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Ed Graczyk pochodzi z Erie w stanie Pennsylva
nia, gdzie przez dwadzieścia osiem lat był zwią
zany z teatrem jako dramaturg. reżyser i sce
nograf. Pracował również w teatrach w Hart
ford, Memphis, Honolulu i Midland w stanie 
Texas. Obecnie jest dyrektorem Players Theatre 
w Columbus, Ohio. 

Ed Graczyk jest w USA jednym z najpopu
larniejszych autorów sztuk dla dzieci (napisał 
ich ponad dziesięć). Inne jego dramaty to: 
.,Rainbow Dancing", „Brother. Can You Spare 
a Dime'', „Weeds" ... 

„Come Back to the 5 and Dime, Jimmy Dean. 
Jimmy Dean" jest jego najbardziej znanym 
utworem . Sztuka była wystawiona po raz pier
wszy w Columbus w 1976 roku w reżyserii 
autora i na Broadway'u w roku 1982 w reżyserii 
Roberta Altmana. Była także grana w Anglii 
oraz w Japonii, a Robert Altman ją sfilmował. 



UPAt 
i złudzenia 

Józef Opalski 

I. 
Ciężki, lleisty upał. Obezwładniający, duszny, 
lepki. Wielomiesięczna susza wypalająca ciało, 
wysuszająca mózg. Odludzie Teksasu, małe mia
steczko McCarthy a w nim sklepik, zdała od 
wielkich miast i uczęszczanych autostrad z tru
dem walczący o przetrwanie. W sklepiku po 20 
latach spotykają się „Wielbiciele Jamesa Deana". 
W skwarze teksaskiego lata odbywa się spotka
nie z przeszłością - sześć kobiet przypomina 
sobie młodzieńcze fascynacje i namiętności. W tym 
sklepiku „H. L. Kressmont Company", gdzie 
„diabeł mówi dobranoc", w dusznej atmos(erze 
wspomnień i tęsknoty za deszczem, który WOW
CZAS ożywiał miasteczko, odbywa się swoisty 
zjazd wielbicieli zmarłego idola. 

2. 
Ed Graczyk przedstawia sztukę doskonale skon
struowaną, pełną prawie kryminalnych zwrotów 
akcji, wtopioną w pewną rzeczywistość zatęchłą 
od upału, wspomnień i straconych złudzeń. Sklep 
Juanity umiera, kurz, lepkość wspomnień i upału 
pokrywają wszystko. A przecież kiedyś były tu 
i deszcze i obroty w sklepiku, młodość i wiara w Ja
mesa Deana. Teraz wracają wspomnienia i choć 
sklep żyć już przestał (zachodzą do niego jeszcze 
tylko Meksykańczycy by kupić jakiś drobiazg) to 
przecież istnieje jeszcze „ołtarzyk" kultu Deana, 



błąkają się cienie przeszłości i rozbłyskuje iskra 
dawnych lat. 
. I nie jest to „sztuka o kobietach" w banalnym 
1 wytartym tego słowa znaczeniu. Te kobiety nie 
spotykają się w poszukiwaniu mężczyzny, w celu 
zaspokojenia erotycznego, fascynacji seksualnej. 
Ten problem mają jak gdyby „załatwiony", zna
lazły kiedyś swych mężczyzn lub jeszcze ich mają. 
Naprawdę interesujące w tej sztuce są złudzenia 
jej bohaterek, fikcja w którą każda z nich otula 
swe życie. Bo w tej egzotycznej dla nas teksaskiej 
prowincji, gdzie dziewczęta i chłopcy uprawiają 
łapczywie miłość między nagrobkami, rozgrywa 
się dramąt kobiet, które wymyśliły własną egzy
stencję. Zyją w fikcji jak w swoistej rzeczywi
stości, odsuwając prawdę istnienia, która dręczy 
i boli. Gra złudzeń bowiem, jest dominującym 
tonem sztuki Graczyka. I choć różne są jej 
„rekwizyty" (rozpięte między religią a tajemnicą 
transformacji płci), to przecież ta okrutna „gra 
snów" wciąga i daje do myślenia. Kobiety z Te
ksasu, w jakże odmiennych od nas żyjące warun
kach są nam dziwnie zrozumiałe i swojskie. 
Egzotyka warunków nie przesłania psychologii 
bliskiej nam i podobnej. Aż strach, jak podobnej. 

3. 
I być może nadejdzie czas, że spadnie deszcz, że 
sklepik Juanity znów zakwitnie, że kobiety w upa
!e stłamszone odetchną pełną piersią ... Nadzie.ia 
Jest matką głupich - mówi stara sentencja. Ale 
czy można żyć bez nadziei? 

SZALt:NSTWO 
po śmierci aktora 

../ ile . ~././.\ / VY> 

Całym krajem owładnęła fala chorobliwego wręcz 
uwielbienia dla zmarłego gwiazdora, która prze
rosła nawet masową histerię, jaka towarzyszyła 
żałobie po śmierci Rudolfa Valentino. Obiektem 
te~o po~miertnego uwielbienia jest Jam es Dean, 
ktory rowno rok temu, w wieku lat 24, zginął za 
kierownicą swego sportowego Porsche'a. 
Około osiem tysięcy listów miesięcznie adre

sowanych jest do Jamesa Deana - więcej niż do 
jakiejkolwiek z żyjących obecnie gwiazd Holly
wood. Większość listów pochodzi od nastola
tków i zawiera prośby o fotografie. Spora część 
tych korespondentów prosi o coś co należało do 
Deana - od .kosmyka włosów poczynając, a na 
kawałku rozbitego samochodu kończąc. „Chciała
~ym uprzejmie prosić o przesłanie mi fragmentu 
Jego garderoby" - pisze jedna z wielbicielek 
„może być tylko kawałeczek, cokolwiek. Nawet 
kosmyk włosów, z czasów kiedy był dzieckiem. 
Jest mi wszystko jedno co przyślecie, ważne żeby 
coś". ' 

Tysiące korespondentów z uporem twierdzi, że 
Dean nie mógł zginąć. Piszą o „nieśmiertelności", 
„zmartwychwstaniu". Szeroko rozpowszechnio
na jest teoria, że Dean tak naprawdę nie zginął 
w wypadku, ale został tak potwornie zeszpecony, 
że resztę życia musi spędzić w sanatorium. Po
żywką dla tej plotki stał się fakt, że zwłoki Deana 



złożone zostały w zamkniętej trumnie i tylko 
nieliczni widzieli ciało. Wielu wielbicieli pisze 
tak, jakby Dean wcale nie umarł. 

„Kochany Jimmy", czytamy w jednym z listów, 
„ja wiem, że ty żyjesz. Wiem, że tylko się 
ukrywasz, ponieważ twoja twarz została znie
kształcona w wypadku. Nie ukrywaj się Jimmy. 
Wróć. Dla nas to nie ma znaczenia". 

I jeszcze jeden list: „Kiedy James Dean zginął 
w tym potwornym wypadku, wydawało mi się, że 
w moim życiu opadła ogr,omna, czarna kurtyna. 
Ale on nigdy nie umrze. Nie może". I dalej, 
„Kiedyś nawet spotkam Jamesa, jeśli Bóg nie 
będzie miał nic przeciwko temu. W jedno tylko nie 
mogę uwierzyć - że Jim nie żyje. Nie wiem 
czemu, ale po prostu nie mogę". 

W jednym z magazynów filmowych czytamy: 
„James Dean jest wielką gwiazdą. Używamy 
słowa „jest", ponieważ niestosowne jest odnosić 
się do istot nieśmiertelnych w czasie przeszłym -
a James Dean jest nieśmiertelny". 

Pogrzeb Deana w rodzinnym Fairmount w sta
nie Indiana, 8 października 1955 roku zgromadził 
tłumy znacznie przekraczające liczbę mieszkań
ców miasteczka. Pa.stor Xen Harvey wygłosił 
mowę pod tytułem: „Zycie Jamesa Deana - dra
mat w trzech aktach". Końcowe zdanie brzmiało: 
„Kariera Jamesa Deana bynajmniej się nie skoń
czyła. Przeciwnie, dopiero się zaczęła. I pa
miętajcie, że to sam Pan Bóg jest reżyserem". 
Za 30 dolarów miłośnicy sztuk plastycznych 
mogą nabyć kamienną głowę Jamesa Deana, wyso
ką na trzy cale, wykonaną przez hollywoodzkiego 
rzeźbiarza Kennetha Kendalla. Za jedyne 5 dola
rów wielbiciele Deana mogą natomiast kupić 
głowę naturalnych rozmiarów wykonaną z pla
styku, który przypomina nieco ludzkie ciało. Dla 
trochę bardziej wyrafinowanych i zasobnych wy-

znawców wersja w brązie osiąga cenę 150 dola
rów. 

Przyjaciel Deana, aktor Nick Adams nie jest 
w stanie odpowiadać osobiście na wszystkie listy. 
„ Więc napisałem artykuł w jednym z magazy
nów, skierowanych do wszystkich wielbicieli Jim
my'ego. Kiedy tekst się ukazał, zacząłem dosta
wać jeszcze więcej listów niż poprzednio, z całą 
masą pytań. Więc napisałem drugi artykuł. Mam 
coraz większą pocztę. Niektórzy piszą, że od 
śmierci Jimmy'ego nie mogą jeść ani spać. A to 
już przecież rok!". 

Ciekawe co by na to wszystko powiedział sam 
Dean? Ostrożny podejrzliwy samotnik, za życia 
najwyraźniej niechętny reklamie wokół własnej 
osoby. „Był zażenowany sławą", twierdzi holly
woodzki dziennikarz, „Chciał tylko, żeby go 
zostawiono w spokoju". Bliski przyjaciel mówi ze 
smutkiem: Za życia nikt się nim nie przejmował, 
był taki samotny. Dziwne, że dzisiaj tylu ludzi 
uważa się ze jego przyjaciół". 

Humphrcy Bogart podchodzi do fenomenu 
Deana w sposób bardziej profesjonalny i nie tak 
sentymentalny: „Umarł w samą porę. Gdyby żył, 
nie byłby w stanie sprostać własnej sławie". 

Na podstawie artykułu Ezry Goodman 





Jtl~SKlt: CIAtO 
z kobiecego 

A dam Wojcicchmrsk i 

. Polscy chirurdzy przeprowadzają jedne z naj
trudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych ope
racji. „Przerabiają" transseksualne kobiety na 
mężczyzn. Udzielają pomocy ludziom załama
nym z powodu genitalno-mózgowej niezgodności 
własnego organizmu, niektórzy z nich próbowali 
popełnić samobójstwo. U chirurgów szukają osta
tniej deski ratunku. 

PRZEMIANA I 
Moje dotychczasowe życie było koszmarem. Dłużej 
już nie mogę być podwójnym człowiekiem. Nikt 
nie zdaje sobie z tego sprawy,jak cierpię, co się ze 
mną dzieje. Jestem mężczyzną. Czuję się kobietą. 
Zawsze ubierałem się jak dziewczyna. Lubiłem 
robić to co dziewczęta. Nienawidziłem męskich 
fi·agmentów mego ciała. I chociaż wyglądal~m 
bardw męsko, izolowałem się od ludzi. Miałem 
kłopoty w szkole, w domu, w pracy. 

W ósmej klasie ojciec przeczytał mój pamię
tnik, zrobił awanturę. Uznał, że jestem nienor
malny, nakazał zajmowal: się nauką. Gdy zapro
ponowałem ojcu (matkajuż nie żyła), że zmienię 
pleć, uznał mnie za chorego umysłowo i postano
wił zaprowadzić do psychiatry. Pomyślałem, że 
chyba ma rację. Przestałem nalegać. 

Nie potrafiłem zachowywać się wobec kobiet 
brutalnie. Nie wyczuwały we mnie mężczyzny. 
Dla kolegów nigdy nie bylem kumplem. Wreszcie 

postanowiłem „przerabial: się na dziewczynę. 
Zacząłem nosić sztuczny biust. Ostatecznie po 
dwunastu latach ugody z ojcem zbuntowałem się 
przeciwko niemu. Dlaczego tak późno? Ciągle 
obawiałem się rodziców. Stawiali przede mną 
zbyt duże wymagania. Ojciec i tak nie pogodził 
się z tym, że będzie miał córkę. 

Ostatnią próbą było małżeństwo. Początkowo 
żona uznała moje problemy za wydumane. Pocie
szała, że znikną, gdy rozpocznę regularne współ
życie. Ale i to nie pomogło. Wreszcie wyperswa
dowała mi, że nie można rezygnować ze wszystkiego 
dla dobra rod7jny, rodziców. 

Nie staramy się o rozwód, lecz o uniewavuenie 
małżeństwa. Zona powstanie ze mną aż do ostatniego 
zabiegu. A potem będziemy najlepszymi przyjaciół
kami. 

Oczywiście miałem wobec żony wyrzuty sumienia. 
Nie wiem, jak się z tą moją nową płcią pogodzi 
d7iecko. Niełatwo będzie mu wytłumaczyć, dlaczego 
tatuś został mamusią. Postaram się być dla niego 
ojcem do końca. Tego już się nie da zmienić. 
Profilaktycznie zmienię miejsce zamieszkania. 
Cale szczęście, że to nie średniowiecze i ludzie nie 
wiążą mojej osoby z objawieniem mocy diabel
skiej, nie poddają torturom, nie skazują na wię
zienie. 

KTO ZAWINIŁ 
Dlaczego transseksualiści czują nienawiść do 
własnego ciała, napawa ich ono odrazą, przyspa
rza cierpień, prowokuje do samobójstwa? Dlacze
go są w stanie zapłacić największą cenę, poddają 
się skomplikowanym operacjom chirurgicznym, 
by je odmienić? 
Są w trudniejszej sytuacji niż hermafrodyta, 

u którego występuje tylko anomalia fizyczna. Niż 
homoseksualista, którego pożądanie seksualne 



jest skierowane do własnej płci, z której notabene 
jest dumny. Niż transwestyci, którzy akceptują 
swą płeć biologiczną, upodabniają się natomiast 
do płci przeciwnej zachowaniem, makijażem, 
ubieraniem, chwilowym przeżywaniem złudy. 

Transseksualnych mężczyzn pociągają eroty
cznie tylko mężczyźni, transseksualne kobiety -
tylko kobiety. I nic jest to bynajmniej dewiacja 
seksualna, rodzaj postępowania wynikający z norm 
kulturowych. Psychoanaliza, terapia behavioral
na, egzorcyzmy, farmakoterapia są nieprzydatne 
w leczeniu transseksualizmu. Psychoterapia ła
godzi jedynie napięcie emocjonalne. Bo - jak się 
okazało ~ zachowania erotyczne transseksua
listów są wtórnym następstwem zaburzenia me
chanizmu identyfikacji płciowej. 

Zdaniem Moneya i Gaskina („Sex Reasigne
ment", International Journal of Psychiatry, 1970--
-1971 ), u transseksualistów następuje zaburze
nie tożsamości, pragnienie życia z płcią odmienną 
niż na to wskazuje budowa ciała, w pełnym 
wymiarze. Zasadniczym celem życia staje się 
usunięcie lub pomniejszenie piersi oraz pochwy, 
wszczepienie prącia, a w przypadku odwrotnym.
usunięcie prącia i jąder oraz wszczepienie pochwy 
i rozwinięcie piersi. 

Zapoczątkowane w latach 60-tych poszukiwa"" 
nia przyczyn transseksualizmu zmuszało do udzie
lania odpowiedzi na pytanie, co ostatecznie spra
wia, że ktoś czuje się kobietą lub mężczyzną, i to 
nawet wtedy, gdy zaprzecza temu wygląd ciała. 
( ... ) 

Z biologicznego punktu widzenia, o przyQa
leżności do danej płci decyduje męski lub żeński 
rodz~j układu nerwowego. Mężczyzna nie jest 
przeciwieństwem kobiety, lecz kolejnym etapem 
ewolucyjnego procesu. Toteż stopień męskości 
i kobiecości można regulować. Zarodek ludzki do 

siódmego tygodnia życia płodowego ma poten
cjalne możliwości rozwoju zarówno w kierunku 
męskim jak i żeńskim. Podejmowane są próby 
zmiany płci w trakcie embrionalnego rozwoju 
zwierząt. Dziewczęta, którym w okresie płodo
wym podawano męskie hormony, bawiły się i za
chowywały jak chłopcy. ( ... ) U doskonalone techniki 
diagnostyczne zaczynają potwierdzać przypu
szczenia, że transseksualizm jest najprawdopo
dobniej rezultatem defektów w podwzgórzu i przy
sadce mózgowej. ( ... ) 

OBA WY CHIRURGÓW 
Gdy w 1983 r. zgłosił się do Kliniki Chirurgii 
Plastycznej AM w Łodzi pierwszy pacjent z roz
poznaniem: „transseksualizm typu kobieta-mę
żczyzna ", skierowany przez Zakład Seksuologii 
i Patologii Więzi Międzyludzkich<::MKP w War
szawie, z prośbą o usunięcie sutków i piersi 
kobiecych, zespół prof. Jana Goldsteina przy
puszczał, że jest to przypadek sporadyczny i wy
jątkowy. Po przeprowadzeniu zabiegu pacjent 
zażądał „doprawienia" zewnętrznych męskich 
narządów płciowych. 

Chirurdzy chcieli znać odpowiedź na pytanie: 
co się stanie, jeśli pragnienie pacjenta zmienienia 
płci nie będzie trwałe i po pewnym czasie zechce 
wrócić do płci pierwotnej? Czy jest pewne, że 
u osób, u których rozpoznano transseksualizm nie 
ujawni się w przyszłości choroba psychiczna lub 
homoseksualizm? Zdarza się bowiem, iż transse
ksualizm jest powiązany z depresją, schizofrenią, 
zaburzeniami osobowości, niedorozwo_jem umy
słowym. Przeprowadzone pochopnie w innych 
krajach chirurgiczne zmiany płci wywoływały 
poważne psychozy, jeżeli były niezgodne z rodza
_jem płci odczuwanym psychicznie. 

Co gorsza. niektórych skutków chirurgiczne.i 



zmiany płci nie da się odwrócić. Zmniejszone 
chirurgicznie sutki można powiększyć, ale będą 
one już pozbawione czynności gruczołów. Możli
we jest usunięcie wytworzonego chirurgicznie 
prącia i jąder, ale pozostaną znaczne blizny 
pooperacyjne. Nie da się też ponownie wszczepić 
wcześniej usuniętej macicy i przydatków. Ich 
usunięcie może prowadzić do trwałego i nieod
wracalnego okaleczenia. Specjaliści Kliniki Chi
rurgii Plastycznej AM w Łodzi mieli więc dyle
mat, czy powinni się podejmować długiego, wielo
etapowego, ryzykownego, przysparzającego cier
pień pacjentom leczenia, skoro j,ego wyniki nie 
będą doskonałe, a wytworzone narządy - być 
może - nie zadowolą pod względem estetycznym 
i czynnościowym pacjenta. Zaproszeni w grudniu 
1983 r. wybitni przedstawiciele seksuologii, psy
chiatrii, endokrynologii, ginekologii, prawa orze
kli, że należy uczynić wszystko, co możliwe, aby 
pomóc nieszczęśliwym ludziom w rozwiązywaniu 
ich trudnych spraw życiowych. ( ... ) By uniknąć 
pomyłek wyeliminować przypadki transseksua
listów objawowych, prof. Kazimierz lmieński i dr 
Stanisław Dulko stosują różnorodne metody dia,.. 
gnostyczne. ( ... ) Ale nawet najbardziej wszech
stronne badania diagnostyczne nie dają jeszcze 
gwarancji, że pacjent nie będzie żałował zmiany 
płci po upływie kilkudziesięciu lat. Zna on prze
cież tylko swoje osobiste przekonanie i fantazję 
o tym, że należy do płci przeciwnej. Może jednak 
podlegać iluzjom, że zmiana płci będzie oznaczała 
narodzenie na nowo. Toteż nim otrzyma skiero
wanie od chirurga, musi przejść dwuletni test 
„prawdziwego życia". 

PRÓBNE ŻYCIE 
W próbnym okresie pacjent i prowadzący go 
lekarz gromadzą doświadczenia z nabywania 

nowych manier, nastawień, zainteresowań, spo
sobów ubierania się, uczesania, upiększania, re
akcji emocjonalnych. Spotykane osoby uzupeł
niają te zachowania i wzmacniają wiarę w przy
należność do wybranej płci. Im bardziej przeko
nujące jest zachowanie transseksualisty w nowej 
roli, im bardziej jest w niej akceptowany przez 
innych, tym większa jest pewność, że nie będzie 
żałował zmiany płci. 

Już w okresie próbnym podejmuje się leczenie 
hormonalne, jego skutki są bowiem odwracalne. 
Nie można jedynie odwrócić maskulinizacji głosu. 
Chcąc przywrócić żeński głos, trzeba przepro
wadzić zabieg chirurgiczny na strunach głoso
wych. 
Pod wpływem żeńskich hormonów płciowych 
zmniejsza się u transseksualnych mężczyn masa 
mięśni, zwiększa ilość tłuszczu w rejonie bioder 
i piersi, piersi przybierają znaczną wielkość (ro
zmiar nawet 4,5). Ponadto następuje niekiedy 
zahamowanie męskiego zarostu, zmniejszenie 
erekcji i wielkości jąder, maleje liczba wytwarza
nych plemników. Nie podwyższa się jednak tembr 
głosu. Pacjent czuje rozchodzące się po ciele 
ciepło. Następuje wewnętrzne uspokojenie, od
czucie błogostanu, zwiększenie wrażliwości. 

U transseksualnych kobiet z kolei męskie 
hormony płciowe zwiększają masę mięśni, zmniej
szają masę tkanki tłuszczowej w okolicy bioder 
i piersi. Powodują pojawienie się męskiego zarostu, 
niekiedy łysienie, zatrzymanie miesiączki, obni
żenie wysokości głosu, przerost łechtaczki. Te
stosteron wyzwala poczucie energii i siły, akty
wności, działania. 

Jeżeli pacjent nie akceptuje efektów leczenia 
hormonalnego, nie można przystąpić do następnej 
fazy leczenia. Gdy pacjent w nowej roli zachowuje 
się przekonująco, można korzystając z pomocy 



adwokata, sprostować metrykę urodzenia, dowód 
osobisty i przystąpić do zabiegów chirurgicznych. 
( ... ) 

PRZEMIANA II 
Dwadziefria lat matka sądzi/a, że ma córkę. Ba/am się 
powiedzidjej prawdę. Kiedy się zdecydowalam 1•·.1:iawh:, że 
jestem .\J•nem, przyjęła moje o.\:wiadczenie spokojnie. Spo
dziewała się tego. Wspomina/a, że od najmłodszych lat pm
testowalam, gdy chciała mi w/ożyl: sukienkę. Kupo wala mi 
lalki, aja domaga/am się samochodów, czo~~ów, iolnierzy
ków. Nie lubi/am kuchni, szycia, gotowania. Przebywa/am 
najchętniej z chłopcami. W zabawach z rodziną by/am 
zawsze tatą. Lubi/am opieko wal: się koleżankami. W szko
le średniej mówili, że jestem dziewczyną przez pomyłkę. 

Ze wstrętem patrzy/am na moje ciało. Przez 30 lat 
bezsemownexo, idiotycznego życia by/am dziwolągiem. 
Czułam psychiczny zamęt z powodu wlarnej pici. 
Miałam chłopaka. Nic z tego nie wy.~zlo. Starając się byl: 

dla niego najlepszą dziewczyną, dowiedziałam .\·ię, że jestem 
bardzo fajna, ale niestety zachowuję się jak chłopak. 

Drażllily mllie zwroty „proszę pani". Nie czułam się 

kobietą. 

Zakocha/am się w dziewczynie. 
Teraz jest inaczej. Jestem żonaty. Żona pogodzi/a się 

z tym, że nie mogę miel: dzieci. Przeszedłem już pierwszy 
zabieg. Nie mam więc dużego biustu. W.v1:lądam jak 
mężczyzna. Zmienia mi się głos, rysy twarzy. Nie spieszę 
się z kolejnymi zabiegami. Chcę je przeprowadzh: powoli. 

Zyska/em swobodę myśli, wewnętrzne uspokojenie. Opa
d/o napięcie P·'~pchiczne. Inaczej, zwyczajnie patrzę na 
ludzi. Wbrew pozorom nie znam lepiej od innych mężczyzn 
psychiki kobiet. Nagromadzi/o się we mnie dufo komple
ksów. Dlate1:0 prz.i:jmuję ludzi takimi, jacy są. Jestem 
bardzo tolerancyjny. Zwykle moje problemy nie mieszczą 
się innym w .rdowie. 

NAJBLIZSZA PREMIERA: 
Republika marzeń 

wg B. Schulza 

Dyrekcja Teatru: 
ul. Jagiellońska 5, 31-01 O Kraków 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny: 
tel. 21 29 77 
Dyrektor Organizacyjny: tel. 21 33 53 
Dyrektor d/ s Prod. Artystycznej: 
tel. 21 33 53 
Sekretariat: tel. 21 29 77, 21 33 53 
Scena przy pl. Szczepańskim 1 
(ul. Jagiellońska 1) 31-011 Kraków 
tel. 22 85 66, 22 87 63 
(centrala łączy z kasą) 
Scena Kameralna, ul. Bohaterów 
Stalingradu 21 
31-038 Kraków 
tel.211995,211998 
(centrala łączy z kasą) 
Piwnica „Przy Sławkowskiej 14" 
tel. 21 59 76 
Muzeum Starego Teatru, 
Plac Szczepański I 
31-011 Kraków 
tel. 22 87 63 w. 261 
(otwarte na godzinę przed spektaklem) 
Organizacja Widowni 
pl. Szczepański 1, 31-011 Kraków 
tel. 22 40 40 

Redakcja programu: 
Teresa Bazarnik 
Opracowanie graficzne: 
Lech Przybylski 

Drukarn ia \\"yda\.lo11 io .1 im. W L. r\rn.:/yca Kraków.1.am . .2X5h X7. nakl. IO OOOt.:g/. D-lti 1940 





DYREKTOR NACZELNY I iRTYSTYCZNY: S. RADWAN 

Ed Graczyk 

Wracaj natychmiastJIMMYDEAN,JIMMYDEAN 
(Come Back to the 5 and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean) 

Przekład: Elżbieta Skłodowska i Philip Boehm 

OBSADA: 

Juanita 
Mona 

Mona (wówczas) 
Sissy 

Sissy (wówczas) 
Joanne 

Stella May 
Edna Louise 

Joe 

Izabela Olszewska 
Elżbieta Karkoszka 
Dorota Segda (PWST) 
Maria Zającówna-Radwan 
Anna Chudzikiewicz 
Ewa Lassek 
Margita Dukiet 
Grażyna Laszczyk 
Roman Gancarczyk (PWST) 

REŻYSERIA: 

Philip Boehm <usA> 

SCENOGRAHA: 

Magda Dipont i Grażyna Tkaczyk 
OPRACOWANIE MUZYCZNE 

Józef Opalski 
OŚWIETLENIE. 

Andrzej Szenajch 
Asystenci reżysera: Margita Dukiet, Kazimierz Bardzik (PWST) 

Nauka .iazdy na wrotkach: Leszek Bednarek 

Dyrektor Organizacyjny li. IAllZTIEI -łC Dyrektor ds. Prod. l. IHZllDIUI -łC Kier. Literaccy E. llOHllEC, J. IPlllll -łC Kler. Mu:zyczny li. llEJZA 

Su/la 
Kosritmty 11·ykmu.mo pod kit•nmki('m: 

prannrnia kruwh·cku dumd . .-a 
prcw111rniu ~rmrit•cka mpl.:a 

fJekorm·jt': 

pn1nHrniu hutufonku 
Pri.icon·niu malarx/,, u 

prucrnruio .\" /o/anktt 

prun11rnia .~lu.wirsku 

Prt1t '1Jll'!1ia f'i'r11kt.Jr,\kr1·lr.\':il'rSJ..:a 

\ '0J..:r_r1 ia glrmT 

Akm1_1·k 

Rr,1·gadicr ffen.1· 

KIEROWNICTWO '/FC li\/('/.\ 1: 

KOOR/lY\'ATOR PR„IC)' I/U) .\/ >C/\/j 

\/arfa A:m·:man:.1'/, 

\fichalinu Sturc:\"k 

/Ja/ina /)ralms 
Fr_nlayk Ku/ku.\ 

AłuciC'j 1\-fos:c1r 

1\-fulKor:Ulu Ta/ugu, t:wa Ci<'Xit•lka 

Jł'ies/au iVrri/1f._·/ 

Tmh·m: Gu:ik. 
\ 'CJCUI 

7hig11it·1r Kurcak 

Eu.f<,·niu.' : ivwulus. Eugt•„ilł.c JYątroha 

Jr;=<'/' Opolski 
Jl:R/.Y KOI.AK. ANNA KAMMł:R. AN/lR7U STAR/.l'K 

li/ RllSl .. ·I Jl' OR/D ,VSA'/ 

!!! PRAPREMIERA POLSKA W TEATRZE ' KAMERALN\'M W DNIU 4 LIPCA 1987 ROKU!!! 

Drukarnia W~dawniCl'a im . W. L. Anu.yca K r;iklw •. 1.am 2X56. 87. nakl . IO ()()4) ~,g/. D· 16 ·1940 



Wracaj natychmiastJIM.M.YDt:AN,JIM.M.YDt:AN 




