tonem 
w serca uderzy nas celnie 
niech nas otoczą szczelnym kordonem 
huty kopalnie gorzelnie 

Niechaj zabłysną stare ordery 
warto się chlubić historią 
niech krwitną sady parki i skwery 
i pomidory pod folią 

· .. , . 



niech nam się mnoży niech sobie puchną 
spichrze stodoły dziewuchy 
i niech na wieki wieków ogłuchną 
ściany co mają podsłuchy 

niech nam zaszumią dęby i jodły 
niech domy rosną wysokie 
by słuszne drogi w przyszłość nas wiodły 
i tory nie za szerokie 

gdy się gorąco wierzy w marzenia 
to wtedy każdy to przyzna 
można doczekać się ich spełnienia 
spójrLcie jak kwitnie ojczyzna 

jak nam rozkwita tak owocuje 
tak rośnie w sławę i siłę 
tak tu się rządzi jak się pracuje 
tak się umiera jak żyje 

gdy o marzenia człowieka spytasz 
jadąc przez Poznań czy Kutno 
powie niech kwitnie Rzeczpo~-polita 
potem uśmiechnie się smutno 

Daj Boże daj 
kwitnący kraj 

Roman Kołakowski 





M•fPZ'( PltRWJZĄ JĄJNoJ(JĄ 
Ą ZAWARCIEM JtĘ POWIEK 
JEJT Tri CHWILĄ !VA TCATI\ 
(O NIE M1 eS<-i Jt'Ę W SŁOWIE 

Roman Kołakowski 



MARIU Z BE OIT W SZTUCE JOHNA OSBORNA 
„MIŁOŚĆ I GNIEW' 



JEAN W SZTIJCE STRINDBERGA „PANNA JULIA" W FILMIE 1V „MISTRZ I MAŁGORZATA" BUŁHAKOWA 
JAKO ASASELLO 



UST 01WAR1Y DO EWY DAł.KOWSKIFJ 

PANI EWO, 

pewnie nie powinienem zabierać głosu na Pani temat, jestem bowiem stronniczy. 
Stronniczość ta wypływa z faktu, że jestem .,muzykalny" DA Pani al..1.orscwo. Wiem 
przecież jak to jest: są artysd, którym nic można odmówić absolutnej perfekcji w 
zawodzie , nie można inaczej na ich wypowiedź art}~tyczną reagować niż pełnym 
rewerencji uznaniem. I tylko uznaniem. Lecz zawsze rozglądamy się. sztoo1.my, 
v.Teszde znajdujemy tego kogoś. komu jesteśmr wdzięoni za to, że współbrzmi z 
nami, że daje nam szansę współbrzmienia z nim Wtedy uznaniu towarqszy c~. 
jakby poczucie szczęśliwof.ci. Właśnie. l dlatego. Pani Ewo. pora zastanov.ić ię, 

dlaczego aktor.ka „chciana" i poszukiwana i w teatrze, i w filmie, i w telewizji, i w 
.kabarecie, aktorka uznana i podziwiana, nie jest gwiazdą? Co się stało, że aktorka 
grająca na jednej z czołowych scc..:n polskićh, mająca w dorobku ldlkadzie ·iąt ról w 
filmach czołowych polskich reżyserów, wiele ról tclewi.z}'inych. os4gnięcia w 
kabarecie literackim. nie ,,błyszczy" tak. ~'lk na to by zasługiwaJa? Wim; pono i Pani 
sama, Pani Ewo. Wła.sdwie nic złego Pani nic zrobiła. Ale „ nic można grać -
choćby najlepiej - Siri von Essen w Nocy Trybad, Gorgono\\-ą w filmie 
Majewskiego i jeździć poharatanym maluchem' Nic można kreow.ić Anny w 
Barbarzyńcach Gorkiego, tytułowej roli w Kobiecie z p rowincji w filmie 
Barańskiego i biegać między ludźmi w sfacygowanym dresie, spoza które-go czasami 
nie widać, czy to kobieta czy mężczyzna! Nie powinna Pani szczc;<.lziC \"\'} ·ifków w 
pilnowaniu. by fotograłit: możliwie często były na okładkach, hyle gdzie. choćby w 
„Głosie Działkowca". Nie wolno zajmowaC: się „bezkarnie" tylko sprawą, tylko 
tworzywem, a 7.aniedbywać co. na co wszyscy patrzą p rtt•dc wszystkim: 
opakowanie. Wreszcie, Pani Ewo. nie wolno się l..lekonspiro\Vdć iż potrafi ię gra 
przekonywująco tyle różnyd1 rzeczy: od wysokiego wymiaru tragedii. do 

komponO\\ ;mej hłazcnady w Paradach Potockiego. I j zczc do tq~o śpiewać! 
(1wiazda musi hyć - by . ię tak wyrazi<.: - jnlnnrodna.. Taka sama gdy płonie w tzw. 
w.ale: namic;tnoŚ<.:i i taka s-.una, gdy diwiga \\';tli1J.:ę. Leo. to dl:\\'iganic v:alizki musi 
~ie; u~ iazd • kojar.l}'t~ 1., :t.;iłcm nami<;tnosd", a nic - niech Bńg hroni - „szał 

namic;mo i" z w ·iganicm walizki A P-.mi - co!' Jak miłość - to kocha jak walil.ka 
- to dfu iga! ( hic rLe1..-r,y ro hi Pani ..., ~miale! Tyle że robią i , dba P..mi do końca 
o wiarygodność kaldcj z ni h zupełnie ~ ni pamięta, ba. zaniedbuje to " zy.ru:u, 
CO /.a\\ ier.1 ii;\ m. •i<.7.n m, tak modn 'ITI O tatnio fówku i11U1g(.'. Tiulll Chce 
ima 1c•. Pani Ewo! chce Y.idont}Ch, łatwo r o zpozna a lnych cfckt<)W pr.u:y 
art) . t}"' mało inte.re uje go. co i jak an} ta robi, lh c wicdz'c co on ma 7. t~o 

i tc:hy 10 pokaz)·wał w~i;dzic i ciągle. Przyd10dzi tu na m fragrn<.:nt z Wieczoru 
trzech króli ckspim, kkd~ to ( 1alwolio czyta ng V.':IJl} li! t li ii j nan 
o !powiada: .,.„j li pcxlljcla„z moją miło , pokaż mi tO twoim u icchem. D<> 
'"~.1r4• d usm1cchl Dlatego w moj ·j pl'Z)1omno i uśrni ·dlaj i iągl •" (fragment 
r m1). Mah,oli na to:,.- ~dę ię u.~miechał, zro ię ;tko, crcgo od 
ż: <.łasz ... " Tak to j · il, Dr Pani Ewo• I żadn z Pani Lkzn eh nagród 1 \\ 

n c 1.micnią f: tu, ż P'.mi - po<.lw jn} magi ter: filol ~ polski j (Uniw 'let im. 
B. Bieruta we Wrodav.iu i ;z1uki ( ~ im. Al. Zclw ro cza w Wars7.a\\ c) -
. rty tka dramatyczna na ctaci • w Teatrze P 'S7.c hnpn" Wars7.av. ie, po7.3 
\\ 7.) . tkim 1ha mpat cma, d< bra, no i, nccz nic do pogard.ze ma, urod7Jwa 
gwiazd nic jest nic b la i nigd} nie będzicl 1u i Pani w arczyc, ż · j t Pani 
aktorką. ajprawdziwszą aktorką. A moż to lepiej? 

Aleksander Bardini 
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