


przystosowany szczęśliwszy bardziej produktywny 
ustawiony (wygodny, komfortowy) 
nie pijący za dużo 
ćwiczący regularnie na sifowni (trzy razy w tygodniu) 
wciąż czujący się lepiej w roli uwiązanego pracownika wspófczesności 

zdrowa żywność-
nigdy więcej obiadów odgrzewanych w mikrofalówce ani picia z proszku 
cierpliwsze doskonalsze prowadzenie 
bezpiecznego samochodu- dziecko uśmiecha się na tylnym siedzeniu 
zdrowe spanie- żadnych koszmarów 
żadnej paranoi 

troszczyć się o wszystkie zwierzęta bez wyjątku
nigdy więcej nie spfukiwać pająków w odpfywie 
utrzymywać kontakt ze starymi przyjaciófmi
przyjemny drink teraz i za chwilę 

używać najbardziej rozpowszechnionych i sprawdzonych kart bankowych
w bankach moralnie bez zarzutu 
lub użyć bankomatu jak dziury w ścianie 

laska dla laski okazana- ale nie z mifości 
mi/osierdzie stosowne do zasfug 
w niedzielę obwodnica do supermarketu 

nigdy więcej zabijania moli ani zalewania wrzątkiem mrówek 
mycie samochodu- także w niedzielę 
żadnych więcej lęków w ciemności albo cieni w południe 
nic ośmieszającego nastolatkowego i beznadziejnego nic dziecinnego 

w lepszym tempie skuteczniej i więcej kalkulować 
bez żadnych uników zatrudnić samego siebie 
być zajętym (bez wysifku) jako dobrze poinformowany 
zorganizowany czfonek spofeczeństwa-
tylko pragmatyzm żadnego idealizmu 

nie ptakać dać sobie spokój z chorobami 
mieć dobrą pamięć wciąż pfakać na dobrych filmach 
wciąż cafować się ze śliną nigdy więcej pustki ani wściekfości 
być zdolnym do uśmiechu w chwilach sfabości 
jak kot z przyklejonym krawatem 
spokojny przystosowany zdrowszy i bardziej produktywny 
jak świnia w klatce na antybiotykach 
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JOHN OSBORNE urodził się w 1929 r. w Londynie. Pochodził ze skromnej ro
dziny mieszczańskiej. Nie ukończył szkoły średniej. Przez krótki czas zajmował 
się dziennikarstwem. W roku 1948 zadebiutował jako aktor. Podróżując z zespo
łem teatralnym po prowincji napisał dwie sztuki, które jednak nie przyniosły mu 
spodziewanego sukcesu The Devil lnside (Diabeł wewnątrz) i Personal Enemy 
(Osobisty wróg). Dopiero rok 1956 okazał się szczęśliwy dla mało znanego akto
ra. Jego sztuka LOOK BACK IN ANGER (MIŁOśC I GNIEW) została wystawiona 
w prestiżowym Royal Court Theatre i zdobyła światowy rozgłos, a sławę Osbor
ne' a, wkrótce czołowego przedstawiciela pokolenia "młodych gniewnych" ugrun
towała ekran izacja tego utworu, dokonana w trzy lata później przez Tony Ri
chardsona z Richardem Burtonem w roli głównej . W glorii powodzenia Osborne 
wstąpił do zespołu English Stage Company. Odtąd rzadziej grywał, trochę reży
serował i pisał. W 1957 r. w Royal Court odbyła się kolejna premiera jego sztuki 
- Tt1e Entertainer (polski tytuł Music Hall) z wybitną rolą Laurence Oliviera. Rok 
1959 przynosi niezbyt udany musical satyryczny The World of Paul Slickey 
(Świat Pawła Slickey' a), który dość szybko zszedł z afisza. Pierwsza sztuka hi
storyczna - Luther ( Luter) została wystawiona w Royal Court w roku 1961 w re
żyserii Tony Richardsona, ze zdobywającym już rozgłos Albertem Finney' em 
w roli tytułowej. Kolejny sukces przyszedł w trzy lata później. Sztuka lnadmissi
ble Evidence (Nie do obrony) ugruntowała pozycję Osborne' a w teatrze angiel
skim i światowym. Następny utwór, również historyczny - A Patriot for Me (Pa
triota dla mnie) traktujący o problemie homoseksualizmu w armii austriackiej 
okazał się skandalem. Aby mogło dojść do premiery, Royal Court musiał prze
kształcić się w zamknięty klub teatralny. Następne lata przyniosły jeszcze kilka 
utworów, które jednak nie zdobyły tej pozycji i sławy, co Miłość i gniew i Nie do 
obrony. ( Time Present Czas teraźniejszy), The Hotel in Amsterdam (Hote l 
w Amsterdamie) , West of Suez (Na zachód od Suezu) , A Sense of Detachment 
(Poczucie oderwania). 

Obok pracy dla teatru Osborne próbował sił również w innych dziedzinach. Był 
autorem sztuk telewizyjnych, współzałożycielem zespołu filmowego Woodwall 
Films, w którym powstały czołowe obrazy "młodych gniewnych" - Miłość i gniew, 
Music Hall, Smak miodu, Z soboty na niedzielę, Samotność długodystansowca, 
Sposób na kobiety; uprawiał też eseistykę i zaangażowaną publicystykę. Kryty
kował instytucje brytyjskie, m.in. monarchię i Kościół anglikański, politykę zagra
niczną rządu, a w rozprawce Damn you England (Bądź przeklęta, Anglio) ostro 
uderzył w oba stronnictwa polityczne - konserwatystów i labourzystów. Głośne 
też były jego nieprzychylne opinie na temat krytyków. W 1981 r. opublikowano 
powieść autobiograficzną Osborne' a A Better Clas of Person (Lepszy rodzaj 
człowieka). Potem pisarz na dłuższy czas zamilkł, by w roku 1992 przemówić 
w stylu godnym niegdysiejszych "młodych gniewnych" - znów głośno i znów pro
wokacyjn ie. W 37 lat od pamiętnej premiery Miłości i gniewu Theatra Comedy 
w Londynie wystawił dramat Deja vu przynoszący sarkastyczny portret głównego 
bohatera tamtej sztuki Jimmiego Portera, który mimo upływu lat wciąż pielęgnu
je w sobie uczucie gniewu na wszystko i wszystkich. Sztuka jak zwykle podzie li
ła krytyków i wywołała ostatnie już teatralne zamieszanie wokół Osborne' a. Pi
sarz zmarł w wigilię Bożego Narodzenia w 1994 r. 
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