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JOHN OSBORNE urodził si l~ 12.XII.19'.29 r oku w Londynie. Wcze
śnie osicr ocon syn zbiedniałego kupca, w wieku 16 lat został 
usunięty ze szkoły średnie j . Zajmował si ę dziennikarstwem, był 
nauczvcielem domowym, asyst ntcm reży se ra, aktorem. Zade
biulo\~ał w 1947 roku sztuką w ierszem The Dev il Inside (Diabeł 
WC\Nnqtr z). Podróżował w tedy z zespołem teatralnym . P? prowin
c ji . Częst jako aktor b' wał b .zr botny . W czasie takWJ ?rz mu
sowej przerwy napisał sztukę „Miłość i_ gniew"; ,~r~ymo~ła _m~ 
światową sławę, prz tłumaczona n a praw ie wszys .k1e 3 ęzyk1 euro 

p2jskie grana była \V wielu krajach. Polska prapremiera „Miłości 
i gniewu" odbyła się w warszawskim Teatrze Ateneum w 1957 r. 
Następna sztuka Osborne'a „Entertainer" miała prapremierę w 
Royal Court Theater. W roli głównej wystąpił Laurence Olivier. 
W Polsce grana pt . Music Hall (prapremiera w warszawskim Te
atrze Współczesnym). Napisał sztukę histe ryczną pt. Luter (grał 

w niej Albert Finney , r eżyserował Tony Richardson). Sukces rów
ny sztuce „Miłość i gniew" przyniosło Osborne'owi „Nie do obrony" 
(1964). Prapremiera polska w Trntrze Współczesnym w Warszawie. 
J est autorem komedii, musicali, scenariuszy filmowych i telewi
zy jnych. Osborne założył zespół filmowy, który zrealizował wiele 
głośnych potem filmów brytyjskich, poczynając od ekranizacji 
sztuki „Miłość i gniew" (z Richardem Burtonem w roli Jima) 
i Music Hall (z Olivierem) . 
Napisał głośną adaptację „Portretu Doriana Graya" (premiera 
w warszawskim Teatrze Małym w 1976 roku) . 
Do najbardziej znanych utworów z lat 70-tych należą: The End 
of my Gld Cigar (Koniec mego cygara) i Watch It Come Down 
(Spójrz, jak to się robi) . 



Swiatowa prapremiera sztuki „Miłość i gniew" odbyła się w 

Royal Court Theatre w Londynie 8 maja 1956 roku. 

Obsada: 

Jimmy Port r 

Clifj Lewis 

Alison Porter 

Helena Charles 

Colonel Rcdfern 

- Kenneth Haigh 

- Alan Bates 

- Mary Ure 

- Helena Hughes 

- John Welsh 

Reżyseria - Tony Richardson 

Scenografia - Alan Tagg 

OBSADA: 

Jimmy Porter 

CI.iff Lewis 

Alison Porter 

H elena Charles 

Asystent reżysera 

Asystent scenografa. 

Inspicjent 

Sufler 

,<;wiatlo 

Na,granie 

Dźwięk 

- KRZYSZTOF DR.ACZ 

- .JAN JANKOWSKI 

EW A SKIBIŃSKA 

-·-- JOLANTA ZALEWSKA 

- KRZYSZTOF DRACZ 

- - BARBARA KOTYS 

- BAJKA TWOREK 

- WANDA JASIUKIEWICZ-ŁOZA 

- EDWARD JANCZYN 

- HUBERT BREGULLA 

- DARrpsz KURANDA 

Tłumaczenie piosenki J erzy Schejbal 

W spektaklu wykorzystano fragmenty koncertu Es-dur na trąbkę 
J. Haydna. 

EWA SKIBIŃSKA ukończyła wydział aktorski w 1986 roku. De
biutowała w „Historii" W. Gombrowicza (1985). 



JAN JANKOWSKI ukończył wydział aktorski w 1984 roku. De
biutował w „Pieszo" S. Mrożka (1981). J 

KRZYSZTOF DRACZ ukończył wydział aktorski w 1984 roku. 
Debiutował w „Weselu" S. Wyspiańskiego (1980). 



.JOLANTA ZALEWSKA ukończyła wydział aktorski w 1985 roku. 
Grała w Pantomimie Henryka Tomaszewskiego (1986). 

I 

MŁODZI GNIEWNI (ang. Angry Young Men). Określenie przy
dane pokoleniu autorów angielskich, głównie prozaików i drama
topisarzy, którzy doszli do głosu w latach pięćdziesiątych. Do 
grupy tej, nie stanowiącej określonej szkoły artystycznej, lecz 
tylko luźno powiązanej lewicowo-liberalnymi przekonaniami 
i buntem przeciw zastanej sytuacji społecznej, zalicza się m.in. 
powieściopisarzy Kingsleya Amisa, Johna Waina, Doris Lessing, 
felietonistę i krytyka Kennetha Tynana, reżysera Lindsaya An
dersona, a z dramatopisarzy Arnolda Weskera, Willisa Halla, 
Johna Ardena oraz - okrzyczanego wbrew rzeczywistości przy
wódcą tego ruchu - Johna Osborne'a, który najpełniej wyraził 
stanowisko pokolenia (Miłość i gniew). 
Młodzi gniewni, ubodzy intelektualiści, głównie pochodzenia ro
botniczego, wykształceni dzięki „państwu opiekuńczemu" (Wel
fare state) wyrażali niezadowolenie, frustrację i bunt swego poko
lenia przeciw głębokim przedziałom klasowym w angielskim sys
temie społecznym. Ta nowa generacja inteligencji nie znajdowa
ła dla siebie miejsca odpowiadającego jej wykształceniu i aspi
racjom w społeczeństwie, w którym we wszystkich dziedzinach 
życia nadal panowała elita. Manifestowali więc swoje' oburzenie> 
i niechęć dla obyczajów, kultury, gustu i snobizmu klas wyższych, 
ideałów imperializmu angielskiego i tego, co uważali za angielską 
hipokryzję. Twórczość ich miała dużą siłę przebicia, trafiała w 
zapotrzebowanie i nastrój społeczeństwa. Zyskała szeroki rozgłos, 
życzliwość krytyki a także imponujące sukcesy komercjalne, co 
w powszechnym mniemaniu osłabiło pasję gniewnych i w latach 
sześćdziesiątych fala ich twórczości wyraźnie opadła. Niemniej 
odegrała ona decydującą rolę w ukształtowaniu kierunku i klima
tu kultury angielskiej, zwłaszcza dramatu i teatru, w którym 
spowodowała zasadniczy przełom, zapoczątkowany w 1956 pra
premierą „Miłości i gniewu" w Royal Court Theatre. Nie bacząc 
na schematy komercjalne młodzi gniewni wprowadzali do teatru 
- dotychczas grającego wyłącznie repertuar eskapistyczny -
autentyczne sytuacje, przeżycia i problemy innych niż burżuazja 
warstw społecznych - głównie warstw niższych, realizm obycza
jowy i językowy. Nowy typ dramatu pociągnął za sobą głębsze 
zmiany w teatrze, m.in. w stylu aktorstwa, reżyserii i scenografii . 



Przełom dokonany przez młodych gniewnych (który zresztą 

nie byłby w takim stopniu możliwy, gdyby nie polityka i dzia
łalność Royal Court Theatre) utorował drogę na scenę nie tylko 
ich bezpośrednim następcom, za których uważa się dramatopisarzy 
izw. „realizmu zlewu kuchennego" (np. Bernard Kops, Shelagh 
Delaney), lecz innym autorom odchodzącym od schematów teatru 
komercjalnego, jak np. N. F. Simpson, Harold Pinter, Ann Jel
licoe, Edward Bond, pisarzom, których twórczość określa się w 
Anglii mianem „nowego dramatu". 

Malgorzata Semil, Elżbieta Wysińs1ca 
Słownik wspólczesnego teatru WAiF 1980 

ALISON Na miłość boską, Jimmy, oddaj mu gazetę. Nie mogę 
myśleć. 

CLIFF No dalej, oddaj mi gazetę. Ona nie może myślt·ć . 

JIMMY Nie może myśleć! (ciska gazetę w Cliffa). Ona od lat 
nie miała ani jednej myśli w głowie. A może miałaś? 
ALISON Nie, nie miałam. 

Akt I 



JIJ\JM ' vVychodzisz? 
ALISON Tak. 
JI Ml\I Y W ni -' dz1 elc; w1 czor w ty m mieście·i l dolq d to idziesz? 
ALISON (wstaje): Idę z Heleną. 

JIMMY Tu nie jest kierunek -- to racze j jest dopust boży . 

(Alison podd wdzi do s t o łu, siada. Jimmy :zagaduje ją porwu.mie,: 
Nie py tał m, co ci się stało. P y tafem dokąd idzi esz. 
H ELENA (spok ojnie ): Idzie do kośc io ła. 

JIMMY Dokąd idzie? 
Akt II 

HELENA Wasz skecz jest do chrzanu . Mówię, że wasz skecz jest 
do chrzanu! 
JIMMY Mówi, że nasz skecz jest do chrzanu. A kto pan właści
wie jest? 
HELENA Ja? (z u.danq skromnością) Hm ... nikt . 
,lIMMY i CLIFF śpieu:ają: 

Zbudujemy mały domek 
Rozwalimy duży cio:n 
Zabawim ' się pod stołem 

W tatę , mamę, bim, bam bom . (itd .. } 

Akt III 



O M1IŁOŚCI I GNIEWIE 

Zgadzam się, że „Miłość i gniew" przypuszczalnie odpowiadać br:
dzie gustom mniejszości. Ale ważne jest jak liczna będzie to 
mniejszość . Oceniam ją mniej "vięcej na 6 733 OOO, bo tylu lud~i 
w wieku od lat dwudziestu do trzydziestu liczy nasz kraj. Dn 
cyfry tej niewątpliwie trzeba będzie dodać uciekinierów z innych 
grup wieku . 
Echo cksploz.ii, jaka nastąpiła tej wiosennej nocy (tzn. 8 maja 1956 
w dniu premiery) wciąż jeszcze niesie się po statecznych kuluarach 
angielskiej kultury. 

Kenneth Tynan, krytyk angielski 

Po raz pierwszy w powojennym teatrze angielskim ukazane zo
stało młode pokolenie: inteligencja produkowana masowo w uni
wersytetach dzięki stypendiom „państwa opiekuńczego", dla któ
rej nie ma w społeczeństwie miejsca odpowiadającego jej ambi
cjom i wykształceniu. 
Sztuka Osborna pozwoliła określić się pewnej grupie społecznej 
i pokoleniowej, przemówiła autentyzmem postaci, sytuacji, pro
blemów. Stała się dokumentem pokolenia zawiedzionych ubogich 
intelektualistów, którym wykształcenie i wiedza nie przyniosły 

szczęścia, ani dobrobytu. Młodzież ta - zbuntowana przeciw „im
perialnym" ideałom i ich wciąż obowiązującym przeżytkom była 
z natury lewicuj4ca i anarchizująca, prz ciwna wszelkiej tyranii 
- od „tyranii dobrego smaku" mieszczańskiego po tyranię nu
klearnego straszaka i tych, którzy nim dysponują. Młodzież ta 
jest jednocześnie zagubiona i nie ma określonego programu dzia
łania . Aspekt społeczny nie wyczerpuje problematyki sztuki. 

Bolesław Taborski, pisarz i krytyk angiel.ski 

T 'Urn Csborne za każdym razem zaskakuje nas poczuciem, ze 
ukradł nasze myśli, żył naszym własnym życiem, podróżował tą 

samą drogą, lecz o jeden krok przed nami, bardziej wymowny 
i bardziej desperacki. 

Ronald Bryden, k;ytyk angiels;;i 

., _ilość i gniew" - dla mni2
1 

to jedyna now cz: s:1 fl n "elstrn 
sztuka jaką widziałem. Nowoczesna w t m sensie, że główna mva
ga w tej sztuce jest skierowana ku namiętnościom ludzkim, żp.r
liwej idei człowieka zaangażov.m1wgo i zaangażowanego dramatur
ga, a nie ku płytkiej błyskotliwości i zabawie, jaką może narzu
cać sytua ja. Ta sztuka - a nie oceniam jej teraz w kategoriach 
foktu estetycznego -- jest według mnie sztuką intelektualną ... 

Artht1r Miller, piwrz amerykań ski, 

• Umiejt:tność wypowiadama własnych cierpień - czy też własnych 
radości jest rzadka, ale zapewniam was, że bohaterowie sceniczni 
czynili to od wieków. To właśnie leży u podstaw ni chęci, jaką 
niektórzy ludzie czują w stosunku d::i .Jima Portera. Potrafi s1 1

; 

wypowiedzieć. Angielska publiczność i krytycy z:J.akceptowaliby 
to u bohaterów Szekspira i Czechowa, ale nie u kogoś, kto móv. i 
o rzeczywistej rozpao.y, frustracji, ci(:-rpieniach wieku, w którym 
ż.;jemy teraz, w tej chwili. Zadaniem dramaturga jest wyostrze
nie ludzkiej świadomości 

John Osborne w przeiimow ie do sztllki 
W: Bolesław Taborski, Notry t eatr eL.żbieluńsla, WL 1967 



W PLANACH REPERTUAROWYCH 

TEATRU POLSKIEGO: 

Aleksander Fredro MĄŻ I ŻONA 
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Zdjęcia w programie ADAM IIA W AŁEJ 

Kierownik techniczny: ADAM SADURA 
Brygadier sceny Teatru Polskiego: ZBIGNIEW MACKOWIAK 
Brygadier sceny Teatru Kameralnego: KAZIMIERZ TARSA 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: WŁADYSŁAWA MASZTALERZ 
krawieckiej męskiej: JERZY HELAK 
perukarskiej: ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
szewskiej: JERZY PORZYCZEK 
modelarskiej: ANDRZEJ GEMBORYS 
stolarskiej: JERZY DOMŻALSKI 
malarskiej: TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 
tapicerskiej: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej: LESZEK NOWAK 
elektroakustycznej: HUBERT BREGULLA 
elektrotechnicznej: KAZIMIERZ PIĄTEK 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: 
JANINA KAISER 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje codziennie w godz. 
9-16 Biuro Obsługi Widzów ul. Zapolskej 3, tel. 387-89 oraz 
386-53, w. 91. 
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