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John Osborne 

MIŁOŚĆ I GNIEW 
(Look Back in Anger) 

Przekład - Wacława Komarnicka, 
Krystyna Tarnowska 

Teksty piosenek - Andrzej I wiński 

Osoby: 
Jimmy Porter - Adam Hutyra 

Cliff Lewis - Antoni Rot 
Alison Porter - Agata Ochota-Hutyra 

Helena Charles - Beata Przewłocka 
Pułkownik Redfern - Tadeusz Morawski 

Reżyseria - Alicja Choińska 
Scenografia - Barbara Josepyszyn 

Muzyka - Tomasz Kmiecik 
Asystent reżysera - Tadeusz Morawski 

Inspicjent i sufler - Mariusz Korek 

„ 
Premiera - Marzec 1993 r. 
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' 

JOHN OS BORNE 



JOHN J. OSBORNE urodził się w 1929 roku w Londynie. Wykształ
cenie jego ograniczyło się do nie ukończonej szkoły średniej. Został z 
niej usunięty w wieku 16 lat za uderzenie w twarz dyrektora. Pracował 
potem jako dziennikarz, próbował aktorstwa, prowadził mały zespół 
teatralny, był nauczycielem domowym. Praca przeplatała się z długimi 
okresami bezrobocia. W czasie jednego z takich impasów napisał „Mi
łość i gniew" - sztukę, która przyniosła mu światowy rozgłos. Jej 
prapremiera odbyła się w Londynie w 1956 roku. Osborne dał tu 
świadectwo myśli i uczuć młodych ludzi swego czasu. Uchwycił trafnie 
istotny problem tego pokolenia: frustrację młodej inteligencji, bunt 
przeciw samotności, beznadziejności życia. 

Swą sztuką wyprzedził i zainspirował wielu młodych dramatopisarzy 
(ro.in. Pintera, Delaney, Weskera), znanych później jako „młodzi gnie
wni" (angry young men). Premiera „Miłości i gniewu" zapoczątkowała 
falę znaczących dramatów angielskich. 

Potem napisał Osborne jeszcze kilka innych sztuk o podobnej tema
tyce z najciekawszymi bodaj - „Music-Hall" (1957) i „Nie do obrony" 
(1964). Transponował także model „młodego gniewnego" na materię 
historyczną, pisząc „Lutra" (1961) i adaptując dla teatru „Portret Do
riana Gray'a" O. Wilde'a. 

Warto również wspomnieć, że Osborne założył zespół filmowy Wo
odfall Films, który zrealizował szereg świetnych filmów brytyjskich: 
ekranizacje „Miłości i gniewu" i „Music-Hallu", a także in.in. „Smak 
miodu", „Z soboty na niedzielę", „Samotność długodystansowca", 

„Toma Jonesa'', „Sposób na kobiety''. 
Dziś twórczość Osbome'a staje się znów aktualna. Młodzi ludzie 

wchodzący w dojrzałość mogą odnaleźć tu swoje niepokoje, swój bunt 
i frustrację. 



OSBORNE O TEATRZE 

„. Kocham teatr, ponieważ wiem, że wreszcie stał się tym, czym 
był zawsze w moich marzeniach i czym zawsze powinien być: bronią. 
Jestem pewien, że teatr w naszych czasach może stać się jednym z 
decydujących elementów walki. 

My, którzy pracujemy w teatrze mamy do dyspozycji wielką siłę i 
nigdy nie powinniśmy - co niestety zdarza nam się często - lekceważyć 

jej możliwości rażenia. Prawdą jest, że teatr nie działa tak bezpośrednio 
i nie ma tak szerokiego zasięgu jak film czy telewizja. Nasza potęga 
jest skoncentrowana. Ludzie tworzący dla środków masowego przekazu 
bacznie nas obserwują, bo zwykle my byliśmy tymi, którzy stawiają 
żądania„. 

fragment przedmowy J. Osborne' a do 
Międzynarodowego Rocznika Teatralnego 

(1957) 



„MIŁOŚĆ I GNIEW" W OCZACH KRYTYKÓW 

„. Sztuka jest gniewna, gorączkowa, nieuładzona. Nawet szalona. Ale
jest młoda, młoda, młoda!„. 

John Barber 
Daily Exspress z 9 V 1957 r. 

„. Nie oszukujmy się! Jeżeli Teatr Autorów przy Royal Court wystawi 
następne sztuki w podobnym stylu, będzie skazany na upadek. Po trzech 
godzinach „Miłości i gniewu" myślę z gniewem o zmarnowanym wieczo
rze„. 

Birmingham Post z 9 V 1957 r. 

gniewna sztuka gniewnego n:iłodego pisarza, neurotyczna, pełna 
przesady i wysoce niesmaczna„. 

Daily Mirror z 9 V 1957 r . 

. . . prostak i intelektualny arywista, który wyczynia w salonie niewyobra
żalne rzeczy, zagraża zasadom dobrego wychowania i wygodnym złudze
niom, w jakich żyją klasy średnie„. 

Daily Express z 9 V 1957 r. 

Nie sposób nie zgodzić się z opinią, że „Miłość i gniew" znajdzie 
entuzjastów przede wszystkim pośród „mniejszo§ci". Zasadnicze znacze
nie ma jednak liczebność owej „mniejszości", którą oceniam w przybli
żeniu na 6733000, co stanowi liczbę ludzi w wieku 20-30 lat zamieszka
łych w tym kraju. 
. . . Wątpię, czy mógłbym polubić kogoś, kto nie chciałby zobaczyć 

„Miłości i gniewu". To najlepsza młoda sztuka bieżącego dziesięciolecia! 

Kenneth Tynan 
The Observer 



Jacek Santorski 

POLSKI NARCYZM 

Mityczny narcyz nie był w stanie kochać nikogo poza swoim lustrza
nym odbiciem . Psychologowie nazywają narcyzmem nadmierne zaanga
żowanie w kreację i podtrzymywanie obrazu własnej osoby, zwykle 
wyidealizowanego. Mechanizm ten zabezpiecza przed doświadczeniem 
wewnętrznej pustki, niepewności i małej wartości. Syndrom narcystycz
nego zaburzenia charakteru obejmuje tendencję do idealizowania jed
nych, a dyskryminowania innych ludzi i zjawisk, poczucie bycia kimś 
szczególnym, całkowity brak tolerancji na krytykę, łatwość obrażania 
się i oskarżania innych, trudność w przepraszaniu i przyznawaniu się 
do błędów. („.) 

Podczas gdy w społeczeństwach dobrze zorganizowanych narcysty
czne zaburzenia dotykają przede wszystkim sfer życia intymnego i zdro
wia, u nas infekują społeczne i zawodowe funkcjonowanie ludzi, życie 
polityczne. Jednocześnie polski narcyzm przybiera przeróżne formy, 
których na próżno szukalibyśmy w amerykańskich podn:cznikach psych
iatrii. 

Bezrobotny inteligent, który nie jest w stanie zniżyć się, aby podjąć 
nowy rodzaj pracy, podlega podobnym mechanizmom co rzutki trzydzie
stolatek, który nie może oprzeć się pokusie ignorowania wszelkich 
norm, żeby potwierdzić image przedsiębiorczości. Każdy z nich ma tylko 
inny ideał ego, z którym nie jest w stanie się rozstać. Innym typowym 
przejawem narcystycznego syndromu jest ustalanie sobie własnych, 
szczególnych praw przez wszelkiej maści grupy i mafie. Narcystyczne 
poczucie misji motywuje zarówno zakochanego w swoich wizjach gospo
darczych lidera kolejnej partii, jak pasywnego urzędnika, który prze
trwał na swoim stołku i blokuje co się da „dla dobra kraju". Obydwu 
cechuje zazwyczaj poczucie nieomylności i bycia niezastąpionym, cha
rakterystyczne dla osoby narcystycznej. 

Jako społeczeństwo, w maniakalno-depresyjnej narcystycznej dyna
mice mamy różne cykle. Dziś większość jest wzburzona lub obrażona, 
że trzeba płacić jakąś cenę za sprawne państwo, którego na dodatek 
jeszcze nie ma , a przecież nam s1ę należy. Inni popadają w apatię, 
głęboko rozczarowani wobec wyraźnej perspektywy, że już nikt z ze
wnątrz nas nie zbawi. Z kolei większość z tych, którzy są aktywni, oskar-



ża się wzajemnie, inwestując energię w utrwalanie swojej pozycji i 
wzmacnianie władzy , a interes całości - o którym wszyscy mówią -
gdzieś się gubi. ( ... ) 

Co w nas utrwala te mechanizmy? Co powoduje, że Matka Polka 
wychowała narcystyczne dzieci? 

Nieudolni księża, którzy na przemian rzucają wiernych na kolana i 
wynoszą ich - jeśli będą grzeczni - jako wybrańców Madonny? Pełna 
zakłamania i niedowartościowanych nauczycieli szkoła? A może to ko
muna, która - jak psychopatyczna, żła macocha - uwiodła kiedyś i 
oszukała naiwnych, wykastrowała większość z tych, którzy j~j podlegali, 
a tych, co się jej sprzedali, zdradziła i upokorzyła? Może Historia, 
która nie oszczędzała naszych granic, traktuje nas na przemian jako 
naród wyjątkowy, totalnie porzucając w obliczu zewnętrznych inwazji? 

Nie wiem. 
Jest dla mnie oczywiste, że każdy może zbadać swoje życie i zacho

wanie i jeśli to potrzebne - próbować odbudować swoją tożsamość 
poprzez samoobserwację i uwagę w codziennym życiu z innymi. 

fragmenty rozdziału „Polski narcyzm" 
z książki J. Santorskiego 
pt. ,Jak przetrwać w stresie" 
Warszawa 1992 



W repertuarze teatru: 

Molier „Świętoszek" 
F. Diirrenmatt „Fizycy" 
W. Russell „Shirley Valentine" 
W. Gibson „Dwoje na huśtawce" 
A. Mickiewicz „Dziady" 
A. Fredro „Śluby panieńskie" 
M. Camoletti „Z ogłoszenia" 

W przygotowaniu: 

P. Malarewski „Czarodziejska rzepka" 
S. I . Witkiewicz „Szewcy" 

Biuro Obsługi Widzów - Maria Bakuła 

Zamówienia na bilety zbiorowe oraz informacje na temat spektakli 
Biuro Obsłu~i Widzów w godz. od 8.00 do 15.00 (z wyjątkiem wolnych 
sobót, niedziel i świąt) . 

Przedsprzedaż w kasie biletowej ul. Kilińskiego 15 czynnej w godz. 
od 10.00 do 18.00. W niedziele 1 święta oraz w wolne soboty kasa 
czynna trzy godziny przed spektaklem. W poniedziałki - kasa nieczynna, 
chyba, że Jest przedstawienie, wtedy - trzy godziny przed spektaklem. 



PAŃSTWOWY TEA'I'R DRAMATYCZNY 
im. A. MICKIEWICZA w CZĘSTOCHOWIE 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Ryszard Krzyszycha 

Zastępca Dyrektora - fan Kempa 

Koordynator Pracy Artystycznej - Alicja Serwa 
Kierownik Techniczny - Stanisław Kulczyk 

Pracownie: 
krawiecka - Stefania Witas 
perukarsko-fryzjcrska - Anna Ilcclnarczyk 
elektrotechniczna - Piotr Kuzior 
elektroakustyczna - Zdzisław Kubziakowski 
malarsko-modelatorska - Genowefa Stępień 
stolarska - Ryszard Maślanka 
ślusarska - Zdzisław Chęcir1ski 

szewc - Franciszek Aclri anowicz 
brygadier sceny - Jacek Celiński 
Studio Nagra11 - Dariusz Mokwa 

Obsługa sceny: 
światło - Zbigniew Chęciński 

dźwięk - Paweł Jędrzejczyk 

rekwizytor - Marcin Skrzypicie] 
fryzjer-charakteryzator - Anna Bednarczyk 
garderobiani - Danuta Witczak, Dariusz Haładus 
montażysta - Zbigniew Szewczyk 
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IM. A.MICKIEWICZA W CZESTOCHOWIE . 


