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Marek Hłasko - znakomity pisarz, wieczny outsider, bywalec knajp, uwodziciel kobiet. 
Młody gniewny lat pięćdziesiątych. Podziwiany, a zarazem piętnowany. 

Nie ukończył szkoły średniej, ale w wieku 20 lat był już cenionym autorem. Kiedy miał 
24 lata otrzy~ał N~grodę Literacką Wydawców, wyprzedzając takie sławy jak: Sławomir Mrożek, 
J~rzy An?rzejewsk1, Roman Bratny, Leszek Kołakowski, Julian Stryjkowski. Podczas deficytu 
mieszkaniowego z pul1i premiera Cyrankiewicza dostał własne M, z którego zresztą nigdy nie 
korzystał, tułając się po domach znajomych. Znany z hulaszczego trybu życia zawsze wiedział 
kiedy skończyć pić i zacząć tworzyć. Napisał dziesiątki opowiadań i tekstów m.in.: „Bazę 
Sokołowską", "Pierwszy krok w chmurach", "Cmentarze", „Następny do raju", "Piękni 
dwudziestoletni", „Sowa, córka piekarza", „Nawrócony w Jaffie". 

Hłasko zawsze otaczała aura niezwykłości. Już za życia był legendą. Jego postać 
doskonale odpowiadała tęsknotom młodej generacji za czymś innym. Przygody, powodzenie 
i buntownicza postawa były idealnym tworzywem do kształtowania mitu łobuza , który przetrwał do 
dziś i często góruje nad rzeczywistymi faktami. Prawdą jest także, że Hłasko świadomie budował 
swoją legendę. Przybierał różne maski, by choć na chwile stać się kimś innym: Jamesem Deanem, 
bohaterem Dostojewskiego czy brutalnym „maczo". Ważne, że we wszystkich swoich wcieleniach 
był autentyczny i tym zdobywał swoich zwolenników i wrogów. 

M~rek Hłasko przez ~rzyjac.iół wspominany jest jako człowiek sprzeczności, w którym 
walczyły dwie natury. Splatały się w mm obłąkańcza radość z tragizmem, zwłaszcza kiedy był pod 
wpływer:i alk~holu . _Chciwy_ życia awanturnik nosił piętno swoich czasów. Wychowywał się 
w. okresie stalinowskim, gdzie wszystko postrzegano przez pryzmat PRL -owskiego relatywizmu . 
Miłośnik Conrada wiedział, że świat chyli się ku upadkowi. Hłaskę oraz jego rówieśników Kazimierz 
Brandys nazywał gorzko sentymentalnym pokoleniem. Ulubieńcy bogów, sięgali gwiazd, a jednak 
naznacz~ni ~yli . skazą po~~pieńc~w - nacięciem epoki. Katastrofizmu Hłaski dopełniała wizja 
wcze~nej śm1erc1. Bał się jej, ale jednocześnie nie można się oprzeć wrażeniu , że świadomie ją 

przyciągał. 

Hłasko charakteryzował nonkonformizm. Nie mógł i nie chciał wtopić się w mdły krajobraz 
rzeczywistości '.RL-u. Ni~dy ~ie potrafił dostosować się do reguł, praw i regulaminów. Opozycyjna 
postawa Hłaski przenosiła się także na jego twórczość . Nietuzinkowe teksty odbiegały od 
ówc~esnych k_~no~ów publicystyki i prozy. Nie bał się mówić własnym, niepowtarzalnym językiem . 
Herlmg-Grudzmsk1, który uważał młodego autora za nieprzeciętny talent, pisał o „Pętli " i jej twórcy, 
że chce "zdrapywać politurę kłamstwa i mitologii propagandowej z powojennego życia polskiego, 
wypruwać bebechy. prawdy z wylizanych bohaterów socrealizmu. Robi on to w sposób na tyle 
dojrzały artystycznie, że operując samymi tylko realiami, daje coś więcej niż wierny opis 
~otogra~czny . . Tworzy .. ~tmosfer~ i to atmos~erę niezapomnianą ( ... ) milczącej rozpaczy 
1 półzw1~rzęcej wegetacji . Za swoją bezkompromisowość Hłasko zapłacił nieprzychylnością władz, 
krytykąjego pisarstwa i brakiem możliwości powrotu do Polski1 z emigracji. 

_PĘTLA_MARKA_HŁASKI. 
. .. opo~iadanie ~Pętla" p~wstało w roku 1956. Marek Hłasko miał wtedy 22 lata. 

Zadz1w1ający jest fakt, 1ż ten dojrzały i przejmujący tekst napisał autor, który dopiero wszedł 
w dorosłość. Młody Hłasko w swym utworze z chłodnym obliczem starca przedstawia człowieka 
w nało_gu . Zapisuje rozpaczliwe i bezskuteczne gesty wykonywane po to, by powrócić do 
upragnionego normalnego życia. Tworzy wnikliwe studium samotności i strachu. Hłasce udało się 
stworzyć tekst, który niewątpliwie można zaliczyć do jednego z najlepszych opisów alkoholizmu. 
Utwór poraża prawdą i trafnością obserwacji. 

Niewiele było adaptacji teatralnych "Pętli" Marka Hłaski. Opowiadanie zdobyło 
popularność za sprawą adaptacji filmowej Wojciecha Hassa z Gustawem Holoubkiem w roli 
głównej. Teatrowi zawsze było trudno przyswoić sobie prozę Hłaski. Bo jak podkreślają reżyserzy, 
w "Hłasce nie d~ się n!czego oszukać, niczego nadrobić środkami aktorskimi". Elbląski Teatr 
Dramatyczny zmierzył się z tym trudnym materiałem w 1987 roku . Z powodzeniem wówczas 
wystawiono „Pętlę" w reż . Jarosława Kuszewskiego. 

„Pętla" Marka Chronowskiego to jeden dzień wyjęty z życia alkoholika. Dla Kuby -
głównego bohatera spektaklu wydawałoby się wyjątkowy, ale jakże jest on podobny 
do pozostałych . 

Młody nałogowiec tego dnia postanawia odzyskać miłość, dom, szacunek. Pragnie 
złamać krąg upokorzeń oraz wstydu, odnaleźć swoją tożsamość, zacząć życie od nowa i stać się 
zwyczajnym człowiekiem . Chce przestać pić. Jest już nawet umówiony z terapeutą - na 18.00. 

. Tymcza.sem do wieczora daleko. Minuty wloką się niemiłosiernie, a godziny przedłużają 
w wieczność. Wizyta u lekarza z każdą chwilą staje się coraz bardziej odległa. Rośnie pragnienie, 
pogłębia frustracja, wzmaga gniew. Stan Kuby pogarszają ciągłe telefony "życzliwych" mu 
przyjaciół, którzy gratulują podjęcia męskiej decyzji. W poszukiwaniu spokoju wychodzi na ulicę, ale 
tutaj czuje się jeszcze gorzej. Nękany przez znajomych, dręczony przez myśli - bohater trafia . 
d? baru. Tam w końcu znajdzie ukojenie - ale nie na długo. Po pierwszej chwili upojenia pojawiają 
się wyrzuty sumienia, złość i poczucie przegranej ... 

Spektakl, który chcemy Państwu pokazać jest wstrząsającym studium uzależnienia. 
Reżyser w swym przedstawieniu prozy Hłaski wyszedł od zainteresowania jednostką wepchniętą 
w zamknięty hermetycznie świat nałogu. Chce zobrazować przede wszystkim umysł człowieka 
chorego, zniewolonego przez pragnienie, którego nie jest w stanie zwyciężyć. Próbuje dotrzeć 
do mechanizmu nałogu . Wódka jest tylko elementem wyjściowym. Chronowski , jak malarz 
pociągnięciem pędzla, nakreśla obraz alkoholika bezradnie błąkającego się po piekielnej 
rzeczywistości wódki. Pokazuje heroiczną walkę bohatera i zaraz jego wielki upadek. 

Tytułowa pętla to nie tylko sznur na szyi bohatera, za pomocą, którego chce umrzeć, to 
pętla alkoholizmu, stale zaciskająca się przestrzeń, z której nie ma ucieczki. Kuba jest przykładem, 
jednym z wielu . Bohaterem „Pętli" może być każdy, w każdym czasie i miejscu. Spektakl 
przedstawia nam świat upiorów, ludzi , którzy już dawno zostali odarci ze swego człowieczeństwa . 
Roi się tu od postaci przegranych romantyków, ludzi nieszczęśliwych, właściwie martwych takich 
jak harmonista z oczami "pustymi jak wyschła studnia" .Wódka odebrała im wszystko. Dała 
w zamian samotność, rozpacz i powolne czekanie na śmierć . W „Pętli" znajdziemy wszystkie 
wa~ory prozy H_ł~ski oraz stałe motywy jego pisarstwa: niespełnionej miłości kobiety i mężczyzny. 
Najdramatyczniejsze sceny spektaklu dotyczą relacji międzyludzkich, rozpadu związku. Wódka jak 
zazdrosna kobieta wymaga od swoich wybrańców wierności i poświęcenia. Dlatego Kuba nie może 
żyć razem z Krystyną, a lojalność wobec nałogu, zmusza bohatera do życia w kłamstwie . 

. „Pętla" jest wiwisekcją alkoholizmu. Nie narzuca się nadmiernym dydaktyzmem, nie chce 
nachalnie przekonywać o złu nałogu . Z precyzją i bezwzględnością odsłania kolejne warstwy, 
by ukazać odbiorcy porażającą prawdę. I chyba ten zimny obiektywizm; rzeczowe spojrzenie na 
problem alkoholizmu stanowi o sile spektaklu. Surowa forma, kameralność „Pętli" wpływa na to, że 
jest ona daleka od banału, o który tak łatwo przy takim temacie. 
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Dyrektor Naczelny i Artystyczny: MIROSŁAW SIEDLER 
Zastępca Dyrektora: MAŁGORZATA DŁUGOWSKA-BŁACH 

Główna Księgowa: 
Kierownik techniczny: 
Kierownik Biura Obsługi Widzów: 
Koordynator pracy artystycznej : 
Kierownik Ośrodka Kultury Teatralnej: 
Rzecznik prasowy: 

Pracownia krawiecka: 

Pracownia akustyczna: 

Pracownia oświetleniowo-akustyczna: 

Pracownia malarsko-modelatorska: 
Pracownia charakteryzatorska: 
Pracownia stolarska: 

Garderobiane: 

Brygadier obsługi sceny: 
Obsługa sceny: 
Rekwizytor: 

Opracowanie programu: 

IRENA TONKOWICZ 
KAZIMIERZ KOWALSK'I 
GRAŻYNA URBANOWSKA 
BEATA KOŁODZIEJ 
TOMASZ WALCZAK 
ANNA SELKE 

HANNA ROKIT A 
MARIANNA ALBRECHT 
ZBIGNIEW PIOTRZKOWSKI 
JÓZEF RA TAJCZVK 
WITOLD PRZYBYŁ 
MARIUSZ BUDZIŃSKI 
ELŻBIETA DYMISZKIEWICZ 
EWA SOBOLEWSKA 
WŁADYSŁAW PROKOPOWICZ 
JAROSŁAW ANISZEWSKI 
GRAŻYNA GÓRNA 
KATARZYNA KOPEĆ 
MIECZVSŁAW HAJDUK 
ZBIGNIEW GAŁĄZKA 
PIOTR BEGEJ 

JOANNA BUZDEREWICZ 

Organizatorzy widowni - pomogą Ci, doradzą, podpowiedzą: 
IWONA KASZCZVC, LEOKADIA SAJDA, ŻANETA SZYMANOWSKA 
Kasjer - bileter HALINA ŻURKOWSKA 

Biuro Obsługi Widzów: 0/55 641-97-00 wew. 391 i 366 
Kasa Teatru: 0/55 641-97-00 wew. 392 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

www.teatr.elblag.pl teatr@softel.el blag. pl 

Spektakle w repertuarze Teatru Dramatycznego: 

Duża Scena 
„O dwóch takich, co ukradli księżyc" wg Kornela Makuszyńskiego 
„Okno na parlament" Ray Cooney 
„Śluby panieńskie" Aleksander hr. Fredro 
„Tajemniczy ogród" wg Frances Hodgson Burnett 
„Tango" Sławomir Mrożek 
„Gdzie ten skarb?" Elżbieta Kuryło I Tadeusz Kwinta 
„Kolacja dla głupca" Francis Veber 

Mała Scena 
„Narkomanka" wg Barbary Rosiek 
„Szelmostwa lisa Witalisa" wg Jana Brzechwy 
„Scenariusz dla trzech aktorek" Bogusław Schaeffer 
„Psychoterapia czyli sex w życiu człowieka" Jacek Chmielnik 
„Konopielka bis" wg Edwarda Redlińskego 
„Papierowe kwiaty" Egon Wolff 
„Cafe Sax" wg1 Agnieszki Osieckiej 

reż. Cezary Domagała 
reż. Stefan Szaciłowski 
reż. Henryk Rozen 
reż. Cezary Domagała 
reż. Waldemar Wolański 
reż. Tadeusz Kwinta 
reż. Ewa Marcinkówna 

reż. Bartłomiej Wyszomirski 
reż. Ewa Marcinkówna 
reż. Bogusław Semotiuk 
reż. Jacek Chmielnik 
reż. Jerzy Nowacki 
reż. Ewa Marcinkówna 
reż. Cezary Domagała 


