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Andrzej Rich ter 
35 lat pracy artystycznej! 
"Aktorzy na ogól dosyć często zmieniają teatry, szukają nowych wrażeń i artystycznych 

możliwości . Zanim jednak zaczną wędrować, gdzieś muszą zacząć, gdzieś angażują się po raz pierw
szy. Andrzej Richter wybrał Zieloną Górę - pisano o Andrzeju Richterze w 1965 roku w Zeszycie 
Teatralnym wydanym przez Teatr Lubuski. 
Zaraz po uzyskaniu dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie przyjechał w lecie 
1964 r. do naszego teatru zajął pokoik na półpiętrze teatralnego gmachu i wszedł w próby. Od tej 
pory poddawany jest już surowej próbie życia w zespole, podczas objazdu i podczas pobytu w siedzi
bie. Któż nie zna trudów dostosowania się „.? Młody członek zespołu musiał jednak przejść przez nie 
zwycięsko, skoro przed dwoma miesiącami wybrano go sekretarzem Kola SPATiF. A zaczął - od 
Fircyka w komedii Zabłockiego pod tym tytułem, jeszcze jako tzw. obiecujący amator w zespole 
Technikum Kolejowego w Warszawie, gdzie uczył się po uzyskaniu matury, a przed rozpoczęciem 
studiów w PWST. Z kolei nomen omen grai w "Szczęściu Frania" w zespole ZZK prowadzonym przez 
prof. Jana Kochanowicza. Tenże właśnie zachęcił Andrzeja do przesiadki z parowozu na wóz Tespisa. 
Tu, w Zielonej Górze, A.Richter zdążył już wystąpić w "Mięsopuście", w "Pechowych dniach", w 
"Lekkomyślnej siostrze", w "Policji", "Złotym cielaku" i "Łysej śpiewaczce". Był tez parokrotnie asy
stentem reżysera i z powodzeniem brał udział w imprezach Teatru przy Stoliku "Fala" (m.in. jako 
Franek w "Pani Dally" Hanley, a). Co chciałby zagrać w przyszłości? Harpagona. 
Cóż, powodzenia! Droga otwarta, ramię Melpomeny, jak semafor, podniesione w górę„ . " 

Droga teatralna Pana Andrzeja trwa już 35 lat! Dziś kolejna, piękna podróż, w którą zabiera nas z 
sobą - rola Eugeniusza w Tangu Mrożka. Rola, którą święci 
Swój teatralny jubileusz. Dziękujemy ! 



INDEKS WYBRANYC H RÓL TEATRALNYCH 

Zielona Góra - 1964-1966 
"Mięsopust" - IX 1964 - debiut sceniczny 
"Pechowe dni" A. Ostrow kiego - rola Andrzeja Titycza 15.Xl.1964 
"Herbaciarnia pod sierpniowym Księżycem" John Patrick - rol a Pan Seiko 
"Lekkomyślna siostra" W. Perzyńskiego - rola Janka Topolskiego 26.VI.1965 
"Policja" S. Mrożek - rola Adiutanta 

Poznań - Teatr Polski- 1966-1968 
"Wesele Figara" P. A.Beaumarchais - rola pazia Cherubina 
"Kram z piosenkami" L. Schiller 
"Achilleis" S. Wyspiański rola Patroklosa 
gościnnie w Gorzowie w J 967 r. w "Szkole żon" Moliera -rola Horacego 

Szczecin - Teatr Polski- W pólczesny -Zamek Książąt Pomorskich ezon I 968-1972 
"Antygona" Sofokles - rola Hajmo_na . . 
"Mivandolina" Goldoni - rola Sluzącyg K.ararela d1 R1pafratta 
"Henryk IV" W. Szekspir - rola Poinsa . . 
"Po górach, po chmurach" E. Bryll - poslac Marka-Ewangelisty 
"K5iężniczka na opak wyw_rócon~" P.~alder?n - rola Lisarda 
"Dialogus de Pass10ne" w mscemzaCJI K.DeJmka 
"Hamlet" W. Szekspir - rola Aktora i Grabarza 
"Wesele" S. Wyspiański- rola Chochoła 
"Rzecz listopadowa" E. Bryll - rola Chłopaka 

Gdańsk- Teatr "Wybrzeże"-1972-1979 
"Gra miłości i przypadku" Mirivau - rola Służącego 
"Odbudowa Błędomierza" J. Iwaszkiewicz - rola Rysia 
"Iwona. księżniczka Burgunda" W. Gombrowicz - rola Marszałka 
"Horoskop" J. Surdykowski - rola Syna 
"Otello" W. Szekspir - rola Kasjusza 
"Kobiela bez skazy" G. Zapolska - rola Kaswina 
"Hamlet" W. Szekspir - rola Ozyryka 

Teatr Malych Form - "Rekreacja Mikołaja" wg Scmpe II nagroda jury oraz nagroda 
public~n?ści na XI Przeglądzie Zawodowych Teatrow Małych Form w 1976 r. w 
Szczec1me 

Teatr Dramatyczny obecnie Miejski w Gdyni J 976 - do teraz 
"Pan Geldhab" A. Fredro - rola Piórko 
"Kolędnicy" J. Skotnicki - role: Herod, Pas~erz, ~ro~o~ . . 
"Historyja o chwalebnym Zmartwychwstanm Pansk1m ~- z W1lkow1ecka 
"Bezimienne dzieło" S.I. Witkiewicz - rola Józef Leon G1Ttak 
"Bryla.n Bryś" A Fredro - rola Bors~ka . . . 
"To miej ce- tamten czas" K. Radow1ez - rola Kowryga (goscmme) 
"Okrutne zabawy" A. Arbuzow - rola Łowcjki 
"Dwa teatry" J. Szaniawski - postać Leśniczego 
"Rodzina" A. łonimsk i - rola Kolasińskiego 
"Kowal, pieniądze i gwiazdy" J. Szczepański - rola Dedcjki 
"Niech no tylko zak·witną jabłonie" A. Osiecka 
"Wieczernik" . Bryll - postać apostoła Piotra 
"Prezesowa" J. fo ranc!ot - rola Dominika i ProkuratlXa 
"Okręt" S. Tym - role: Profesor, Specjalista, Poeta Witold Dąbrowski 
"Kram z piosenkami" L. Schiller 
"Sen nocy letniej" W. Szekspir - rola Ściany (w roku 1990 i w I 998) 
"Awant ura w Chioggi" C. Goldoni - rola Fortunato 
"Chrystus z Betowa" scen. J. Osta zk.iewicz - Narrator 
"Antygona" Sofokles 
"Miłość do trzech pomarańczy" C. Goldoni - Pantalone 
"Pan Tadeusz" A Mickiewicz - Protazy, Buchman - później Ge rwazy 
"Iwona, księżniczka Burgunda" W. Gombrowicz - rola Walentego 

Mam w moim teatrze Kolegę. Od dwudziestu niespełna lat dojeżdżamy razem samochodem z Gdaiiska, gdzie 
mieszkamy. Mamy za sob') długie godziny w kolejce, a od kilku lat wsp(1lne podróże jego samochodem, wysłużonym i steranym 
pokonywaniem niezmiennie tej samej trasy o różnych porach dnia i nocy. 
On, z nieodłącznym papierosem ·koniecznie w lufce, w obłoku dymu, prowadzi brawurowo, szybko, ale pewnie. znaj<1c na pamięć 
znaki i światła. 
Są tacy, którzy jadąc z Nim zamykają oczy lub też wzywają boskiej pomocy. On jest spokojny. 
Te podróże to czas rozmów, pogaduchy o tym, co w domu. w sztuce. w TY. Czas konfrontacji pogl'!dów. czas wybuchów i uspoko" 
jenia. To anioł cierpliwości. Wrodzone poczucie ładu każe mu porządkować Swiat w każdej sekundzie. Każda sprawa od razu znaj
duje swoje miejsce. Inaczej nic mógłby chyba znosić życia. W jego v.ydaniu to pomaga Jemu samemu i innym. Ten wzór punktu
alności i akuratności, ze starannie prowadzonym kalendarzem, w ukochanej od lat. wysłużonej torbie - nie zapomina. Zna wszys
tkie numery telefonów· i te nowe i te o których inni już nie pamiętają, wszystkie daty imienin, nic mówiąc o godzinach prób i spek
takli, a także innych obowiązków. To On nic pożycza, nie ma długów, nie spóźnia się. On bywa na wszystkich premierach Kolegów, 
uroczystościach wesołych i pogrzebach. On pilnuje paczek na Boże Narodzenie i sprzqta opuszczone teatralne groby. To On jest 
pierwszy gotów do prób w baletkach i w odpowiednim stroju. 'fo On charakteryzuje się tak samo od pierwszego do ostatniego 
spektaklu. Zawsze gotów do pracy. Nad Jego lustrem w garderobie unosi sic; niewidzialny, wszechobecny Święty Obowiązek. 
Pan Przewodniczący„. To żartobliwe, ale serdeczne nazwanie. I prawdziwe. Od lat społecznik , w najtrudniejszych chwilach teatru 
zasłużony nicbywalym poświęceniem szef komisji zakładowej wzorowo sprawujący funkcję. Skrupulatny i pamiętaj<1cy o tym, co 
należy. To dzi9ki Jego pracy naśz teatr może się szczycić w dzisiejszych, niełatwych czasach takim uporztidkowaniem spraw 
prawnych, jakie trudno jeszcze spotyka się w innych teatrach. 
Pan Przewodniczący ma zawsze wszystkie dokumenty i chętnie służy pomocq innym związkowcom. Każda praca spl)łeczna 
pochłania wiele czasu, c.ilc w wypadku Pana Przewodniczqcego ma to wymiar niezwykły. Dlaczego? Dlatego, że odbiera kawał życia 
człowiekowi, którego los nic rozpieszczał. Pełen poświęcenia. surowy i kochajqcy nade wszystko swoje piękne córki Ojciec, najlep
szy i najserdeczniejszy Opiekun i M<JŻ, teraz na Smierć zakochany Dziadek dwuletniej Kasii:ńki. Nicszczi.;ścia i przeciwności, które 
staly sii; Jego udziałem, hartowały Go z biegiem lat, a okrutne życie nie wiedziało wszak na jakiego twardziela trafiło. Codzienne 
borykanie się. wydzieranie losowi należnego sohie kawałka nic tyle szczęścia. ale choć spokoju, stworzyło myżczyzrn; twardego. 
amhitnego, mężczyznę opokę, skale;. To cale lata rodziła się ta niepojęta cicrpliwosć. ten dystans i zrozumienie dla ludzkich spraw. 
Ten niehywaly lad, bez którego nic istniałby· to byla bowiem deska ratunku, której musiał sic; trzymać, żeby wytrzymać. Do wszyst
kiego co osi~ignąl. co posiada doszedł sam najtrudnicjszq z dróg. 
35 lat temu opuścił warszawską szkolę teatralną urodziwy amant, świeżo upieczony. miody, pc!cn nadziei i wigoru aktor. z głowq 
pełną niezapomnianych po dziś dzień wrażeń z rosyjskiego teatru, gdzie był stypendysl<). 
Romantyczny, bezgranicznie ambitny, gotów do zdohywania sceny i świata, szalony chłopak na skuterze. 
Czas uczynił z amanta aktora charakterystycznego, starannego i pieczołowitego. precyzyjnego w każdym detalu. 1b rzadka i cenna, 
szczęśliwa metamorfoza. Życie stworzylo człowieka honorowego. prawcgo i uczciwego, jakich już dzisiaj się nic spotyka. TI1 
chodząca skromność. ten szary i nie rzucający się w oczy facet, jasno i uważnie patrzący na wszystkich potrafi godzinami zmagać 
sic; z rolą, odnajdywać tysi4cc wariantów - by skleić osobowość zwartą w każdym calu. Stawia sobie w każdej roli wysokie poprzecz
ki i mozolnie buduje, choćby budowla zawalala się wielokrotnie. niezniechęcony, "zębami i pazurami" dochodzi do prawdy. Wtedy 
objawia się Jego delikatność, Jego wrażliwa dusza. która bezbłędnie dzieli świat na czerń i bici. I OS<jdza ostrużnic i sprawiedliwie, 
choć czase m okrutnic trzeźwo. To wzhudza szacunek - nic dopowiedziany. nic dość gło~no wyrażany wohec tego pozornie 
zwykłego , PRZYZWOITEGO CZŁOWIEKA. !30 też jakże rozczulaj<ico zdumiewa się i wzrusza najmniejszym dowodem wdzię
czności czy uznania. 
Co jakiS czas jednak następuje chwila szalona - błysk okulan.'°>w, spojrzenie bystre, noga na gaz ... I coś rośnie, coS ZI)f\va siy z uwięzi , 
coS gna ... 
Wtedy wzruszenie, wtedy piwko, wtedy duża wódka i hulaj dusza'!! 
'Jb tam, w środku skrzc;tnie zakrytym mieszka jeszcze ci<Jgle ten młody chlopak na skuterze, z głową pcłn<J marzeil. I to jego sila 
wiedzie na scenę tego czasem zmęczonego życiem aktora. i karmi Go na nowo. 
Siedzimy sobie razem w samochodzie jadąc do teatru. Dzieli jest zwykly. szary. jak co dzic1\. Nawet ulica, na której On mieszka 
nazywa sic; Szara. Ale to wla;;nie w szarym popicie trafia sic; "b'Wiaźuzisty dyjament". Obloki dymu, papieros, lufka, taki sobie 
zwyczajny gość. Ale ja wiem, że rzadko spo tyka sic; takiego kumpla. Mam szczc;scic. Mój Kolega jest od 35 lat aktorem, naz1wa 
si~ Andrzej Richter. 



Piotr Krus 'ski 
uro'\Ził 'ę w 1967 roku w Poznaniu. 

Jest absolwentem Wydziału Reżyserii PWST w 
Warszawie (1996) i Architektury na Politechnice 
Poznańskiej 991- dyplom z zał\resu przestrzeni teatral
nej). Podczas studiów pracował w teatrach st denckich. 
Asystował t ż przy realizacjach teat ralnych · telewizy
jnych m.in Izabellii Cywińskiej, Agnieszki Holland, 
Eugeniusz Kari na, Dela Hamiltona, Krzysztofa 
Zanussieg . Samodzielnie wyreżyserował astępujące 

spektakle: 

* Lorca Miłość wg F.G. Lorki 
* Opowi nie o ZOO E. Albee 
• Fema1jtltJ Krapp napisał do mnie list T .Dorsta 
• Rom , Julia i inni wg W. Shakespeare , a 
* .S\vię Mikołaj C.Mc Phersona 
* Peee how. Życiorys fikcyjny wg G. Tab riego 

roku założył w Poznaniu Teatr Trzeci łączący 

doś 'adczenia tzw. teatru alternatywn go i tzw. teatru 

arek Braun 
Krakowianin - architekt wnętrz i scenograf ukończył krakowską ASP. 

a akademii prowadził Pracowni Projektowania Wystaw. 
W teatrach Gdyni, Sopotu i Gd a zrealizowa ł min: "Biesy", "Arkadię". "Wszystko dobre co się 
d brze kończy". "Kto mówi o cze 'u" w reżyserii Krzysztofa Babickiego "Poskromienie złośnicy" w 
r żyserii Anny Polony, "Kabaret" w reżyserii Jerzego Stuhra. 
Obecnie przygotowuje "Naczeln go" w reżyserii Anny Augustynowicz dla Teatru Telewizji, którego 
roalizacja odbędzie się również na Wybrzeżu. 

Rafał Kowal 
Olkuszanin - aktor, absolwent krakowskiej PWST (1992). 

Pracował w Teatrze Współczesnym we Wroclawiu, Tc~trze Dramatycznym w Legnicy, a od 1995 roku 
możemy oglądać go na scenic Teatru Miejskiego w Gdyni. Zagrał m.in. Filipa w Iwonie, księżniczce 
Burgunda Gombrowicza w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza, Trania w Poskromieniu zfośnily 
Szekspira w reżyserii Julii Wernio, Jezusa w Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim M. z 
Wilkowiecka w reżyserii Piotra Cieplaka, Billy'ego Bibbitta w locie nad kukułczym gniazdem w 
reżyserii Jana Buchwalda. Obok aktorstwa, od lat, jego pasją jest muzyka. Dziś próbuje swych sił jako 
kompozytor. Muzyka do Tanga Mrożka w reżyserii Piotra Kruszczyńskiego jest jego debiutem 
kompozytorskim. 

-...·1 

Paweł Mikołajczyk 
choreograf, baletmistrz, absolwent Państwowej 

Szkoły Baletowej. Debiutował we wrocławskim Teatrze 
Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, pracował w zespole 
Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego. Od 1995 roku 
jest solistą zespołu baletowego Teatru Wielkiego w Poznaniu. 
Do najważniejszych swoich kreacji zalicza m.in. role 
Zygfryda i Rotbarta w Jeziorze Łabędzim, Fauna w 
Popoludniu Faw (chor. Niżyński), Kniazia Iwana w 
Ogni Ptaku (cbor. Glegolski), Diabła w Panu 

Konwiński), Mandaryna w Cudownym 
· a). Od czterech lat współorganizuje 

tyczne w Kutnie i Sieradzu, od 1999 
Baletowe, dzięki którym, poza pcda

WIDałC2:esnego, rozwija swoje zainteresowania 
.CljlOllCQlll'ldiłl. J go najważniejsze choreografie to m.in. 
.aiarmoc - muz. Kilar, Brahms, Teatr Wielki w Poznaniu, 

- muz. Kozbun, Nyman, Opera Bałtycka w 
ipe11 to zabawa - muz. Kozbun, Chopin, Touch 

iędzynarodowy Fe ' tiwal Moniuszkowski - Kudowa 
1999, Koncert na klawesyn i ork1eslrł! - muz. Górecki, 

ckie Lato Baletowe 1999 O rawa - muz. Kilar, Lądeckie 
ato Baletowe 1999. 

awom1 Mrożek 
urodził się w 1930 roku. Debiutowa jako dziennikarz w piśmie sportowym Piłbn. 

opublikował pierwszy zbiór opowiadań saty , ych Półpancerze praktycz11e; następne m.aa. 1011, 
Wesele w Atomicach, Opowiadania - przyniosły mu duży rozgłos i zostały wydane nastu 
językach. Po okresie współpracy z teatrzykiem Bim-Bom Zbigniewa Cybulskiego w Gda6slru Mrożek 
debiutował w teatrze sztuką Policja, następnie wystawił jeszcze kilkanaście utworów. Jego pisarstwo, 
również sceniczne nawiązuje - zresztą w sposób najzupe ł niej wła ny - do nurtu drwiny i grote~ki 
reprezentowanego w literaturze polskiej XX wieku przez Witkacego, Gałczyńskiego, Gombrowicza. 
Pod pretekstem fantastyki i dziwności kryje racjonalizm satyryka uczulonego na każde kłamstwo. 

niedomówienie i błąd w logice myślenia i działania. D prowadzając liczmany do ostatecznych, 
absurdalnych konsekwencji, autor uzyskuje efekty nieoczekiwanie i nieodparcie komiczne, przy czym 
obraz ukazany przez niego nabiera w końcu cech humoru okrutnego i makabrycznego. Tak dzieje się 
na przykład w sztuce Tango, która dramat idei wydobywa z mieszaniny elementów komediowych, far
sowych, groteskowych i tragicznych. Przy wszystkich związkach z tradycj ą i problematyk!) polską 
satyry Mrożka mają również znamiona uniwersalne. Celnie trafiając w obsesje w półcze ·nego świa
ta, wzbudziły zainteresowanie w teatrach wielu krajów, przede zy tkim Anglii Austrii. Czech, 
Jugosławii , Niemiec, Rumunii, na Węgrzech i we Włoszech. rócz wymienionych utworów napisał 
również Indyka, Męczeństwo Piotra Oheya, Śmierć porucznika, Na pełnym morzu, Karola, 
Strip-tease, Kynologa w rozterce, Zabawę, Czarowną noc, Jelenia, · rkę, Dom na granicy, 
Testarium, Drugie danie, Wacława, Miłość na Krymie i Piękny widok. 





Powtórka z Tanga 
"Wszyscy znają treść Tanga, warto jednak przypomnieć przesłanki, które umożliwiły rozkręcenie tej piekieln · 
machiny. Tango jest sztuką rodzinm1. Gdyby nic rodzinne właśnie więzy, które od początku łączą bohate ' , nic 
do pomyślenia byłaby osobliwość i fantastyczność akcji („ .). 
W rodzinie Tanga zobaczyć wolno artystyczne środowisko , społeczeństwo, Polskę , świat cały; al włw nic dlatego. 
że naprzód jest ona po prostu rodzin<! i że każde napomknienie. każda niespodzianka ka r · 1 powagą pierwot
nych relacji, które wi<1żą bohaterów. Spór Artura z ojcem jest („.) dyskusją ojca z syn' i to właśnie sprawia. że 
obaj godzą się, że muszą ze sobą rozmawiać·. Myślowo nic już Artura nic łączy ze milem. nic prócz synostwa. 
które jest niepodważalne i przymusowe jak los. Tematowi rodziny zawdzi<;: więc Mrożek bardzo wiele: to 
naprzód, że może - dyskusjami i aluzjami - rozszerzać znaczenie wydarzeń, c tracąc oparcia pod - nogami: ale i 
to także, że zachowane zostało choć mgliście , prawdopodobieństwo se ruczncgo działania; istotnie, tak sterrory
zować można tylko rodzinc;„. po prostu dlatego, że nic sposób prz ć być ojcem czy matką najba rdziej wyrod
nego syna . .lcśli Stomil godzi si<; oderwać od ukochanych ck rymcntów. jeśli oburzona fanaberiami Artura 
Eleonora nic wychodzi trzaskając drzwiami - to publiczno '' t<>ra również wychowuje dzieci nie dziwi si<;. nic 
wzrusza ramionami, ponieważ dobrze wie, że wic;cej · c trzeba. by rozerwać pierwotny wc;zet, co ~paja 
bohaterów. Wtedy jednak, kiedy dobrze już wiemy, U;. IC tylko o rodzinę Stomtła chodzi, ale o rodzini,: ludzką .. . 
węzeł pęka, Artur zupclnie przegrany płacze i skar· ię jak małe dziecko; tymczasem Eleonora traci ci rpliwość 

: - Odejdź ode mnie ty głupcze ... Rodzina przes c istnieć. Z winy Artura, który paradoksalnie - okazał się nader 
pojętnym uczniem papy awangardzisty, c nic przestawał burzyć konwencji, łamać tradycji, wyzwalać i 
demaskować. To Artur bowiem zniszcz więź rodzinną. s mbolizującą ostatni trwały porządek społeczny 

zastc;pując ją - w swoim ostatnim po~ - więzią terroru i strachu przed śmiercią( ... ) Tango odsyła wprost do 
tematyki wolności. Człowiek wolny stał tu niejako ujęty i przedstawiony w trzech kolejnych wcieleniach, z 
których każde posuwa dalej - i zatazem wykoleja - piękne i słuszne żądanie ~wobody. Stomil, który szukał wol
ności wyobraźnią artysty, zrod ·1 Artura; ten , który chociaż zaczął od kroku w tył , zrobił w końcu decydujących 
parc; kroków naprzód, miast sztuki chcąc zbawić "ludzkość ca łą". I Artur zrodził Edka. który nic przypadkiem 
uważa się za spadkobierc zwariowanego studenta: "on my~la l dobrze. tylko był za nerwowy". Artur nic rozumia 
- nie chciał rozumieć, i tym był "nerwowy" czyli niekon~el..-wentny - że absolutna wolność skazuje aa utną 
samodzielność; che< samemu stać się źródłem władzy i społecznego porządku liczył obłudnic ycj9, która 
zapewni mu za p rednictwem Ali przywiązanie i miłość, jakie skądinąd - radykalnie · „. Był więc rzeczy
wiście głupi i d;dccinny.„ Edek, bydle; pierwotne i całkowicie nicpri:enikalnc. nic ma podobnych złudzeń. Albo 

podobnych potrzeb, ma tylko instynkt. Bunt przeciwko kon - przeciwko wartościom, które 
ogranicza· pragnienia jednostek - skończył się w pieczarze jaskini ry panować bc;dzie nad społcczcń-

ołysany melodi<! La Cumparsity" Jan Błoński, Życie Lit 967/44. 

"Zdawało mi si~, że to mi ędzyludzkie rządzi mi~ mi 
I za to lud zkie mści s i ę zabijając nas. 
Ale wi dzę, że to tylko Edek". 
Tango 

Życi e w dresie 

"Badacze mody twierdq, 
Dlatego pozycję tę matni 
to obowiązkowy mundurek 
pozycją społeczną ni 
wiedzą wszyscy, choć gł 
kurtka. Oczywiście nic 
pscudoskórach, wyróżn~ 
niedawna nieodłącznym ab')'!bUIDD!lll,r 
łańcucha, tzw. golda, świadczyła 
Jak powiedzia ł nam pewien Pilliłt;Jllll\ 
warto mieć przy sobie coś w·at1•:11J11tc,i~ 
stolicy dojeżdża z Wołomina, Pltllllmw 
się obowiązkowo: dobrej jak 
muzyki dance) i n eczy typu: 
laserowe gadżety. Obecność 
lub dyskoteki(„. )Ludzie i OOl!ll'M!llf.,/U 

ł ł•d al WJji:rie, dop61kl nie znajdziemy Idei. 
dek, nie wypuzczaj nikogo". 

:rango 
Rodzina Mroika 

Jan Kou : - („.) Artur ma najwyżej 25 lat. Pomiędzy Arturem i !4 JCM tylko iedcm lat różrucy. ale różn ice pokoleniowe z 
bard7o bliska kurczą się do paru lat, potem coraz bardziej "ę "')'dlużaj:1 . W tej rodzinie witkacowi.ko-mmżkow. kiej Artur jest ostatnim 
z ideologów. Szuka oporu, bo chce naprawić świat. Ala naprawdę już rue rozumie, cu to znaczy naprawianie . ~ta. Dla niej wszystko 
jes t naturalne: ona sama, łóżko i ustrój. Jest calkowicie bezkonfliktowa, miło poimuje aseptyr.z.nie. jak pnnoć mlodc Szwedki. 
Wszystkie różnice stylu tych dwt\ch pokoleniątek są widoczne w jednym dialogu 
ALA: 
Stomil mnie dzisiaj uszczypnął dwa razy . 
ARTUR: 
Lajdak. 
ALA: 
To tWÓJ oiciec . 
ARTU R. 
Ciesz~ si ę, że m1 z"rócilaś uwagę. 
ALA: 
No bo wyrażasz "ę o swoim ojcu tak j ako · staro. wiecko. Dzisiaj już nikt lak nic mówi o swoim ojcu. 
ARTUR: 
A jak? 
ALA: 
Nic zwraca i w 016lc aa nieb uwagi". 

musi mieć zdecydowany włOll6w. Jak blondynka - to platynowy, jak brunella - kruczoczarny. Rude nie 
. · losy mają być dlugie. bo Piotrek ta · i Monika . Jej znakiem rozpoznawczym jest ohowiązujący od rana 

ra tzw. alf (wywinięta, uszt)wniona lakierem grzywka r makijaż. Monika mówi, że trzeba koniec-Lnic wyglądać 
y: buty na wysokich obcasach (najlepiej szpilki), obcisle legginsy lub ' nuni (nigdy czerwone sukienki: -lb tak jakbym sobie 

napisała na twarzy. że jestem dziwką), bluzeczki (byle nic białe), ale za Io krótk ie llllpl'UIC byto widać goły brzuch z kolczykiem 
w pępku). Kobiety nie pytane nic mówią. Ich zadanie ogra nicza s i~ do tego, by wygh1dac UlłerCSUJljCl• niż inne. Piotr nigdy rue 
tańczy z MoniklJ, "on tylko patrzy". Dziewczyny na dyskoteki przychodzą tylko w 1owarzy,1wie ~· ie pi~ wódki (~JM 
dla chamów"). Zamawiaj'! wymyślne. egzotyczne drinki z kolorowymi mieszadeł kami. Podczas d. pije al obol ZI 
pieni,1dze Piotra. ·Zebym nic wypadla gorzej od koleżanek Piotrek daje mi bańkę na ")'datki na każdą impr 1C111.f 
Szczęście Moniki 
Monika nie chce żyć jak jej matka, która pracuje w biurze. Za dwa lata przejdzie na emeryturę, a w domu będzie na ni'! czekał jedynie 
pijany od pięciu lat ml!Ż (który mówi, że" za pensję stróża można sic; tylko upić"). Monika jest dziś szczc;Słiwa. Jej chłopak jest czuły i 
bardzo fajny. To prawda, że z reguły się popisuje ale tylko przy kolegach. -Gdy jesteśmy sami, Io co innego. Uważa, że Piotrek nic ma 
nic wspólnego z dresiarzami: - Kumple Piotra noSZl! dresy, więc on też się lak ubiera. PrLy jego robocie IO potrzebne. Pewnie wolałby 
chodzić w dżinsach. ale nie ma takiej możliwości. Jeśli będę z nim dłużej. z czasem namówię go, żeby Lmicnil prace na spokojniejszą. 
Na razie jestem szczęśliwa. Mam pieniądze. fajnie spc;.dzam czas z normalnym facetem. a nit: jakimś chamem. Trteba przecież korLy
stać z życia" . Ludzie i obyczaje. Gazeta Wyborcza , 22 kwietnia t 99$. 

"Buntować się przeciwko wam'! A kto wy jesteście? Bezksztaltna masa, amorficzny stwór, zatomizowany 
świat, tlum bez formy i konstrukcji. Waszego świata już nie można nawet rozsadzić. Sam się rozlazl." 
Tango 

Resentyment, marketing i legenda. 
Podsumowanie dyskusji: "Młodzi końca wieku". 

"Pokorenie, w sze rokim sensie tego poj'(cia. tworzr.i <lwie Zbiorow<lści. Po pierwsze - musi zai.,tnieć WlJSka grupa (luh grupy) dysponująca 
nośmi i alrakcyjm1 dla całej (lub prnwie całej) młodej populacji legendq pokolcniom1. Po drugie . la właśnie populacja. która poddaje 
siy cząstkowym definicjom zawartym w legendzie. musi chcieć zbudować z nich swoją zbiorow~J tożsamość( ... ) \V toku dy~kusji wyłoniły 
siy cztery podstawowe i zarazem konkun:mcyjnc propozycje pokoleniowej legendy: złota , czarna. biała i szara. 

Ziutą cprczcn1uj•1 " młodzi, piękni, bogaci i kreatywni", czyli ci, którym sic; udało osiągnąć sukces( ... } Twierdzą, że wszy-
stk ie atrybuty ego życia" zawdzięczają sobie samym. A w szczególności ta kim cechom jak akt}wnośC. energia. pracoholizm, 

m słowość. ra, że świa t stoi przed nimi otworem i ... " · ość": 

- ł>l~aio-:IUD'n-IS"q~illicrwliJai 

ia ( ... )marginalne. 
·eh celów CL}' puczul·ia. że tworzy siir "nowy w~panialy świat " . RzmJko 
iast kategoria "ja'' przeciws tawiana '1onym" oznacza.i•1cym głównie 

jest prtt:z bunt. Zahicrajqcy głos w Uyskusji sq w tej sprawie prawie 



"Nie ma co próbować, beznadziejna sprawa. 
Jesteście potwornie tolerancyjni". 

Tango 

Jan Kott: "W dwa tygodnie po ukazaniu się Dialogu z "fangiem Mrożka, spotkalem w b ramie żonę mego przyjaciela, znakomitego 
astrofizyka. - Wspaniały ten Mrożek - powiedzieliśmy sobie na przywitanie. A polem, jak zwykłe, zacz9łiśmy mówić o córkach. -
Jak twoja? - spytała żona przyjaciela. - Niemożliwa. A twoja? • Niemożliwa - powiedziała żona przyjaciela. I dodała: - Ale 
niemożliwe to "l wła~ciwie nasze domy. Bo to nie są domy dla dzieci. - Mrożek - powiedzmlem. - Mrożek - powiedziala żona przy
jaciela. 
Przychodzi córka i mówi: - amo. jestem marksistką!. Odpowiadamy: - Dobrze, drogie dziecko, barclL.o dobm.:; ojciec był mar
ksistą, matka była marksistką, ładnie, że idziesz w ślady rodziców. 
Przychodzi córka i mówi: - Mamo, wstałam łuki;emburgistką. Odpowiadamy: - Lukscmtmrgistka" Już nie mogła· nic innego 
wymyślić? Ale w końcu to bardzo interesujące odchylenie. Proszę cię bardzo, bądź sobie łuksemburgistką. 
Przychodzi córka i mówi: - Mamo, zostałam anarchistą. Odpowiadamy: - Anarchistką? Bardzo interesujące. Już dawno nikt nie 
był anarchistą. To dobrze świadczy o twojej samodzielności. 
Przychodzi córka i mówi: - Mamo, jestem wierzącą katoliczką. Odpowiadamy: - Ojciec nie wierzy. mama nie wierzy, ale wolność 
sumienia jest rzeczą najważniejszą. To twoja sprawa. W końcu katolicyzm jest bardzo piękną religią. 
Przychodzi c1 rka i mówi:· Mamo. mam kochanka. Odpowiadamy: - Kochanka'? W twoim wieku'! Masz osiem naście łat. Ale nie
którzy lekarze twierdzą. że należy wcześnie zaczynać. Najważniejsze, muje dziecko, żebyś nie kłamała. 
Przychodzi córka i milwi: - Mamo, jestem niewinna i będt; niewinna. Odpowiadamy: - Niektórzy lekarze twierdzq, że to zdrowo. 
Najważniejsze jest. żebyś była w zgodzie z samą sohą. 
Przychodzi córka i mówi: - Mamo, ma m dw(Jch kochanków. Odpowiadamy: - Dwóch kochankbw'! W twoi m wieku? li> nieładnie. 
Ale może teraz jest to przyjc;te. Niektórzy lekarze zalecają odmian~ . Najważniejsze. żebyś miała do swo ich rodziców absolutne 
zaufanie. Oni ci nigdy nic nie zabraniają („.) 
Buffo Mrożka jest jednoznaczne. Jego serio jest o wicie trudniejsze do m ZllZ)'frowania. Osobiście przypuszczam, że Mrożek widzi 
swój i>wiat także w perspektywie ka tastrofy. Ale ten katastrofizm inny jest niż u Witkacego. Jak zawsze u Mrożka dwuznaczny i 
ironiczny. Artur jest przecież także Hamletem. Chce naprawiać świat. 
"Świat wyszedł z formy: 
I mnie to trzeba wracać go do normy!" 
Tu.k włafoic mówi Artur do Babci: "Nawet zestarzała sii; w świecie. który wypadł z normy". A Bahcia do Artura: "Dlaczego nie 
idt.iesz do klasztoru?•. Artur jak Hamlet jest ostatnim I ideologów i jak Hamlet w tym teatrze okruciei1stwa, z Szekspira i Artauda 
jednocześnie. zginie zamordowany. Po nim także przychodzi Fortynbras. Końcowe słowa Edka bardzo przypominają ostatnią re
plikę Fortynbrasa: 

"Widzieliście, jaki mam cius. Ale nie bójcie się, byłe cicho siedzieć, 

ni e pudskakiwać, uważać co mówię, a będzie wam ze mnę dobrze, zobaczycie. Ja jestem swój chlop. I 
pożartowa ć mogę, 

i zabawić si ę lubię. Tylko posluch musi być". 

Tango 

Rozterki duszy niezbawionej 

., Zawsze chciałem spotkać •wię tcgo starca, który by mnie nauczył jak żyć. I nie spotkałem go nigdy. A przecież żyję dość długo i 
obracałem się po świecić. Czy t eż spotkałćm go może, nie jeden nawet raz, nie on nn mój widok udawał kogoś innego'' Z jakichś 
powodów nić chcial ze mną mieć nic do czynienia'' Ukrywał sii; przede mną" 1\ może moje oko nic widzi świętofo tam. gdzie 
dostrzegają ją inni? Skądinąd świętych starców przecież nic hralruje Niektórzy ogłaszają się nawet w gazetach. 
Ludzie nic wiedzą jak żyć i poszukują nauczycieli, ci zgł al>lllją >.ię linnic. Podohnic jak w każdym innym rzemiośle, tak i w 
dziedzinie ducha mamy pokątnych partaczy i uwanych mi. tr.ińw. Poznaje si9 ich podobno po szczególnych fluidach, które od nich 
płyną i udzielają się otoczeniu. Szczególnie przez to, ie zniewalają otoczenie. Nic przcczi;, że tak hyć nic może. twierdzi; tylko, że 
nigdy tego nie doświadczyłem (.„) - Nic Jo~w iadczyłcś, ho nic chcesz się \vyrzcc siebie. Jesteś zbyt przcpclniony sobq, utwierdzony 
w >(lbic, żeby fluidy do ciebie dotarly. Jc~ td zhyt przywi<vany do swojego "ja", żeby spłynęła na ciebie łaska. Ukorz się a spłynie 
(„.) 
A jaka jest najprostsza metoda. żeby skhie 'amego się pozhyć" Ulce komuś, kto nic jest mn+ Zasada absolutnego posłuszeństwa 
jest jedną z podstawowych zasad we w~slkich kł asitorach, wsz<;dzie i zawsze, ale C'l~' rylko w klasztorach '' („.) Uczcił ma być 
g1cpo posłuszny swojemu m1 >t rwwi. Ale komu ma być ,;Jcpo rosłuszny mistrz" Odpowiedź: mistrz jest posłuszny nie komuś, ale 
czemuś, is tocie nieper~onalncj ( .. . ) Cry są jakicS sposohy. żchy iwcryfikować mistrza? Zdemaskować oszusta, zat\vicrdzić 
"prawdziwego"? Jeżeli nawet ~·to kto ma weryfikować.'! Uczeń na pewno nic. poniew<.12 uc2e 1l musi ufa( mistrzowi bezwarunk
owo. Ktoś spala systemu, b~L'stronny laik? Nic, p(rni~waż jest spoza systemu. Inny mistrz? Ale kto zweryfikuje innego, wcry
fik uj<JCcgo mist rza'! Wszystko wi<;c polega na wierze. Z wiary wynil;.a posłuszci1stwo. Ale wiara jest faktem psychologicznym, 
wewnętrznym. in pecto. podczas gdy posluszcitstwo przejawia sit; działaniem i zdarzeniami. Ucze1l wykonuje pokcenia mistrza. 
"°")'konanie ma swoje konsekwencje \\.' Swiccic zdarzcll i faktów. Nil'uchronnil' posłuszL'ństwn l)<lnosi się Jo władzy, ponieważ 
w ładza i posłuszeństwo idą w parze. nic ma jednego bez drugiego. Mistrz sprawuje władzę („.) Czy po to mam zrezygnować z 
~ittbie, żeby ktoś inny sic; we mnie wprowadzi!? Czy moje ja ma znikm~ć po to, żeby czyjeś inne powiykszylo siy w dwójnasób? 
Jakże chętnie ludzie rezygnują z siebie. To zrozumiałe, bo 1;icbic trudno znieść. Tłumy jednostek szukaj<! proruka, ale najczi;ścicj 
znajduj Fiihrera. Znalazłszy, sq szczi;śliwc („.) Tworzr1 państwa i systemy oparte na wierze i dowodzone przez Fiihrerów 
ogłoszonych prorokami. Nic S~! sohc1. ponieważ oddają Sict Ftihrerowi i S'! szczt;śliwi rodzajem szczyścia. które dla innych jest kata
strofą. zanim nie skończy sit; katastrof<! dla nich samych. 
Wul9 nie wiedzieć jak żyć, na własnq r9k<;. niż wiedzi~ć z cudzej ri;ki, To niewygodne, ale nic tak niebezpieczne, jak tamto, niebez
pieczne tlł a mnie i dla innych. Trudno z tym żyć, ale przynajmniej od tego si<; nic umiera" Sławomir Mrożek, Dialog. 1980/l l. 

Okupacja 
"Jeśli przed rokiem 1939 było się chłopcem lub młodym mężczyzm1, należało wyglądać jak Johnny Weismucłler, rekordzista w 
plywaniu i odtwórca roli Tarzana w hołływódzkich filmach, jak Ero! Flynn, ten, który najlepiej czuł się skacząc z żyrandola -
uprzednio się na nim pohuśtawszy - w grupę nieprzyjaciół, a co najmniej jak Eugeniusz Bodo, polski aktor filmowy, też postawny 
choć na słowiańską modłę nieco ciężkawy. Włosy od czoła równo do tyłu wyślizgane u w pói.nicjszym wariancie z falą nad czołem 
i kaczym kuprem od tylu. Twarz gładko ogolona. postawa zawsze junacka. 
Model ten przydał się podczas wojny i okupacji. Ulice zaroiły się od młodych mężczyzn w tym typie, choć nic w stroju Zorro, nie 
w chustkach piratów na głowic. nie przebranych w m uszkieterów. lecz w tllugich, glansowanych b utacti. brycze.,nch i długich mary
narkach, którzy dawali do zrozumienia. że są oficerami armii podi;iemncj. którymi często rLeC'tyWiście byli. Dla ówczesnych 
dandysów były to złote czaw ponieważ prze hodnie patrzyli na nich z p(l triol.)c:znym podziwi::m . ich junackie p<)l)I. i h ' ugerowana 
czy rzeczywista krzepa byla potencj alnie skierowana przeciwko wspólne mu wrogowi. Zadncj nłienacji, i. dnej frustracji i 
rrowokacji, pełna integracja. Johnny Weismuełłer t rwał nadał. z tą poprawką . Żt: teral powinien być raczej blondyne m. Bowiem 
ideałem urody i nie tylko stał się esesmański Z ygfryd, nasz sk<1dinąd Smiertclny wróg. Dzisiaj u takim paradoksie wstydliwie 
zapominamy, ściślej mówiąc mgdy me zdawalcimy sobie z niego sprawy . c hoć wstydu by nie mu J, taka w takich warun kach jest 
natura ludzka, w warunkach podboju i niewolnictwa. Gdy przemoc icst najw_ l.Sl<! miarą wartn,,ci ci, ktt1rzy są slab~i staraj<! się 
urodobnić do silniejszych prawem mimikry. 
Skończyła si9 niemiecka okupacja, zaczęła się sowiecka, ta przeszła we wczesną PRL i behawiorystyczny model mlodego 
mężczyzny stał sil' nicwyrażny zgodnie z nowym ideałem: w tamtych czasach nalcialn w ogołc nic wyglądać. Dopiero pod koniec 
lat sześćdziesiątych p jawił si~ styL międzynarodm')'. który dzięki pt.-wnej już przemakaln••"=i naszych granic i do nas przeniknqł, 
choć nie wiem w jakim stopniu, bo mnie przy tym w Pni ·ce nie było. Oto on: 
Klatka piersiowa możliwie zapadnięta, blady, oku larki w drucianej oprawie nawet jeśli nie był krótknwidzćm, łach na grzbiecie. a 
pod pach>1 coś mark istowskiego i buddyjskiego. Jeśli nie dziecko- kwiat, to Che Gucvera, ale w żadnym wypadku mycie nie 
wchodziło w rachubę . Wlos chryst usowy i broda. peace and love. Niegroźny dla przechodniów. bo łagodność obowiązyw,1ła og6l
nic biorąc typ rnczej sympatyczny. Jeśli jakie( zdrowie niszczył tn tylko s~ojc własne. Bohaterowie ekranu też 1micnili się 
odpowiednio. Dustin Hoffma n, Al Pacino wyglądali inaczej i Lachowywali się inaczej niż John Wayne, Cary Grant. Gregory Peck. 
Lecz i te czasy minęły. Dzisiaj znowu muskuły i jumoSć w modzie, tylko włos strzyżony na jeża. Ale dziś w jakiej sprawie" 

*** 
W Krakowie , ale nic tylko w Krakowie, w Polsce. ale nic tylko w Polsce, przechodnie sic; hoją. mniej czy bardziej. stałe c;zy nic 
kiedy, ale zawsze na tyle żeby pewna czujnoM: stała się już in. tynktcm p rzechodn iu. Kiedy skn;ca w następną ulice; odruchowo 
sprawdza: idzie mu napr4c~iw młoda grupa czy nic idzie. Zanim W!ilfldzie d 11 tramwaju, ahy z przechodnia zamienic się w pasażera, 
sprawdza czy są w wagnnic. czy ich nie ma, jeśli są - wsiada do 1edniego wagon u. G dy wstępuje do kawiarni. 1.anim wybierze 
stolik też się rozgłada i c-za.illmi od razu chodzi. Jeśli nie może ich unikną , czy choćby ominąć, stara się nie 7Wrócić na :iebie 
ich uwagi. W pewnych dniach. w pewnych porach, zwłaszcza w sobotę wiec-d 1r. woli zostać w domu. Szczeg!1łnie tron! od tych, 
których strój jest arogancko skomponowany bo wie , że lazwyczaj arogancja stroju zapowiada szczcgl>lną agrc'j '.Co p rawda pobi
cie ze strony takich gmii mu rzadko, ale agresja wizuałn na pewno i al.u~tynna zawsze, rycz:1 bowiem. charkaj;! i pierdzą 
nieustannie i Cfl >il. Więc choć obrażenia ciała nie "li mu zapewnione to obrauni;i 1mysh'1w i ducha. bezsilne irytacje i upol<.orzenia 
- owszem. tych w takim czy innym ~topn iu nie un iknie. I przede wszystkim st rJchu, który jest największym u po k,1m:nicm. Bo p rze
cież nigdy nie wiadomo czym si.,: tu s~oilczy, instynktownie wietlza o tym kacie i p<>zostawiaj;1 ofiar.; w urny 'lnej nieJl"wności daj<1c 
jej do zrozumienia: ''"fo tylko od nas zależy" 

Słysze; nieraz: •chyba panu miło wrócić do Krakowa, mu pan tyle wsp<>mnień", 
Owszem, wspomnień mam wicie. niestety rozmaitvcb. M~dzy innymi pamiętam jak sic; chodzilo ulicami Krakowa podczas oku
pacji. Pamiętam te niepewność przed każdym rogiem ulicy: zobaczę z;,1 nim żandarmski patrol czy n ic zobac.ię' A jak zobacz\'. to 
zatrzymają czy nic zatrzymają? To zaglądanie do tmmwaju: są czy ich nie ma. s.1! Lcgitymuj •1 'I Na peronie. obstawili czy nic 
obstawi li? Soboty kojarzą si~ z owymi dniami kiedy były "akcje", wieczory z godziną po licyjno. Pogromy po m~czach piłkarskich z 
łapankam i do o;;-więcim ia, do aatychmiastowcj egzducji. czy na roboty do Niemiec, nigdy 'ię nic wiedziało z góry do czego. 
Przechodz ień ostrzega! prl cchodnia: " Pame. nic chod; pan t amtędy. tam dziś łapi:( . Tctaz móglbym zamienić tyłku "łapią" na 
"bijri'', resz ta pozust aje ta sama. A bezkarnui;c Niemców koiarLy mi ię '- hczl-amością dzisiejszych agresorów. Mijaji!C Niemca na 
ulicy nigdy nic mogle m być pewny: da mi w pysk. czy nic da? Mógl mnie nawet La>trze łi gdyby mia ł na to ochot'; i nikt by mu w 
tym nic przeszkodził. Staram si~ pam ięt ać. że jednak to nie IO sanm, ale hodzcnic dLiś po Krakowie przypomina mi troch<; oku
pacji'. trochy. ~le za nat rętnie . Nic na to nie poradzę. na stare urazy nic ma rady. ik t i nic nie mogło mnie uchronić ud Niemca, 
ale kto i co mnie chroni przed agresją dzisiaj. je 'li nic fizyczna, to zawsze psychiczm1. Policja'? Obyczaje'' Umowa spoleczna? Ani 
jedno, ani drugie, ani trwcie . 

Crt znowu jcste ·my pod okupacj•j'! Podcws okupacji niemieckiej na dziarskich i chwackich młodych mężczyzn w 
długich butach patrzył z wiarą, miłością i nadzieją. zwła;zc-La z nadziej<! - hyłi jego jcdynq. Widział w nich swoich obrrn\ców. wal
czyli o jego życie i godność. Dzisiaj mija ich z lękiem. Są inaczej ubrani. ale nie w tym rzecz. Ten nonszalancki krok. ta ostenta
cyjna gotowość do przemocy, ta barczystość i zaczepność, ta siła nic jest skierowana prz1:.ciwko wspólnemu wr<lgowi. ale przeciw
ko niemu. Okazujq mu pogard<; wszystkimi możliwymi sposobami, pogard<; zwycięscy i ukuranta," 
Sławomir Mrożek, Uwagi Osohiste - Okupacja 

Ostatnie troski 

" Umierał starzec. I na łożu śmierci takie były ostatnie jego słowa. Wyszeptał je z trudem, gdyż umierał w boleściach. na raka. 
marskość wqtroby, zapalenie płuc. trzeci zawał serca i ogólny uwiqd starczy. 
"Ogromnie mnie martwi wzrost analfabetyzmu w Ameryce Południowej oraz sytuacja rolnictwa w Afryce. Również wzrost ten
dencji prawicowych w Bawarii napawa mnie troską o przyszłość. Różnica dochodów mi9dzy warstwami uprz;~viłejowanymi a 
nieuprzywilejowanymi w USA znowu wzrosła o dwa koma pi9ć, a reakcyjny rz'!d Izraela opóźnia rcalizacj<; postanowień układu 
sztokholmskiego. Mimo znacznych osiągnięć w zakresie emancypacji kobiet niekobiety wci<1ż jeszcze ha rasują je seksualnie, a rola 
zvvi~!zków zawodowych się zmniejsza. 1h wszystko martwi mnie niezmiernie". 
Poczem nic umarł, tylko wstał i ukłonił si9 publiczno~ci. Sztuki; pod tytułem Ostatnie troski starca, w której odegrał śtarca i rnl<; 
główną, należy zaliczyć do realizmu postsocjalistycznego. Natomiast śmierć - to postrealizm". 
Sławomir Mrożek, Gazeta Wyborcza. 23-24.05.1998. 
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