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The PIOl-~li JAK s1~ 10 wszvsTKO PLECIE Kalendarium 
Akt I Świeżo zaręczeni Brad i Janet - para niewinnych 
nastolatków wyruszają nocą w drogę by pro_sić na świadka ślubu 

. swego byłego nauczyciela, Doktora Evereta Scotta. Niestety, 
przytrafia im się awaria samochodu, a deszcz, jak na złość, leje 
jak z cebra. Przemoczeni, szukając telefonu natrafiają na 
pustkowiu na tajemniczy zamek. Upiorna postać otwiera im drzwi, 
to garbaty lokaj RIFF-RAFF. Już po chwil i młodzi bohaterowie 
mają okazję poznać kolejne niesamowite postacie rodem 
z filmowego horroru: demoniczną pokojówkę MAGENTĘ , 

szaloną groupie* COLUMBIĘ i wreszcie FRANK'N'FURTERA 
demonicznego transwestytę z transseksualnej Transsylwenii. Tej 
nocy odbywa się w zamku uroczystość z udziałem licznie 
zgromadzonych gości, podczas której Frank wzorem Doktora 
Frankensteina przeprowadza ostatni z serii eksperymentów 
mających na celu stworzenie sztucznego człowieka . Dzieło 

zostaje zwieńczone sukcesem i na oczach zdumionej Janet i 
Brada "rodzi s ię" tytułowy android - piękny i dziewiczy Rocky. 
Iście odświętny i. .. weselny nastrój wieczoru usiłuje zakłócić 

dostawca ... organów, Eddie. Frank zmuszony jest pozbyć się go 
raz na zawsze. 

Akt li Nocą oddzielne sypialnie Janet . i Brada zostają 

nawiedzone przez maniakalnie rozerotyzowanego Franka. 
Rocky próbuje uciec swemu stwórcy i natyka się na Janet, 
rozgoryczoną zdradą Brada, ale i dziwnie podekscytowana 
wydarzeniami tej nocy. Wkrótce dochodzi do zmultiplikowanej 
sceny zazdrości przerwanej wtargnięciem nieproszonego gościa, 
wspomnianego na wstępie, Dr. Evereta Scotta. Jak się okazuje 
jest on nie tylko dawnym nauczycielem pary młodych bohaterów, 
ale również krewnym Eddy'ego, a co najważniejsze , znanym 
Frankowi ekspertem rządowej Komisji Do Spraw Ścigania Istot 
Pozaziemskich. Scotty odkrywa przed Bradem i Janet prawdziwą 
- "obcą" naturę Frank'N'Furtera, jest jednak za późno na 
ucieczkę. Wszyscy ziemianie wraz z Rockym zostają pozbawieni 
woli i wprzęgnięc i w orgiastyczne przedstawienie "reżyserowane" 
przez Franka. W kulminacyjnym momencie dochodzi do buntu 
(służących) Riff-Raffa i Magenty, którzy zrzucają kształty rodem 
z klasycznego horroru i już jako para kosmitów, przejmują 

dowództwo nad zamkiem, który okazuje się być pojazdem 
międzygalaktycznym. UFO odlatuje w kierunku galaktyki 
Transsylwenia. Janet i Brad pozostają na Ziemi owiani wyłącznie 
wiatrem . 
*)a plot - (ang.) fabula, scenariusz, libretto 
*)a groupie-(ang.)Dziewczyna, która lubi przebywać w towarzystwie bogatych, 
popularnych osób i zwykle uprawia z nimi seks (poi. dupofanka) - Słownik Slangu 

i Potocznej Angielszczyzny Macieja Widawskiego L&L Gdańsk 1998 

1973 
Narodziny "The Rocky Horror Show" 

Szczyt popularności "Glamrocka" 

No .1 na listach przebojów -transseksualny przybysz 
z gwiazd -Ziggy Stardust vel David Bowie . 

Wynaleziono zapalniczki jednorazowego użytku 

W Polsce Coca-cola do spółki z Pepsicolą skutecznie 
wypierają z rynku Polokoktę 

1974 
Dymisjo Prezydenta USA, R.Nixono w wyniku afery 
Watergate 

Paul McCartney ukarany grzywną za hodowanie 
morihuony 

Wynaleziono jednorazowe maszynki do golenia 

Z okazji 35 lecia PRL LBreżniew udekorowany 
Krzyżem Orderu Virtuti Militari 

W Teatrze Narodowym Premiera "Balladyny" 
- no scenę wjeżdżają Hondy 

1975 
Powstanie filmu '1he Rocky Horror Pidure Show" 

W TV powstaje nowy gatunek nazwany "teledyskiem" 

Wielkie pożary w środku Warszawy 

1 OOO. odcinek Rodziny Matysiaków 

1976. 
Zmarła Agata Christie 

Samobójstwo Urlike Meinhof 

Fast food zawojowuje europejskie ulice 

Nieudana podwyżko cen żywności w Polsce. 

Powstanie KOR 



Kalendarium 
1977 
Inwazjo "Punk Rocka"' - ''Sex Pistok" u szczytu 

Elvis -Król Rock'n'rollo umiera no skutek prze-
dawkowania borbiturontów . 

"Gwiezdne Wojnt otwierają nowy rozdział w 
gatunku science fidion 

"Człowiek z marmuru" jest zoskoaeniem ... 
dla władz PRL . 

1978 
Narodziny pierwszego dziecko z probówki 

Jon Paweł li wybrany papieżem 

Rodzi się 35. milionowy obywatel PRL (pici żeńskiej) 

Pierwszy Polok w kosmosie 

1979 
Rusza masowo produ~cjo walkmanów 

Powstaje Kino Moralnego Niepokoju 

Papież Jon Paweł ll·w ojczyźnie 

Zimo stulecia w Pokce 

1980 
John Lennon zastrzelony przez szaleńca 

Prapremiero musicalu "Cots" wg T.S. Eliota 
no londyńskim West Endzie 

Kostko Rubika uznano zabawką roku 

Historyany gest Władysławo K . 
. ..i wkrótce potem powstanie "Solidarności 

1981 
. Pierwszy start wahadłowca Columbio 

Zornach no Prezydenta USA Ronaldo Regono 

Zamach no Papieża Jano Pawła li 

Ślub Księcia Karolo i Lody Diony 

Pierwsza audycjo MTV 

Stan wojenny w Polsce 

---·----··-------

1982 
No rynku pojawiło się dietetyano Coco-colo 

1ootsie"- światowej słowy rolo Dustina Hoffmana 

"Vidor/Virtorio"-wielko kreacjo Julie Andrews 

Deleg olizocjo "Solidarności' 

1983 
Narodziny telewizji śniadaniowej 

Pierwszy album Madonny 

Coraz więcej mówi się o AIDS 

Nobel dla Lecha Wałęsy 

Komputer osobisty szlagierem gwiazdkowym 
( ... no świecie) 

1984 
50-te urodziny Koaoro Donalda 

Obchody 40.lecio PRL 

KrótkQtrwoło, aa błyskotliwa kariero osobnika 
nazwiskiem Franek Kimono 

Zopłodnieńie post mortem dozwolone (we Francji) 

Richard O'Brien ... 
... był 31 letnim, chwilowo bezrobotnym 
aktorem, mającym za sobą 
niewielkie role, min. 
w HAIR i JEZUS CHRIST 
SUPERSTAR, gdy 
postanowił iść na całość. 
Oto jak sam pisze o sobie 
w żartobliwej biografii: 
"Moim pierwszym 
musicalem była EVITA -
historia życia Evy 
Peron z Argentyny. 
Jednak kiedy · 
ukończyłem dzieło i 
atrament wysechł 
okazało się, że A.Lloyd 
Webber i Tim Rice 
pracowali nad tym samym 
pomysłem. Byłem nieco 
zaskoczony słysząc słowa 

i melodie ich piosenek, bo 
brzmiały one identycznie jak 
moje. Próbując zbadać sprawę , 
uzyskałem miarodajne 
informacje, że para podobnych do 
nich osobników myła w owym czasie 
okna na mojej ulicy, zapisując całe 
stosy papieru, podczas gdy ja śpiewałem 
stojąc w otwartym oknie. Podjąłem wiec 
kolejną próbę napisania musicalu, tym 
razem jednak w całkowitej tajemnicy." 

Ową próbą zwieńczoną choć nie od 
razu jednym z największych sukcesów w 
historii brytyjskiego musicalu był THE 
ROCKY HORROR SHOW Projekt ten 
przyniósł autorowi sławę, pieniądze i co 
najważniejsze zajęcie na następnych 25 lat. 
Od czasu premiery, 16 czerwca 1973 roku, 
Richard O'Brien ma bowiem wciąż pełne 
ręce roboty, uczestnicząc w kolejnych 
realizacjach scenicznych R.H.S., tak na 
terenie Zjednoczonego Królestwa jak i w 
innych częściach świata, jako aktor, 
producent, reżyser. A trochę tego było. Już 
w pierwszym roku ROCKY HORROR trzy 

razy zmieniał "miejsce zamieszkania", 
przenosząc się za każdym razem do 

lokalu o większej ilości miejsc dla 
widzów, osiadając na dłużej 

w teatrze The Essaldo (350 
miejsc) : Odtąd grany 
nieprzerwanie wprowadził się 
na sezon 1979 I 80 do 
prestiżowego The Comedy 
Theater (800 miejsc) na 

West Endzie gdzie 
w momencie zejścia 
z afisza (nie na długo) 
osiągnął zawrotną liczbę 
2960 przedstawień 

w samym Londynie. 
W połowie lat 70 . 
zawędrował też za ocean, 
święcąc tryumfy w Los 

Angeles z O'Brien'em -
podobnie jak w wersji 

prapremierowej - w roli Riff
Ratra. W latach 80. rozpoczęło się 

systematyczne podbijanie scen na 
całym świecie, zaś w 1990 roku 

nastąpił powrót na West End, na cztery 
sezony do The Piccadili Theater. 

W trakcie tej dekady stworzono trzy wersje 
musicalu z przeznaczeniem na kolejne 
europejskie tournee, a wśród nich ostatnią -
gigantyczne widowisko z 1998 roku, z okazji 
srebrnego jubileuszu "potwora". Ponadto 
miały miejsce dziesiątki premier na scenach 
od Japonii do Islandii. 

W chwilach wolnych od pracy nad 
ROCKY'm powstawały kolejne role 
teatralne i filmowe Richarda O'Brien'a, a do 
tego nowe piosenki, sztuki, scenariusze 
filmów, programy TV i musicale, które nie 
powtórzyły jak dotąd spektakularnego 
sukcesu z przed 26 lat, tym nie mniej 
pozwalają autorowi, kompozytorowi, 
aktorowi, reżyserowi i producentowi w 
jednej osobie, stale utrzymywać się w gronie 
najbardziej twórczych i . prominentnych 

postaci brytyjskiej pop - kultury. 
W roku 1975 O'Brien zrealizował w 

gwiazdorskiej obsadzie film THE ROCKY 
HORROR PICTURE SHOW (reż Jim 
Sharrnan), w którym jeszcze raz wystąpił 
jako Riff- Raff. Obraz ten będący 
początkowo mrożącą krew w żyłach klapą, 
stał się w drugiej połowie lat 70. i pozostaje 
do dzisiaj jednym z największych 
fenomenów kultury popularnej. W Polsce 
prawie nie znany, nieprzerwanie 
wyświetlany jest w licznych kinach w krajach 
anglojęzycznych, gromadząc na widowni 
tłumy przychodzących regularnie fanów, 
oddających się bez reszty swoistemu 
kultowi. Jego rytuał polega nie tylko na 
przybywaniu na seanse w strojach 

· i makijażach postaci z filmu oraz wspólnym 
z nimi śpiewaniu całych numerów 
muzycznych, ale również na "dogadywaniu" 
do filmowych dialogów mniej lub bardziej 
surrealistycznych kwestii, z których 
najdowcipniejsze podchwytywane są przez 
"wiernych" i po jakimś czasie można je 
usłyszeć przy okazji każdej projekcji, 
niezależnie od szerokości geograficznej. 
Inną, a obowiązującą tradycją są 
"interaktywne" działania publiczności, 
polegające na absurdalnym przenoszeniu 
akcji filmu na widownię , w rodzaju sypania 
ryżu podczas sceny ślubu, czy też strzelania 
z pistoletów na wodę w trakcie ulewnego 
deszczu na ekranie. 

Kult związany z filmem przeniknął do 
kolejnych realizacji scenicznych stając się 
głównym elementem teatralnej zabawy, tym 
razem już nie tylko w krajach obszaru języka 
angielskiego, ale na wszystkich 
kontynentach poza Antarktydą, co jak 
należy podejrzewać zostanie nadrobione w 
dającej się przewidzieć przyszłości. 
Tryumfalny pochód potworów z galaktyki 
Transselwania trwa, czego dowodem jest 
polska prapremiera w chorzowskim Teatrze 
Rozrywki, następująca w rok po 
wskrzeszeniu ROCKIE'go, w 25. rocznicę 
narodzin i usadowienia go z powrotem na 
londyńskim West Endzie pod nazwą THE 
NEW ROCKY HORROR SHOW. 

Andrzej Ozga 

Kilko istotnych terminów. •• 
ANDROGINIA· Obojnactwo rzekome męskie polegające no tym, 
że zewnętrzne narządy ~ciowe sq w różnym stopniu sfeminizowane. 
• Występowanie i kobiet uczuciowości jak i postaw typowych dla 

· mężczyzn, natomiast u mężczyzn cech typowych dla kobiet.· Typ 
osobowości o silnych cechach zarówno męskich i kobiecych 
jednocześnie . Określenie to wywodzi ~ę z mitologii greckiej, według 
której uwożono, że pierwotni ludzie posiadali cechy obu ~ci 
(ondroginy). Androginy uwożone byly za istoty wyższego rzędu. 
Dopiero później Hefajstos stworzył pierwszą kobietę Pandorę · 
przyczynę wszelkiego zlo no ziemi. 
BISEKSUALIZM ·Przejawianie aktywności seksualnej wobec 
przedstawicieli obydwu płci. Zwykle popęd homoseksualny lub 
heteroseksualny nie jest zrównoważony ldominuje jeden z nich, choć 
okresowo każdy z nich może uzyskać przewagę. Najczęściej to formo 
oktywnośd seksualnej ma charakter przejściowy. Biseksualizm jest 
charakterystyczny dla okresu dojrzewania. W dojrzałym wieku częściej 
dotyczy kobiet. . 
HOMOFOBIA • Nasilony lęk przed osobomi zońentowonymi 
homoseksualnie, najczęściej nieuzasadniony, ewentualnie no skutek 
własnych doświadczeń, usłyszanych informacji lub tez związany jest z 
nieświadomymi potrzebami homoseksualnymi trudnymi do 
zookceptowonio 
IDENTYFIKACJA PlCIOWA • Poczucie akceptacji 
i przynależności do własnej płd uformowane w wyniku procesów 
intemolizocji poglądów, wartości, manier, statusu oroz władzy 
przedstawicieli własnej ~ci . ldentylikotjo jest kształtowano od 
momentu narodzin dziecko. Już w okresie noworodkowym rodzice 
odmiennie się zachowują i interpretują zachowania chlopco lub 
dziewczynki. Następnie poprzez noślodowniclwo, wzmacnianie 
okre~onych zachowań, dobór ubioru oraz zabawek, kontakty 
rówieśnicze, zabawy tematyczne z innymi dziecko kształtuje w sobie 
poczucie przynoleżnośd i odrębności płciowej . W okresie dojrzewania 
proces ten nadoi się rozwija poprzez pierwsze kontakty o chorokteize 
seksualnym · zaloty, pocolunki, pieszczoty, wspólne spędzanie czasu. 
W każdej chwili proces ten może ulec zakłóceniu, co może prowadzić w 
przyszłości do różnych zaburzeń seksualnych. Role szczególną 
odgrywają w tym procesie osoby najbliższe motka i ojciec czy 
rodzeństwo. Jeżeli w domu rodzinnym dziecko obserwuie negatywne 
wzorce własnej ~ci, lub jeżeli role ~ciowe rodziców są odwrócone 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że dojdzie u niego do zaburzeń 
identyfikacji ~owej. 
M~SKOŚĆ • Zespół specyficznych cech biologicznych oraz 
psychicznych. Biologiczne różnice ~ci sq względnie niezmienne w biegu 
historii, ole reprezentacje społeczne i osobiste są wersjami 
historycznymi oraz kulturowymi. Cechy męskie lączone są w silniejszym 
stopniu ze sferq publiczną, prymem, większą aktywnością seksualną, 
agresją i rywalizacją. Obecnie uznaje ~ę, że większość tych cech 
mężczyźni uczą się w trakcie życia i że nie są one wrodzone. 

SŁODZIUTKI TRANSWESTYTA 
Nie sądźcie mnie po mym wyglądzie 
Omylić was mogą O".Z'J 
Nie dość męski za dnia 
wkrótce stanę się ja 
z piekła rodem kochankiem tej w nocy .. . 
Toja .. . 
słodziutki transwestyta 
z transseksualnej Transselwenii 
Gdy gościć zaszczyt Was mam 
chętnie zagram coś Wam, 
by wyrwać Was z tej sztywnej pozy. 
A gdy wam wciąż będzie mało 
to pójdę na całość 
i urządzę Wam seans filmów grozy ... 
Kłopoty macie, to fakt... 
Lecz czy ... dętka - flak, 
to powód do paniki ? 
Większych problemów moc 
zniknie w tę jedną noc 
za sprawą mej szatańskiej techniki. .. 
To ja ... 
słodziutki transwestyta 
z transseksualnej Transselwenii 
Zmarzliście widzę na kość 
Rozgrzeje Was coś, 
co wam powiem - dziś stworzył 
człowieka, 
co ma cerę jak miód, 
włosy blond - istny cud. 
Cud, na który w napięciu wciąż 
czekam ... 
To ja ... 
słodziutki transwestyta 
z transseksualnej trans-Transselwenii 
Do pracowni więc mej 
przyszła pora już wejść ... 
Widz~, że cali już drżycie z obawy. 
A jeśli to deszcz 
powodem drżeń jest, 
powód usunę lecz ... 

... lecz nie objawy. 

si. i muz. - R. O'Brien. tłum . - A. Ozga 

REWOLUCJA SEKSUALNA • Liberalizacjo życia seksualnego 
zapoczątkowano w lotach pięćdzies iqtych (rozpoczęto przez ruch wyzwolenia 
kobiet w U.S.A. i ruch hippisowski), związano z opieraniem partnerstwa 
seksualnego no zasodoch równości jak również przyjaźni, występowaniu 

postaw okceptuiących przedmałżeńskie współżycie seksualne, homoseksualne 
zwiqzki, seks grupowy itp. Hoslem rewolucji b0o "make love, not war" ( "czyń 
miłość, nie wojnę"), będące reakcją no wojnę w Wietnamie. Proces ten został 
zahamowany w lotach 80-tych przez pojawienie się AIDS. 
TRANSSEKSUALIZM • Rozbieżność pomiędzy ~cią psychiczną o ~cią 
morfologiczną(onotomiczną przyp. red.) oraz metrykalną. Transseksualisto 
czuje się mężczyzną , uwięzionym w "ciele kobiety" i odwrotnie. Odczuwa on 
odrazę do swego ciało, należącego, jego zdoniem do przeciwnej ~ci, cierpienie 
spowodowane silną potrzebą posiadania odpowiedniego ciolo do ~ci 
psychicznie przeżywane~ o także pragnienie okceptocp społecznej w roli 
zgodnej z tq włośnie pldą. Transseksualiści ubierają się w odzież zgodną z ich 
poczuciem psychicznym, odczuwają sotysfokqę, gdy zostaną uznani za ludzi 
należących do tej ~ci oraz wykazują chęć przekształcenia swojego cialo nawet 
no drodze skomplikowanych operacji zmieniających ~eć anatomiczną . 
Kierunek popędu seksualnego tych osób jest przeważnie zgodny z poczuciem 
psychicznym płci · co oznacza niezgodność w odniesieniu do narządów 
~ciowych oraz rzekomo homoseksualność. Nie powinno s ię transseksualistów 
uważać za zorientowanych homoseksualnie, gdyż kierunek ich zainteresowań 
seksualnych jest niezgodny z budową ich narządów ~dowych, które sq 
traktowane jako coś obcego i odrażającego . 
TRANSWESTYTYZM • Eonizm · osiąganie satysfakcji seksualnej 
poprzez przebieranie się w odzież lub charakterystyczne elementy odzieży pici 
przeciwnej. Może również przejawiać się zmianą intonotji głosu, manier, 
zainteresowań itp. Wyróżnia się kilko odmian transwestytyzmu: 
• heteroseksualny · formo to jest nojczęściej spotykano · osoby takie moją 
zachowaną zdolność do utrzymywania stosunków płciowych z osobnikami ~ci 
przeciwnej, ·homoseksualny, ·biseksualny, ·aseksualny, występujący u osób, 
dla których przebieranie się w odzież ~ci przeciwnej zastępuje jakiekolwiek 
inne pragnienia seksualne inne odmiany eoizmu jak np. narcystyczny lub 
fetyszystyczny itp. Przyczyny tego zaburzenia mogq być różne: odrzucenie 
dziecko z powodu jego ~ci, ubieranie dzieci w odzież odmiennej płci, 
przebieranie dla ukarania, utrwalone przebieranie się w odzież płci 
faworyzowanej, silna identyfikacja dziecko z kobietą (motka lub siostro), 
przestawione role rodziców, urazy oraz inne. Nie powinien być mylony z 
transseksualizmem. 
TOŻSAMOŚĆ • Sposób, w jaki dano osobo potrafi zachować osobistą 
odrębność w sferze ~ciowości, przynależności narodowej, no określonym 
etapie życia itp. pomimo przeżywania kryzysów, przeciwności i destrukcyjnych 
nacisków społecznych. W sferze ~dowości jest to trwałe poczucie własnej płd 
biologicznej i spolecznej. 

Wybrane hasła pochodzą z książki ENCYKLOPEDIA SEKSU 
pod redakcją prof. Zbigniewa lwa · Starowiua 



obsada 
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Kalendarium 
1985 
Gwiazdor Rock Hudson - pierwszą słowną ofiarą 
AIDS 

Odnaleziono wrak Titónico 

Apel Live Aid, o nostępnie_gigontyany koncert 
no rzecz pomocy głodu1ące1 Afryce 

Tryumf płyty CD 

Powstaje termin "bezpieany seks" 

Milicyjna okcjq "Hipcynt" - próbo zostroszenio 
i penetracji polskich środowisk gejowskich 

1986 
Kometo Halley' a na niebie 

Jednorazowe aparaty fotograficzne no rynku 

1. międzynarodowo konferencjo no temat AIDS 

Katastrofo "Cholengero" 

Katastrofo w Czarnobylu 

Z kosmosu przybywa ALF 

1987 
MiCliiiHGorboczow inicjuje pierestrojkę i ~osnost 

Pierwsza telewizyjno reklama prezerwatyw w USA 

Umiera Andy Warhol 

Rodzi się 5. miliardowy mieszkaniec Ziemi 

Zostonowiojqca w Polsce popularność nadawanego 
no chrzcie imienia Isauro 

1988 
"Ostatnie kuszenie Chrystusa" Martina Scorsese 
wywołuje burzę 

Michael Jackson na toumee w Europie 

Olimpiad~ .VI Seulu -Rep J9hnson 
zdyskwalifikowany za dopmg 

Pierwsza w Polsce operacja przeszczepu tkanki 
mózgowej 

1989 
AflJ5W natarciu 

Runął Mur Berliński 

Wyrok śmierci dla Salmana Rushdiego 

Zmarło Bettie Davis 

Japończycy podarowali Zachodowi Karaoke 

Okrągły Stół w Polsce -Tadeusz Mazowiecki 
premierem 

1990 
GiiiTieloy - hit no rynku zabawek 

Nosiciele wirusa HIV żebrzący no ulicach polskich 
miast 

Samorozwiązanie PZPR - kończy erę "przewodniej 
roli partii" 

Nauka religii zostaje wprowadzono do po~kich 
szkól i przedszkoli 

Inicjując "wojnt no górze" Lech Wałęso rozpętuje 
"wo1nę no dole 

1991 
IToliiiSon -gwiazdo NBE oświodao, że zaraz~ się 
AIDS w wyniku kontaktu heteroseksualnego 

Umiera Freddie Mercury -solisto "Queen" 

''Seksameron" wg. Boccaccia - pierwsza prywatna, 
komercyjno produkcjo teatralno w Ili RP 

Premiero musicalu "Metro" 

Ogólnopolska zmiana nazwy ulicy Armii Czerwonej 
no Armii Krajowej 

~połeqna lista kolejko.wo przed pierwszym salonem 
Mercedesa w Warszawie 



Kalendarium 
1992 
Odkrycia sotetity COBE potwierdzają teorie Big Bong 

Powstają konflikty wokół reklam Benettono 

Pierwszy bor McDonold's w Polsce 

Walki o domy opieki dla nosicieli HIV 

Anastazjo P. nie podważa zaufania narodu do swych 
przedstawicieli 

1993 
Nowo telewizjo Sky Satelite 

"Park Jurajski" - sklonowane dinozaury podbijają 
świat 

Sekto Davida Koresho odparło otok federalnych 

Uchwalenie ustawy antyaborcyjnej w Polsce 

1994 
Rocky osiągnął pełnoletność 

Rozprawo O.J. Simpsona 

loretto Bobbit odci~o penisa swojemu mężowi 

Próbo wylansowania pozytywnego znoaenio 
terminu "ciemnogród" 

1995 
Hugh Grant przyłapany in floGront i... , co 
bynajmniej nie zogrozHo jego karierze 

Wybitna rolo Terence'o Stomp' o w "Priscilli -
Królowej Pustyni" 

Wykreowano Disco Polo 

Sukces filmu "Ksiądz" pomimo protestów środowisk 
kościelnych 

Homilio Księdza H. Jonkowskiego ujawnia wodę 
słuchu prezydenta l. Wałęsy 

1996 
Korol i Diano biorą rozwód 

Rząd Wielkiej Brytanii przystąpił do ~rzynonio 
krów ze względu no domniemane zakażenie 

Otwarcie zrekonstruowanego Globe Theoter 

W Krokowie 3 lota więzienia dla wydawcy książki 
"Narkotyki · Przewodnik" 

1997 
Spice Girls na szczycie 

Narodziny owcy Dolly 

Tragiczne śmierć Lody Diony 

A. Gołoto nie zdąża dosięgnąć podbrzusza L.Lewiso 

Dróżnik spod Krokowa oddaje znalezioną przy 
torach poauszkę ze l OO tys. dolarów 

1998 
Afero "rozporkowo" nie pozbawia B. Clintona 
prezydentury USA 

Srebrne urodziny Rocky' ego 

W "Raporcie o stanie rodziny" zostają podane do 
publianej wiadomości kryteria oceny, kto jest, o kto 
nie Dobrym Polokiem 

No życzenie twórców filmu "Pon Tadeusz" 
laboratorium Kryminalistyki K.G. Policji 
sporządza pamięciowy portret Zosi 

1999 
Polsko prapremiero musicalu uThe Rocky Horror 
Show" w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, 
jedno z trzydziestu bieżących realizacji no całym 
świecie 

Antoni Miłosz* 
California, 31.V.1999 

Kiedy film "The Rocky Horror Picture 
Show" na krótko ukazał się w kinach, a 
podobno był to rok 1975, nie zwróciłem 
na niego najmniejszej uwagi, i nie ja 
jeden. Musical ten stanowił szczyt 
szkoły tzw. "Camp'u", czyli parodii kiczu. 
Miał też paradoksalny podtekst 
polityczno-społeczny, krążący wokół 
szeroko rozumianego wyzwolenia. W 
gruncie rzeczy, był to bardzo śmieszny 
film, jedynie dość płytko wspierający 
ducha "inności", i zrobiony ot, tak sobie, 
dla zabawy. Filmowo ni pies ni wydra, 
zyskał fatalne lub pełne zakłopotania 
recenzje, trochę moralnego potępienia i 
plajtę, na -niby - koniec. Jednak sprawy 
potoczyły się inaczej. 

Latem siedemdziesiątego 
dziewiątego roku, w któryś piątek tuż 
przed północą, przejeżdżałem obok kina 
U.C. na University Avenue w Berkeley, 
gdy zauważyłem tłum młodzieży w 
barwnych kostiumach. Zaciekawiło 
mnie, o co tutaj chodzi? Zatrzymałem się 
i zagadnąłem członków punkowskiej 
kolejki, a oni na to: "Rocky Horror". 
"Chodż z nami!". Tłum był sympatyczny 
- głównie dzieciaki w wieku 13 do 18 lat -
pokolenie, które wchodziło w życie już z 
zapleczem całej obyczajowej rewolucji 
lat sześćdziesiątych, ale nieświadome 
jej korzeni. Luz, śmiech, przyjazne gesty, 
skręty marihuany ukradzione rodzicom, i 
pełnia wiary w możliwości jakie daje 
życie - wchodziliśmy w lata 
osiemdziesiąte. A Rocky Horror wyrażał 
przede wszystkim credo osobistego 
wyzwolenia, i obronę "niezrozumianych 
dusz" (ale to już oddzielny i złożony 
temat). 

Przedstawienie odbywało się 
równocześnie na ekranie i na scenie. 
Akcja filmu toczyła się na ekranie, a pod 
nim, na sali mini-teatr "odtwarzał" to, ce 
działo się w filmie. Była to niesamowicie 
rozbudowana gra, w której brała udział 
wielka amatorska trupa młodych 
aktorów i aktorek - dzieci miasta 

Nikt nie kazał 
uniwersyteckiego Berkeley. Widać było 
że "grać" Frank'N'Furtera lub Riff-Raffa, 
to jest, wśród kumpli, demokratycznie 
zasłużony zaszczyt. Domowej roboty 
kostiumy, starannie malowane 
dekoracje z tektury i dykty, kolorowe 
lampiony po kilK.a dolarów i inne, barwne 
rekwizyty - cała sala brała w tym udział, 
znała każdy absurdalny tekst na pamięć i 
podpowiadała, odpowiada/a, chórem 
śpiewała piosenki. Był to obrządek 
wtajemniczonych - nikt nam nie kazał -
nasza nowa Msza! 

W kluczowych momentach , 
okazywało się, że wszyscy na sali byli 
świetnie przygotowani i dobrze znali 
zasady "liturgii". Ja czułem się 
"niegodny". Na dobiegający z ekranu 
tekst "Wznieśmy toast", z kieszeni i 
torebek wyrwała się wichura grzanek z 
chleba. I tak przez całe przedstawienie -
fruwały kolorowe konfetti, ryż, papier 
toaletowy, i.t.d. Taniec "Time 
Warp"("Niech zapętli się czas") -
(przyp.red.) poderwał dwieście osób z 
foteli i cale kino zwariowało. Wszyscy 
tańczyli między siedzeniami, naśladując 
dzikią pantomimę aktorów na ekranie. 
Obłęd . A ja - niepewny - czułem się 
trochę tak, jak naiwny misjonarz na 
ceremonii u ludożerców. Pod koniec 
seansu nikt, co prawda, nie został 
zjedzony, ale sala wyglądała jak 
pobojowisko. Spytałem sąsiadów z 
rzędu, czy to jedyne takie 
przedstawienie, a oni na to: "W każdy 
piątek, od kilku lat". Dopiero później 
dowiedziałem się, że takie rzeczy 
odbywały się nie tylko w Berkeley, i że 
rozprzestrzeniało się to po całych 
Stanach. 

Z końcem seansu, wszyscy 
wzięliśmy się do sprzątania sali. Trupa 
spakowała rekwizyty i tektury. Siwemu 
operatorowi wręczono większość kasy. 
Śmiejąc się wyszliśmy w chłodną noc. 
We mgle było już tylko słychać startujące 
silniki samochodów i cały, niesamowity 

"The Rocky Horror Picture" Show zniknął 
bez śladu, aż do przyszłego piątku. Był 
to rok 1979. 

Od tamtego czasu, co kilka lat w 
piątek o północy, chodzę na Rocky 
Horror, a w kieszeni mam przygotowane 
zawczasu kawałki chleba. Nadal grają 
go, w tym samym kinie, tak jak i w wielu 
innych studenckich miastach w Stanach. 
Trwa to więc już od dwudziestu kilku lat. 
Jakby nowa commedia de/l'arte. 

Ostatnio tłum trochę się zmienił. Nie 
jest już tak utopijny jak dawniej. Są w 
podobnym wieku, może trochę starsi, ale 
teraz przyjeżdżają z dalszych okolic -
towarzystwo mniej elitarne i mniej 
wykształcone. Do niewinnych skrętów 
doszły inne środki - głównie alkohol. Za 
wejście też każą więcej płacić i 
przeszukują. Chodzi tyleż o broń, co c 
butelki, które potrafią latać zamiast 
chleba. Trudno, takie czasy. 

Chociaż nie odbywa się to już tak 
spontanicznie, nadal wystawia się 
Rocky Horror mimo zmian społecznych i 
niepewności życia. Napisano już na ten 
temat kilka książek i prac magisterskich. 
Rocky Horror odżywa też w internecie. 
Jest w tej tradycji coś tak wspaniałego i 
tak absurdalnego, że na jej korzenie 
można patrzeć tylko z podziwem oraz z 
pewnym optymizmem. Jest to 
gruntowny dowód na to, że ludzie sami, 
bez narzucanych schematów, świetnie 
sobie dają radę i że człowiek potrzebuje 
rytuałów. że jak stare zawiodą, to jest 
konieczne staje się stworzenie nowych. 
że czasami treść jest mniej ważna od 
formy albo na odwrót i że na pewno nie 
tylko chleb, lub nawet tost, jest do życia 
konieczny. 

• Toni Miłosz urodził się całkiem przypadkiem w 
Washington D.C. Chował się głównie we Francji, 
chwilami dosłownie, i kończył studia w USA. 
Zajmuje się muzyką i projektowaniem systemów 
informatycznych, ale nie każdy rozumie że to jest w 
sumie to samo. Jego ojcem jest Czesław Milosz. 

NIECH ZNÓW ZAPĘTLI SIĘ CZAS 
RIFF - RAFF: 
Czas się sączy wąską strugą 
Obłęd schował kły 
Lecz to się skończy 
Przyjdzie pora niedługo 
Z czasem się wziąć za łby. 
Wciąż pamiętam 
W czasu zgięciach 
Otchłań w wir chwyta nas 
Przestrzeń się skręca -
Z czasu robi się pętla. 
Niech znów zapętli się czas l 
Niech znów zapętli się czas l 
NARRATOR: 
Na wstępie na lewo skok 
Następnie w prawe krok zrób 
Dłoń swoją przesuń pod bok 
Kolana razem skup 
Ruch bioder w tył i w przód 
W obłędny wprawi cię trans 
CHÓR: 
Niech znów zapętli się czas l 
Niech znów zapętli się czas l 
MAGENTA: 

,.,_ 
fi. ~HONDA 

Bank Sląski 

Jest wspaniale 
Fantazjo, daj szaleć 
Niech nikt dziś wcale 
Nie widzi mnie 
Skryć się w innym wymiarze 
To najskrytsze z mych marzeń 
Móc was widzieć - wy mnie nie 
Na zakrętach fantazji 
Przy byle okazji 
Czas w poślizg tam wpada raz po raz 
Ciało traci znaczenie, 
Jakby pod znieczuleniem. 
CHÓR: 
Niech znów zapętli się czas ~ 
Niech znów zapętli się czas ! 
COLUMBIA: 
Po prostu szłam ulicą tą 
Myśląc o Bóg wie czym, 
Gdy ten gość, niczym Wąż 
Mrugnął okiem złym 
Dreszcz przeszył mnie tak, 
No, krótko mówiąc - szok 
Miał furgonetkę - wrak 
I diabelski wzrok 

Spojrzał na mnie raz -
Wspak popłyną! czas 
Serce jęło bić na pełny gaz 
CHÓR: 
Niech znów zapętli się czas ! 
Niech znów zapętl: się czas ! 
NARRATOR: 
Na wstępie na lewo skok 
CHÓR: 
Następnie w prawo krok zrób 
NARRATOR: 
Dłoń swoją przesuń pod bok 
CHÓR: 
Kolana razem skup 
TRIO: 
Ruch bioder w tył i w przód 
W obłędny wprawi cię trans 
CHÓR: 
Niech znów zapętli się czas ! 
Niech znów zapętli się czas ! 

sł. i muz. - R. O'Brien, tłum. - A. Ozga 
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