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T errence McNally wychował się w portowym mieście Corpus 
Christi w południowym Teksasie. W roku 1968 ukończył angli
stykę w nowojorskim Columbia Uniwersity. Wiosną 1965 roku 
zadebiutował na Brodwayu sztuką „ ... And Things That Go 
Bump in the Night". Jest dwukrotnym stypendystą Fundacji 
Guggenheima, laureatem nagrody Amerykańskiej Akademii 
Sztuk Pięknych i Literatury. Mieszka w Nowym Jorku. . 

McNally jest autorem giętkim, co w tym wypadku znaczy 
między innymi: nie nieugiętym. Sam przyznaje, że wszystkie 
swoje sztuki wielokrotnie przerabiał, dostosowując je do potrzeb 
i możliwości teatrów {„żeby dogodzić aktorom, a raz nawet po 
to, żeby dogodzić rekwizytowi"). Jedną z najzabawniejszych 
kwestii w „Brzydkich nawykach" (ciekawe, którą?) wymyślił 
podobno aktor. „Sztuka nigdy nie bywa lepsza niż zespół, który 
ją wystawia", powiada McNally i zgodnie z tym założeniem 
przykrawa tekst tak, aby się mieścił na scenie, i drukuje swoje 
utwory dopiero po dokonaniu realizacji teatralnej. 

Podobnej giętkości zdaje się oczekiwać autor od bohaterów 
„Brzydkich nawyków"; ta niepoważna sztuczka temat ma 
bowiem całkiem poważny, a jest nim praca nad sobą rozumiana 
jako dążenie ku szczęściu. Bohaterowie obu jednoaktówek (bo 
też są to na dobrą sprawę dwa odrębne utwory, powiązane tym 
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jedynie, że występuje w nich identyczna liczba postaci, temat 
zaś, w pierwszej ujęty zdecydowanie humorystycznie, w drugiej 
odzywa się tonem nieco bardziej ponurej groteski) tacy, jacy są, 
być dłużej nie mogą, nie chcą, wobec czego oddają się w ręce 
specjalistów od pieriestrojki dusz. W Ameryce, jak wiadomo, 
czekistów spotyka się dość rzadko, za to psychiatrów - na każ
dym kroku, toteż z nimi właśnie mamy tu do czynienia. 

W „Ravenswood" będzie to Doktor Pepsi - inwalida fizyczny 
nie bez śladów obrażeń umysłowych, którego terapia polega w 
zasadzie na tym, aby pozwalać każdemu pacjentowi pielęgno
wać jego osobisty obłędzik, drobne szaleństewko, chroniąc go 
dzięki temu przed popadnięciem w naprawdę ciężką i niebezpie
czną dla otoczenia nerwicę. Dewiza Doktora Pepsi brzmi: „Bądź 
sobą, cokolwiek to znaczy - głupim, brzydkim, niezdarnym, a 
choćby i wyuzdanym. Są na świecie miejsca, w których wszystko 
wolno, a jednym z takich miejsc jest Ravenswood. Skoro nie 
możesz być szlachetny i ze wszech miar godny podziwu - a wy
gląda na to, że chyba rzeczywiście nie możesz - bądź przynajmniej 
szczęśliwy, ciut, ciut, na tyle, na ile się da". 

Doktor Toynbee z „Dunelawn" na ciele wydaje się zdrów, za 
to z umysłem gorzej: sam obłąkany, traktuje swych podopie
cznych kaftanami bezpieczeństwa ze wspomaganiem farmakolo
gicznym. Spośród różnych metod zwalczania pokus (najskute
czniejsza, jak wiemy od Oskara Wilde'a, polega na tym, aby 
pokusom ulegać) wybiera szkołę, zalecającą kompletne unieru
chomienie kuszonych. 
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Mają oni dzięki temu osiągnąć doskonałość, poza którą nie 
istnieje szczęście, nie istnieje nawet człowieczeństwo. Ideologię 
tę wykłada przyboczna pielęgniarka, sam doktor bowiem nie 
zawraca sobie głowy formułowaniem swych poglądów, poprze
stając na wypowiedziach o wartości czysto akustycznej. Jego 
credo brzmiałoby zapewne: „Nie możesz stać się ideałem (według 
Hugh Gumbsa - „aniołem"), nie masz więc prawa być człowie
kiem. Bądź zatem bezwolną, bezradną kukłą, pozbawioną nawet 
prawa do cierpienia". 

Skoro już musimy być groteskowi (a McNally chyba nie zosta
wił nam innego wyjścia), to może już nawet cierpmy - ciut, ciut, 
nie za wiele - i bądźmy po swojemu szczęśliwi, na ile się da? 

Michał Kłobukowski 
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Nasz adres: 

WARS"ZAWA ·UL.CZACKIEGO 7/9 

TELEFON 26-80-01 

TELEKS 814271 

TELEFAKS 260493 

POLIMEX-CEKOP Spółka z o.o. 
Usługi importowe dla polskich klientów 
Ponad 45 letnie doświadczenie, głównie w zakresie 
importu inwestycyjnego dla przemysłów: chemicznego, 
przetwórstwa spożywczego, papierniczego, materiałów 
budowlanych. 

POLIMEX-CEKOP 
- dysponuje najkorzystniejszymi ofertami poważnych 

zagranicznych partnerów, 
- pozyskuje źródła finansowania, 
- zapewnia dostawy i rozruch maszyn, instalacji i 

kompletnych obiektów, 
- zapewnia długotrwałą obsługę posprzedażną oraz 

części zamienne. 

Szczegółowe fachowe informacje, konsultacje i pomoc 
zapewniają nasi specjaliści w Centrali w Warszawie a 
także w naszych biurach branżowych za granicą. 

Nasz adres: 
POLIMEX-CEKOP Spółka z o.o. 
Warszawa, ul. Czackiego 7 /9 
telefon 26-80-01 teleks 814271 telefaks 260493 
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h sprzedaży 

c udziela: POL-MOT Spółka o.o. 
Warszawa 

Punkty sprzedaży samochodów SKODA FAVORIT 135 L: 

1. Płońsk, ul. Warszawska 59 tel. 28-20 lub 28-18 
2. Katowice, ul. Rozdzienskiego 170 tel. 58-22-56 
3. Rzeszów, ul. Rejtana 65 tel. 54-274 w . 231, 232 
4 . Wrocław. ul. Armii Radzieckiej 45 tel. 67-06-30 
5. Olsztyn, ul. Piłsudskiego 76 tel. 392-295 
6. Lublin, ul. Melgiewska 11 tel. 620-51 w. 253, 330 
7. Białystok, ul. 1 OOO-lecia Państwa Polskiego tel. 754-244 

lub 754-550 

Dla Klientów posiadających uprawnienia do zwolnienia z cła lub 
podatku. sprzedaż prowadzi bezpośrednio punkt sprzedaży w Płońsku. 

ZAPRASZAMY 
POL-MOT 



Organizator pracy artystycznej 
Kierownik techniczny 
Światło 
Dźwięk 

Brygadier sceny 
Rekwizytor 
Kierownik pracowni krawieckiej męskiej 
Pracownia fryzjersko-perukarska 

Pracownia malarsko-modelatorska 
Pracownia stolarska 

- Teresa Krasnodębska 
- Stanisław Misierewicz 
- Sylwester Basiak 
- Artur Smolis 
- Leon Bajera 
- Waldemar Antoniak 
- Jerzy Bednarek 
- Jerzy Szczepan Godlewski 

Elżbieta Witczak 
- Stanisława Gąsiorowska 

- Kazimierz Telega 
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TEATR KWADRAT 
Dyrekcja i administracja 
ul. Czackiego 15/17 
tel. 26 96 37 
tel. 26 67 66 

Kasa tel. 26-23-89 
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TEATR KWADRAT 
Dyrekcja i administracja 
ul. Czackiego 15/ 17 
tel.: 26-96-37 
Kasa tel.: 26-23-89 
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