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John Tobias 
rozpoczął pisanie sztuk teatral
nych będąc u szczytu kariery 
aktorskiej. Grał główne role w no
wojorskich teatrach. Jego sztuki 
wystawiane są w V1Jielu krajach, 
zarówno w teatrach eksperymen
talnych, jak i dramatycznych. 

Dzikie żądze czyli My husband's 
wild desires a/most drove me mad 
odniosły wielki sukces najpierw 
w no woj orskim Studio Arena The
atre, a następnie na scenach Pa
ryża, Kopenhagi, Montrealu, Rio 

de Janeiro, Aten, Malmo ... Pu

bliczność i krytycy chwalili także 
inne jego sztuki, takie jak Is the 
Red Sou Really You?, The Transient 
czy Sitting. John Tobias jest rów
nież poetą i autorem powieści. 

Polska prapremiera Dzikich 
żądz odbyła się w warszawskim 
teatrze Bajka w marcu 2007 r. 
w reżyserii Stefana Friedmanna, 

a na premierze obecny był sam 
autor. 
Autorką tłumaczenia jest Elż

bieta Woźniak, z wykształcenia 
anglistka. Tłumaczy komedie, 
farsy, dreszczowce, sztuki mu
zyczne i dramaty. Dzięki niej do 
polskich teatrów trafiło wielu 
angielskojęzycznych autorów. 
Również Scena Polska wystawia
ła sztuki w jej przekładzie, m. in. 
Mayday Raya Cooneya, Wieczór 
kawalerski Robina Howdona, Biz
nes Johna Chapmana i Jeremy 
Lloyda, Szalone nożyczki Paula 
Partnera, Pamięć wody Selagh 
Stephenson. 



P
aństwo Griffin to zamożne małżeństwo 
w zaawansowanym średnim wieku. 
On jest prezesem dużej firmy, ona przy

s tojną, nieco znudzoną damą. Dorobili się 

maj ątku, osiągnęli stabilizację, ale ... są co
raz bardziej sobą znudzeni . Wszystko im się 
układa poza jednym, istotnym elementem 
życia małżeńskiego ... 
Wiedzą, że „satysfakcjonująca noc jest jak 

balsam, lek, natchnienie. Można ją porównać 
do górskiej wspinaczki. Udane współżycie 
umacnia więź emocjonalną . Jest wyrazem 
miłości, oddania i całkowitego zaufania. 
A w naszym organizmie podczas czułych 

objęć wyzwala się m. in. hormon błogości -
oksytocyna. Udane życie erotyczne relaksuje 
i odpręża, skutecznie pozwala nam oderwać 
się od trosk dnia codziennego i uwolnić od 
stresu. Poprawia samoocenę, dowartościo

wuje i korzystnie wpływa na samopoczucie. 
Podtrzymuje kondycję i odchudza, podnosi 
sprawność organizmu, zwiększa jego wydol
ność i dotlenia każdą komórkę. Namiętna 
noc z powodzeniem może zastąpić godziny 
ćwiczeń na siłowni. Podniecenie powoduje, 
że w mózgu wytwarzają się związki chemicz
ne zwane endorfinami, nadnercza zaś w cza
sie aktu uwalniają inny hormon - kortyzol. 
Substancje te działają rozluźniająco i potrafią 
osłabić lub wręcz zlikwidować ból (np. głowy, 
a nawet stawów). Tak właśnie działa chemia 
miłości. " 

Niestety w przypadku państwa Griffin to 
tylko wiedza teoretyczna ... 

W księgarni odkrywają wyjątkowy pod
ręcznik „Zrealizuj swoje fantazje" dr Leopol
da Baumgartnera. Żeby ratować małżenstwo 
i obudzić żądze postanawiają wprowadzić go 
w życie. Nie jest to łatwe. Jednak los okazu
je się łaskawy. Zabawa toczy się już sama. 
I to nieprzewidywalnie. To co dzieje s ię po
tem w sypialni państwa Griffin, przeszłoby 

wyobrażenie nawet doktora Baumgartnera. 

(w programie skorzystano z materiałów 
Teatru Bajka w Warszawie) 





Gra miłosna jest z gier ruchowych stosun
kowo najłatwiejsza. 

-Magdalena Samozwaniec 

* * * 

M
ężczyźni żenią się, bo są zmęczeni, ko
biety wychodzą za mąż, bo są ciekawe 

- obie strony rozczarowują się. 
-Oscar Wilde 

* * * 

Kobieta powinna być interesująca tylko 
erotycznie, ściślej - seksualnie, inne jej 

zalety mężczyzna sam sobie dorobi. 
-Julian Tuwim 

Stary mąż młodej kobiety podobny jest 
do introligatora - oprawia książkę, 

którą inny czyta. 
-Bolesław Prus 

* * * 

Koniec końców kocha się żądze, a nie to, 
czego się pożąda. 

-Fryderyk Nietzsche 

* * * 

M
ężczyzna to zwierzę domowe, które, 
traktowane należycie, jest w stanie 

nauczyć się wielu pożytecznych rzeczy. 
-Jil/y Cooper 

Masowy zalew erotyzmu związanego 
z podglądactwem telewizyjnym jest 

oznaką zubożenia wyobraźni erotycznej. 
-Umberto Eco 

* * * 

Bóg stworzył kobiety bez poczucia humoru 
- w rezultacie potrafią one tylko kochać 

mężczyzn, zamiast śmiać się z nich. 
-Ingmar Bergman 

* * * 

Najczęściej spotykaną formą komuniko
wania się małżonków jest obojętność. 

-Luc Thore 

• 

Zona jest dla młodego mężczyzny kochan-
ką, dla dojrzałego towarzyszką, dla sta

rego pielęgniarką, więc w każdym wieku jest 
pretekst, żeby się ożenić. 

-Francis Bacon 

* * * 

Archeolog to najlepszy kochanek - im ko
bieta starsza, tym większe budzi w nim 

zainteresowanie. 
-Agata Christie 



St f F • d znany polski aktor i satyryk. e an r1e mann Przezwielelatodtwarzałpierwszo
planowq postać Eugeniusza „ Gienka "Matysiaka w popularnym słuchowisku radiowym „Maty
siakowie ".Zagrał również głównq rolę w serialu TVP „Na kłopoty Bednarski". Jest twórcq radio
wych programów satyrycznych, nadawanych w „Powtórce z rozrywki" w III programie Polskiego 
Radia, czyli popularnej „Trójce". 

Trzy pytania do Reżysera 
Praca z zespołem Sceny Polskiej to pana 
pierwszy kontakt zawodowy z tym te
atrem? Jakie odniósł pan wrażenia? 
Pierwszy. Jeśli nie liczyć znajomości z Dyrek
torem Karolem Suszką z czasów naszej bujnej 
młodości. Warszawa. Szkoła teatralna. Kum
ple Marek Perepeczko, Marek Mokrowiecki. 
Ale ja byłem młodszy. Kiedyś ... 

Szczerze i bez schlebiania - to nie spo
dziewałem się takiego wysokiego poziomu 
zawodowego. W Warszawie pracuję w teatrze 
prywatnym. Tam wszystko jest oszczędne 
i bez tradycji. Tutaj wspaniały teatr z ogrom
nymi możliwościami technicznymi. A w nim 
fachowcy. Gratuluję i podziwiam. 
W Dzikich żądzach z dużym powodzeniem 
gra pan w Warszawie i Płocku. Czy widzo
wie z Zaolzia mogą liczyć na jakąś niespo
dziankę? 

Przede wszystkim to będzie niespodzian
ka dla mnie . Jak nas przyjmie publiczność . 

Nigdy nie grałem dla Polaków z tej strony Olzy. 
A co do niespodzianek to wolałbym w przed
stawieniu takich unikać. Niedawno graliśmy 
Żądze w Stargardzie Szczecińskim . Pan elek
tryk nie był w formie i gasił światło w trakcie 
akcji na scenie. Ile razy można powiedzieć: 
„Panie Connelly, chyba korki wysiadły!" 
Dlaczego wprowadził pan istotne zmiany 
w zakończeniu komedii? I co na to Autor? 
To dlatego, że sam piszę. Takie zakończenie 
wydawało mi się lepsze a przede wszystkim 
śmieszniejsze. Na premierę przyjechał z No
wego Jorku autor. Miałem większą tremę jako 

reżyser niż aktor. Co powie? Pan John Tobias 
pogratulował mi sukcesu i spytał, czy moje 
zakończenie może wykorzystywać w swo
jej sztuce. Sztukę wystawiano w 27 krajach. 
A podziękował mi osobistym listem. Mam po
kazać? 

pytania zadawała Joanna Wania 

C--iosLudu 
Gazeta Polaków w Republice Czeskiej 

Do każdej polskiej rodziny. 
informacje, publicystyka, 

ogłoszenia, sport 

tel. 558 731 766 
sekretariat@glosludu.cz 

Prawa autorskie dotyczące tekstu sztuki reprezen
tuje agencja Dilia, ul. Kratkeho 1, 190 OO Praha 9. 

Tesinske divadlo ćesJcY Teśin, piispevkova 
organizace, ziizovatel Moravskoslezsicy kraj, 
Ostravska 67. 737 35 Ćesicy Teśin 

tel. : 558 74 60 22-23. fax: 558 71 33 72 
info@tdivadlo.cz 
www.tdivadlo.cz 

Kierownik działu organizacji widowni 
Dagmar Pavlikova 
Kierownicy pracowni: 
elektryczno-akustycznej Vladimir Ryba.i 
ślusarsko-modelarskiej Ales Szotkowski 
krawieckiej Marie Urbaniecova 
perukarskiej Jarmila Driikova 

rekwizytorskiej Józef Kurek 
kierownik techniczny Roman Sekula 
brygadier sceny Marian Mandrysz 
światło Martin Walenta, Martin Kozok 
dźwięk Richard Damek, Josef Mikulaśek 
fryzjerka Kamila Kumpanova 
garderobiane Lucie Żebrokova 
rekwizyty Silvie Urbaniecova 
montażyści dekoracji Rostislav Miśura , 

Lumir Sliva, David Cienciala 

redakcja Joanna Wania 
projekt okładki Wojciech Stefaniak 
zdjęcia Kateiina Czerna 
opracowanie graficzne i skład Marian Siedlaczek 
druk PROprint, s.r.o. Ćesk<j Tesin 

cena 15 Kc 






