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Scena Debiutu 

JOHN OSBORNE 

MIŁOŚĆ I GNIEW 
(„Look Back in Anger"). 

Przekład: Wacława Komornicka, Krystyna Tarnowska 

PRZEDSTAWIENip DYPLOMOWE STUDENTÓW IV ROKU 
{ PWSFTViT W ŁODZI 

ZE SPECJALNYM UDZIAŁEM 

IGORA ŚMIAŁOWSKIEGO 
W ROLI PUŁKOWNIKA REDFERNA 

OBSADA: 

Alison Porter - Aurelia Sobczak 
Helena Charles - · Dorota Chotecka 

Jimmy Porter ~Mar~ Bo~kD -
Cliff Lewis - Przemysław Wasilkowski 

REŻVSERIA: 
... 

KRZYSZTOF KOLBERGER 

Asystent reżysera: Zofia Dobrzańska-Czernicka 

Scenografia: Muzyka: 
Marek Chowaniec - V rok ASP 

(praca dyplomowa) 
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PREMIERA USTOPAD 1992 

Realizatorzy_, Zespól i dyrekcja 
P. C. S. skladają podziękowanie 
dyrekcji ZPO _,_,CORA" za 
udostępnienie kostiumów. 

Zbigniew Wodecki 

Koordynacja pracy artystycznej : 
Krystyna Pile 

Główny elektryk: Paweł Stolarek 
Główny akustyk: Andrzej Zagórski 
Kierownik sceny: Władysław Gurdek 

Kasa biletowa czynna codziennie w godz. 10-14 i 16-19, w poniedzialek w godz. 10-15; w niedzielę w godz. 15-19. 
tel. 33-68-80, 33-40-66 

Kierownik biura organizacji widowni: Kazimierz Kowalczyk 
Opracowanie graficzne programu: Marek Chowaniec 

Zdjęcia : Kuba Pajewski 



Dobry wieczór Państwu! 

Tak witał zawsze swoją ukochaną Publiczność jeden 
z najznakomitszych konferansjerów przedwojennego teat
rzyku „Qui Pro Quo' - Jaros y. 
Był Węgrem z pochodzenia tąd jego zabawna poi zczyz
na. 
Otóż kiedyś, mając chrypkę, tak uśmiechnął się do 

swoich przyjaciół stanąwszy przed kurtyną: 
,,Proszi Państwa, p zipraszam za moją chrypkę ale dzisz 

w nocy wybiegiem prosto z łóżka.„ do domu". 
Otóż ja nie z „łóżka'', ale ze spokojnych domowych 

pieleszy, zostalem wyrwany do wspomożenia uroczych 
dyplomatów Łódzkiej Szkoły Teatralnej (chyba i Filmo
wej), przez ich miłego profesora a mojego mlodszego 
(bardzo młodszego) kolegę - Krzysia Kolbergera. Uleg
łem. 
Od kilku lat postanowiłem już nie „ występ wać" w teatrze. 
Dużo tych moich zawodowych przeżyć, często uroczych, 

było w moim życiu - i dlatego uważalcm, że należy 
wycofać się „na z góry upatrzone pozycje". 
Ale powtarzam - uległem! 
Jeżeli ta miła młodzież, ze swoim profe orcm-reżyserem, 
chcieli mnie mieć w swoim gronie - nic miałem siły 
odmówić. 
D latego tu jestem. 
Mam nadzieję, że Wysoka Komisja obdarzy ich dyplomami 
- będę naprawdę szczęśliwy - starszy pan otrze łzę 
radości. 
Kiedyś, nie tak dawno zresztą, w hallu warszawskiej TV, 
podeszły do mnie dwie młode damy i poprosiły o autograf. 
Podpisałem po czym zapytałem jedną z nich: „Dziecko 
drogie, chcesz mieć autograf starszego pana?" Na to obie 
pięknie dygnęły i wyrecytowały: „Tak, pro zę pana, bo 
dzisiaj modne je t retro!". 
Może to prawda„. Trzymajmy kciuki! 

Kłania się - Igor Śmiałowski 

„ 

Zawieszeni w próżni, pomiędzy przysłowiowym piekłem 
i niebem, obdarzaiącym nas łaskami „tamtego świata", 
który głoszą zwiastuni „nowej władzy ' pilnując, by na
grody były „atrakcyjne i rozdzielane właściwym ludziom". 

Co niedziela wyznający swoje grzechy w kościele, by 
potem je powtarzać w dni powszednie. 

Przytłoczeni troskami dnia codziennego, wywołującymi 
fru trację i agresję wobec otoczenia. 

Nietolerancyjni na „odmienność innych", przekonani 
o słuszności własnych racji. 

Żyjący w posób ,,normalny i kulturalny", bo tak wypa
da; stojący na „uboczu, bo tak je t wygodniej i swobod
niej". 

Chowajcy się za różne maski, bo nie umiemy w sposób 
prosty wyrazić woich uczuć. 

Uprawiający sex bez miłości, albo miłość na pograniczu 
nienawi ·ci - ,Nie wiemy, że żyjemy" - jak mówi bohater 
sztuki Osborne'a - „Odcinamy się od brzydkich pro
blemów dwudziestego wieku; nikogo nic nie obchodzi, 
żadnej wiary, żadnych przekonań, żednego entuz jazmu" . 

„Boże, jak ja tęsknię za odrobiną zwykłego, ludzkiego 
entuzjazmu! Tylko tyle!" - woła Jimmy Porter. 

„Wiecie co, mam pomysł" - proponuje autor „Miłości 
i gniewu" - „Może zabawilibyśmy się w taką grę: udawaj
my, że jesteśmy ludźmi, że naprawdę żyjemy choć przez 
chwilę. Co wy na to?" 

Drodzy Państwo! 
Z grupą młodych ludzi, którzy zdają się być jeszcze nie 

pozbawieni entuzjazmu, zapraszamy do takiej gry, mając 
nadzieję, że bohatewrowie, napisanej w 1956 roku dramy, 
staną się bliscy wam, z końca dwudziestego wieku i wywoła
ją wasze wzru zenie. 
Choć przez chwilę. Co Wy na ro? 




