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. ' Przyczyny: Zły układ mózgu już oo z 
urodzenia, już z przypadku lub zran1en1a; 
dezorganizacya mniej więcąj znaczna. lub 
uciśnienie jakiej części miękiszu mózgowego, a 
to z przyczyny dostania się t.a.m ciała. obcego, 
rozwinięcie' się wodn.1c (lub jąJ ta.slemca.), 
gryzienie od poczwarki, czyli robaka muchy, 
za:tk.anle a st.ąd 1 uciska.n.le w mózgu skutkiem 
przyczyny fizycznej lub mora.lnąJ, wreszcie 
od wlelldego zmartwienia, które nadmiernie 
popędza krew do gł.owy. 

Skutld: głupota., prosta. mania., dzlwa.ctwo, pomlęszanie 
z.mysłćw, melanchollje., wa.ryacya., szaleństwo 1 różnych 
podobnych nazwisk 1 stopni choroba umysłowa.. Choroby tego 

- rodząju bywaJI\ już to przemtjające, które można uleczyć. lub 
nie, kt6T'ym można. przyn:leść ulgę lub tylko qozorówać trzeba 

. chorego. 

<::::> ·----------------------------·<:> 
Leczenie: obfite zlewanie głowy, szyi i rąk około~ 
pięści wodSr uśmierzającĄ [woda. uśmierzająca. zwyczajna: . 
ammon11 elek.łaj 7 próby - 2 uncye; alkoholu kamforowego 

_ - 2 drachmy; soli kuehennaj - l uncyą, wody ~czajnej 
- 1 kwartę; gdyby chodziło o to, by zamaskować woń -r1---... .... 
wody uśmierzaJ&eąJ można.by przydać do niej nalecyts, ...... ia, 
ilo~ć różanego oląfku lub 1nnego pachnącego. Lecz chory._~ 
któremu zwykle pachnie to, co mu ulgę sprawia., potra.f1 ~ 
o~ść się bez tyoh zbytecznych przydatków; oo do -~
przemywa.nia, na.lewa się jftl na dłbń 1 wodzi się nią przez · 
minutę po tąJ części ciała., w któraj chce się oslSrgnĄó · · · 
skl.itek jej działania. dostateczne będzie do rozpędzenia. 
,poin1ęsza.ii1a poohodza,oego z zatka.llia. mózgowego 1 z 
na.pływu k:rw1 do mózgu; pomięszanie ustaje wtedy jakby 
czarownym sposobem. Tym samym sposobem łagodzi się 1 
sprawia ulgę w nleuleozonycb przypadkach. waryacy1, ale 
dodaćJeszcze trzeba. częste kąpiele w wodzie uśmierzaJącąJ. 
W końcu probować jeszcze można środków na. roba.kL 'E . -c"9zi;~;~ --d~~ht~;g~ --~ --~~~ęs~e 

zm.y,słów troskliwie strzec należy. Byłoby 
~e~udzkoś~ i okrucieństwem używać 

~ Jakichkolwiek surowych lub groźnych w- środków . · dla przyprowadzenia tych 
~ niewinnych, nieszczęślit.vych złoczyńców do 
~ rozsądku i opamiętania się. 
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OPOWTmścI 
ZWYCZAJNYM 

s.zAx .mŃs'l:'W··rm 
(Pfib~by obyOejneho silenstvi) przekład Kry~"Il8. Krauze 
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obsada: ' 
Piotr Marek Bogucki 
Matka Ewa Sonnenburg 
Ojciec Jan Wojciech Poradowski 
Sylwia Magdalena Driatkiewicz 
Jerzy Grzegorz Pawlak 
Alicja Ewa Tucholska 
Mucha Jacek Łuczak 
Alesz Janusz German 
Jana Magda Zając , 
Manekin (Ewa), Mna Masza Bauman 
Szef Tomasz Pi~tkowski 
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• 
reżyseria ·i opracowanie muzyczne - . . . 
Waldemar Snllgasiewicz 
scenografia Maciej Preyer 
asystent reżysera Marek Jasiński 
inspiąjent Małgorzata Urzędowska 
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POZRAJBSZ? 
Px„zygnębienie 

Brak Qhęoi do żyala 
Ciągłe zmęcz&rue 

Apatia 
Saiłmierne 1>9budzenle 

Problemy z koncentra.Ql' 
Problemy z nawts,zaniem 
więzi międzyludzkich 

Brak za.interesowani& dl& spraw 
t1wi&t& tego 

Kłopoty ze snem r, •anmterny apetyt (także na seks) 

~ •adJnia:r i~ch po~ 
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Jeżeli odpowiedzl&łed/ad więcej niż trzy razy tak 
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PETR ZELENKA 
Zwienf ftJmowe. 
Wlelld mlsgftkator. 
C•ald Woody .&Den. 
Kontynuator 
csealdego 8111T8a1tsmu.. 
Jeden • mtjclekawsąch 
twó.-c6w mloclego 
cusldego kłna. 

Roozn1k 1967. Jut ja.ko młody chłopak 
Wiedzł&ł, te chce w przyszłodai 
robió rumy. „ Wybrałem ptsanle 
snana.riuszy, bo uważa.łem to za 
bardzo twórcze zaJęale. Ale brałem teł 
pod uwagę matematykę. Ile.tema.tyka 
l'ÓW111eż Jest niezwykle twórcm 
1 wymaga kreatywnodcl. A ja pN.ede 
wszystkim oho1&łem byd wolny, 
nieuleżny od zewnętrznego dw1&ta, 
ozy11 rzeozyw1stodci. "Skońceył 
Więc Wydżi&ł soenoplsa.rstw& 
s)ynnąl praskiąJ F.AllU. „PAMU 
d&ło mi czas pomydleó, o ·czym 
ohoę mydleó - podsumoW\,\J8 ~ 
studiów Zelenka. - Ale chyba Więoąj 
nit od wykładowoów nauczył&m się 
k:rytykltje.o prace kolegów 1 słuohadąo 
ich la'ytyk1 pod moim adl'esem. To 
była doskonała lekqJa." Po studiach 
pracował jako soena.rzysta, m.fn. dl& 
ozesló~ telewtzji 1 re&l1zowa.ł rumy 
dokumentalne. Z czasem wypracował 
sobie własny specyflazny „gatunek 
filmowy" - wykreowany, sfing~ 
dokument. 



Jako reżyser zadebiutował w 1993 
telew1zyjną mistyfikaqją · „ Visaci 
zamek 1982-2007 . Pierwszy film 
pełnometrażowy Zelenki nosił tytuł 
"Mnaga - Happy End" i opowiadał 
fikcyjną historię fikcyjnej kapeli 
rockowej. Zupełnie niespodziewanym 
efektem popularności samego fllmu 
stał się realny sukces stworzonego na 
potrzeby filmu zespołu. Film zdobył 
w 1996 roku Złotego Zimorodka ·a 
rok później zajął trzecie miajsce na 
Festiwalu Filmowym w Cottbus. 

Kolejnym (i prezentowanym 
w Polsce) filmem Zelenki są 
, Knoflikśri" („Guztkowcy") z 1997 
roku. To czarna komedia zbudowana 
z sześciu nowelek wzajemnie się 
przeplatających i uzupełniających. 
Pierwsza rozgrywa się na pokładzie 
amerykańskiego bombowca 
transportlrjącego bombę atomową 
i w japońskim mieście Kokura, na 
które bomba ma zostać zrzucona. 
Jednak ze względu na panującą 
mgłę piloci postanawiają zrzucić 
swój ładunek na Hiroszimę. 
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Pięć kolejnych opowieści dzieje się 
współcześnie w Pradze, a jednym z 
ich głównych lfohater6w jest duch 

· amerykańskiego pilota owego bombowca 
wywołany przez praskich nastolatków. 
Zelenka. umiejętnie połączył slirre&llzm 
z refleksją historyczną, satyrę z science
fiction. Film został obsypany nagrodami: 
otrzymał rotterdamskiego Tygrysa. 
1998, Złotego Zimorodka 1998, Złotą 
Różę MFF Bergamo, Złoty Klucz MFF 
Trencianskie Tepllce, łagowskie Złote 
Grono, nagrodę czeskiej krytyki KristiAn 
i cztery czeskie Lwy m.in. za Najlepszą · 
Reżyserię, Najlepszy Scena.riusz 1 dla 
Najlepszego Filmu .. 

• Petr Zelen.ka. jest także autorem 
scenariusza do fi.hau, który okazał 
się jednym z najwiękązych sukcesów , 
czeskiego kina · ostatnich lat. To 1 

"Samotni" w reż. Davida Ond.ricka. 
W 2000 roku Petr Zele:h.ka. zrealizował, 
w ramach międzynarodowego cyklu 
"Erotic Tales", film "Powers" (inne 

części realizowali m.in. ta.cy reżyserzy 
jak Mika Kaur1sm8.ki, czy Ken Russel). 
To kolejna. opowieść pełna absurd.u i 
ironii. Jej bohater, Peter, prestigita.tor 
pra.cn.\jący w jednym z praskich klubów, 
niespodziewanie odkrywa. u siebie 
nadprzyrodzone zdolnot1ci (na przykład 
palcami potrafi odczytać za.wartość 
płyt kompaktowych), co powoduje w 
jego eyciu wiele kompllkaqjl. 
Oata.tni film Zelenk1 „Rok diabła" (2002) 
utrzymany jest w ulubionej przez niego 
konwenąji „pozornego" dokumentu i 
opowiada o charyzmatycznym bardzie 
z czeskiego Cieszyna, Jaromirze 
Nohavicy, jego przyjacielu aniele stróżu 
- Karelu Pllha.lu 1 wspólnych koncertach 
z grupą Cechomor (Czeskomorawska. 
Wspólnota Muzyczna) . 
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DRUKARNIA 

l!J~ll;m!~#l•l 
ro za oż nla 1988 

TEATR POWSZECHNY • 
Dyrekt.or Jłwa Pilawaka 
A.kto Ilona .Ba.rtosU'laJta., Masza. Ba.urna.n, Magdalena Dratklewtcz. 

Beata Olga. Kowalska, Barbara. Lauks, Ka.rollna. Łukaszewicz, 
Gabriela. Sarnecka, Ewa. Sonnenburg, Barbara Szcze4nlak, 
Ewa. Tucholska, Magda Zając, Paweł Audykowskl, 
Krzysztof Bauman, Janusz Ckłrmn.n, Wrosław Henk , 
AndrzEU Je.Jruba.s, Janusz Kubiaki, Piotr La.uks. Jacek Łuczak, 
Artur Majewski, Adam Maz:!a.I\sld, Grzegorz Pawlak. 
Tomasz Piątkowski, Ja.n WQl<:1ecb Poradows , 
Zblgnlll'W Bzcza.ptński, Michał Szewczyk 

~ser Ma.rc1n Słnwiński 
klerownłk muzyczny Krzysztof Jaszazak 

główn! księgowa Jadwiga Grochulska 
asystent dyrektora Ma.Je. Wójcik 

klarownik technlozny BSrna.rdyn Pikora 
kierownik Biura. Obsh.lg' Widzów Henryka ŚW11:\tek 

kierownlk Działu PromoqJl I Reklamy Andrz!tl Jakubas 
asystent reżysera. Marek Jasiński 
sekretarz literacki Joanna Olczakówna 

gre.fl)t Janlna. Piechowicz 
koordyna.qjo. pracy a.rtyscycznttl Ma.Igorze.ta. Oholak 

1nsp1Qlencl, suflerzy Allna Fe.lana, Kryscyna Saba.ra. Ma.łgoI!'LB.f.11. Urzędowska. 
z-ca k1erown1ka teohnlcznego An~ąf Kowalski 
główn.1 speąJ&llsta energet.yk Kazimierz Gajda 

sekretaria.t Beata Ma.tzner 
kslęgowo4ć Anna ChQJeaka, Bo.rba;ra Paszkiewicz, 

Sta.nls wa Reymkowaka, Marla. zamojska., ćJózef .Mtc.łmlsk1 
• zaopatrzenie Mlrosla.wa Klemrn 

referent teohniozny Mirosław Kluska 
kasa bUetowe. Malgorza.ta Myszkowska., ZoflB. Szymańska. 

kadry Dona Burowleo 
prace peruka.rakle Bernardet.t.a Kundzia."7.·Adamaka., Dorot.a Bzonert. 
prace krawieckie Janina Mlahurska. Ha.llna. Wioh, Ma.r1a.n Grzala.k 

pre.oo modela.t.orskle Krzysztof Drozdowski 
prace stolarski Krzysztof Micha lak, Antom Pop1olck, 
prace szewskie ózef Jo.worslt1 

prace techniczne, transpprt Me.rek Glbk1 
~w1atło Plot.r Dygas, Kordia.n Resuia 
c1tw1ęk AndrzEd Otoma.ń.śki, Ta.deus... Kw 

garderoba, rekwtzyty Tama.ro Fligiel, Monllm Gibka, Genowefa. Każmlerozak, 

magazyny 
pral.n1a. 

konserwa.tor 
man~ dekora.qjl 

H8.lina Mada.ny 
.Bożena Leszczyńska 

Botena. Ba.wtoka-Szemat 
Władysław Zgllrujkl 
Marian Kowe.lsk1, Ma.rex Lewandowski, 
Krzysztof Ma.cilijewsk1, Piotr Ruszkowski, Andrząl RybickJ, 
Marc:,j.n Stasiak, Piotr W ahan·ROtowiCl: 

bufet. J'e.dwtga. Bart.ula. 
blleterk1, szat.:ntarkl Knzlm1era Wadowska, Barbara. B\.\lak 




