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Dyrektor I kierownik artystyczny: IRENA BABEL 

Kie ro w n I k I l te ra ck I: JERZY BROSZKIEWICZ 

Janusz Krasiński urodził się w 
roku 1928 w Warszawie. Ukoń
czenie szkoły podstawowej o
raz pierwsze lata szkoły śred
niej (mechaniczna zawodowa, 
oraz komplety) przypadają, na 
okres okupacji. Od roku 1942 
jest członkiem młodzieżowej 

organizacji podziemnej Szare 
Szeregi. W roku 1944, wzięty 
z powstania warszawskiego, 
przebywa w obozach koncen
tracyjnych: Oświęcim, Hers
bruck i Dachau. Oswobodzony 
w roku 1945, przez dwa lata 
pozostaje w amerykańskiej 

strefi e okupacyjnej (Mona
chium, Fulda), po (,>zym wraca 
do kraju. W latach 1947-1956 
przebywa w więzieniach, re
habilitowany po 1956 r. Tam 
zaczyna pisywać swoje pierw
sze utwory . .Jednym z nich de
biutuje w 1956 r . w „Po pro
stu·· (wi : rsz pt. „Karuzela"). 
7.arzuca jednak poezję. Debiu
tuje jako prozaik w „Przeglą-

dzie Kulturalnym" opowiada
niem pt.: „Potworek". W ro
ku 1959 wydaje swoją pierw
szą powieść - „Haracz szare
go dnia", następnie zbiór re
portaży - „Przerwany rejs 
Białej Marianny". Zbiór ten 
nagrodzony został przez KC 
ZMS, Wyd. „Iskry" oraz 
„Sztandar Młodych" doroczną, 

nagrodą. Wreszcie wychodzi 
tom prozy - „Jakie wielkie 
słońce" i następny zbiór re
portaży „Trztci horyzont". Na
stępną pozyc;ą książkową jest 
powieść pt.: „Wózek", która 
została potem przeniesiona na 
ekran. Janusz Krasiński jest 
autorem (wielokrotnie nagra
dzanym) szer egu słuchowisk , 

dramatu telewizyjnego „Kwa
tery" oraz sztuk „Czapa, czyli 
~mierć na raty", „Wkrótce na
dejdą bracia" i „Filip z praw
dą w oczach". Ostatnią pozy
cją książkową jest tom opo
wiadań pt.: „Skarga". 



DO PROGRAl\lU SZTUKI „FIUP Z PRAWDĄ W OCZACH" 

Zapewne po obejrzeniu tego 
dramatu ogarną Państwa wąt
pliwości. Czy istnieje na świe
cie koń o tak niezwyklej in
teligencji? Nic będę próbował 
niczego tutaj wyjaśniać. Sam 
z dużą rezerwą podchodziłem 
do tego tematu i wszystkie 
fantastyczne opowieści doty
czące Filipa wydawały mi się 
przesadne a czasem wręcz nie
prawdopodobne. Chciałbym 

jedynie zastrzec się, że w naj
mniejszym stopniu nie znam 
się na koniach i moja opinia 
w tej sprawie nie może być 
brana pod uwagę. 

Filipa znałem osobiście i ra
czej nie powinienem o tym 
wspominać, ale moim zdaniem 
nie różnił się on niczym od 
innych pociągowych koni. O
wszem ... z wyjątkiem spojrze
nia. Tak dziwnego spojrzenia 
nigdy już więcej nie udało mi 
się widzieć u żadnego innego 
zwierzęcia. Może to było spo
wodowane małym, prawie nie
dostrzegalnym zezem. W każ
dym razie pamiętam jak dziś, 
że jedno oko miał zawsze 
przymrużone a drugie szeroko 
otwarte i zadziwiająco głębo
kie. Tym pierwszym spoglądał 
na wszystko krytycznie i 
drwiąco, drugim - ciepło i 
niemal lirycznie. Przyznam się, 

że bardzo ceniłem to jego 
pierwsze oko, ale zawsze wo
lałem to drugie. I chyba w i
stocie było ono bliższe jego 
naturze, powiedziałbym ... bar
dziej jego własne. Toteż roz
mawiając czasem na ulicy z 
właścicielką Filipa, stawałem 
zwykłe po stronie tego oka, 
którym patrzył na świat, na 
to swoje miasteczko z miłością 
i iście końskim przywiąza

niem. I z tych to właśnie roz
mów na ulicy ułożył mi się 

powyżsży dramat. Napisałem 

go starając się być wiernym 
widzeniu Filipa. Widzeniu, 
którego zarówno zbytnia o
strość jak i pewien sentymen
talizm mogą nawet razić nie
których z Państwa. Myślę 

jednak, :i:e takie widzenie, wi
dzenie oczami konia, choć nie 
łatwe, bywa czasem koniecz
ne. Nie posiada ono bowiem 
żadnych zwichrowań: ani po
wiatowego dygnitarza, ani je
go zapiekłego przeciwnika, ani 
gorliwego kancelisty, ani też 

pokornego petenta. Pozbawio
ne odkształceń powodowanych 
przez zwykłe ludzkie wady i 
przywary, jest po prostu wi
dzeniem zakochanego w swo
im miasteczku, pracowitego 
konia. A cóż może być pięk

niejszego na świecie od konia, 
pracy i miłości? 

.JANUSZ KRASIŃSKI 

- Pcwiem krótko: szansą naszej literatury jest przede 

w~zystkim otwarty, swobodny, krytyczny dialog ze współ

czesnością polską. Zaangażowanie literatury według mnie, 

nie powinno oznaczać tylko potwierdzenia istniejącego stanu 

rzeczy, i stniejących kłopotów, niedostatków. Główną dla 

mnie wartością i główną szansą naszej literatury Jest pa

triotyzm krytyczny i otwarty. Otwarty, czyli przyjmu~ący 

możliwość d~skusji, otwarty na sprawy wiążące nas jako 

Polaków ora.z otwarty ku przyszłości , czyli widzący tę przy

szłość jako przyszłość kraju socjalistycznego, podlegającego 

konsekwcntym przemianom, złożonego z ludzi w większości 

urodzonych i wychowanych już w Polsce Ludowej i kie

rujących oczy nie w przeszłość, lecz w przyszłość swego 

kraju, będącą wynikiem ich pracy. 
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JANUSZ KRASIŃSKI 

FILIP Z PRAWDĄ 
W O C Z A C H 
Reżyser: IREN A BABEL 

Scenograf: JOANNA BRAUN 

Muzyka: ZYGMUNT KONIECZNY 

Pantomima Filipa: BOGDAN WOLCZYŃSIU 

Asyst. reż.: FREDA LENIEWICZ 

A K T O R Z Y 

Przewodniczący 

Sędzia 

Piec 
Piecowa 
Burak 
Budowlany 
Budowlany 
Kelner 
Bufetowa 

starszy 
młodszy --

Profesor psychiatrii 
Felczer 
Sekretarka Basin 
Dziennikarz 
Rozkruch 
Chłopiec 

Dziewczynka 
. Jacek 
Wacek 
Chojnowska 
Filip 

EOW ARD RĄCZKO WSIO 
STEFA~ RYDEL 
.JÓZEF łlARASIEWICZ 
BARBARA OMIELSKA 
RYSZARD JWAYOR 
WITOLD GRUSZECKI 
A~DRZEJ WIŚNIEWSKI 
.JAN KRZYWDZIAK 
FREDA LENIEWICZ 
JADWIGA GIBCZYŃSKA 
ZDZISLA W KLUCZNIK 
BARBAHA STESŁOWICZ 
JERZY SOPOĆRO 
BRONlSŁA W CUDZICII 
.JERZY SCHEJBAL 
l\1ARIA A.r\DRUSZKIEWICZ 
TADEUSZ BRICH 
LECH BIJAŁD 
KRYSTYNA FELDMAN 
członkowie Zespołu Pieśni 
i 'I'ańca przy ZDK HiL 

oraz orkiestrn, strażacy. protokolantka i dzieci 
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PRAPUEMIERA: LUTY 1969 R. 

W czasie przedstawienia 2 przerwy 

BIERNAT Z LUBLINA, 1522 r. 

WIELCY Zł,.,ODZIE.JE MALE WIESZĄ 

Wilk się na liszkę żałował 
A złodziejstwo jej zadawał: 
„Ty - pry* - ludzkie strzechy dzierzesz 
A kury im w nocy bierzesz". 

Więc ona sic: tego przała, 
Zasię wilka winowala 
Rzekąc: „Ty podgrzebasz ściany 
I bierzesz z chlewa barany". 

I dali się na sędziego, 
l\lałpicrza barzo mądrego, 
Iżby je on o to sądził, 
Sprawiedliwie rzecz rozgodził. 

l\lałpierz, kiedy prze wysłuchał, 
Tako strony napominał: 
„A czemuż się sromocita, 
Gdy się jednak obchodzita?„ 

„A JJrzetoż sic: pojednajcie, 
A tych rzeczy nic wznawiajcie. 
Bo, byście się sami wiesili, 
Równibyście ludziem byli; 

Boć się u nich tako dzieje: 
Małe wicszą wielcy złodzieje:, 
A gdyby sprawnie wiesili, 
Mało by panów ostawili". 

• pry - staropolskie „mówi", „rLccze" 

BIERNAT Z LUBLINA 
1522 r . 
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W R EPERTUARZE TEAT RU: 

STEF AN ŻER01\1SKI 

„RÓŻA" 

Scrnograf: urszula Gogulska 
Reżyser: Irena Bab2l 
Muzyka: Krzysztof l\feyer 

LEON SCHILLER 

„KRAM Z FIOSENKAMI" 

Reżyser: Jan Skotnicki 
Scenograf: Marian Garlicki 

JAN VLADISLA V 

, Z:\!ALEZIONY KUFER" 

Reżyser: Jerzy Sopoćko 
Scenografia: Marian Garlick i 
Muzyka: Stanisław Radwan 

ERNEST BRYLL 

„BALLADA WIGILIJNA CZYLI JAK 
MAREK, JAN, MATEUSZ I ŁUKASZ 
Z TEATRU LUDOWEGO 
DO BETLEJE:\1 SZLI" 

Reży.;er: Irena Jun 
Scenograf: Adam Kilian 
Muzyka: Andrzej Zieliński 

Wykonanie: „Skaldowie'' 

W PRzyGOTOWANI U: 

WILIA:\! SZEKSPIR 
„OTELLO" 

Reżyser: Bogdan Hussakowski 
Scenograf: Krystyna Zachwatowicz 

KS/\ WERY PRUSZYŃSKI 
„DROGA WIODŁA PRZEZ NARVIK" 

Adaptacja i reżyseria: Jan Skotnicki 
Scenograf: Marian Garlicki 

Inspicjent: 
S ufler: 

Oświellenie: 

Akustyk: 
Brygadier sceny 
Kier. prac. krawieckiej 
d::imskiej 
mc:skiej 
Kier. prac. stoi. 
Tapicer 
Prace perukarskie 

• ZDZISLAWI\ STANEK 
-· MlCllAUNA SZHAMET. 

- LUDWIK KOL.A:"OWSKr 
- JAl<Ull DUKALA 
- EDWARD GORSKr 

- Tf:ODOHA RUCIŃSI<.\ 

- ADAM KISZKA 
- ZYGMU:"T OSIKA 
- WACLAW MAJ 
- ~:LWIRA JARGOSZ 
- Hf:NRYK .TARGOSZ 
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Prace malarskie 
Priice modclator>kie 

- Wl.1\DYSl. .\W GRABOWSKr 
- JA~ SUWIŃSKI 

Kasa Teatru czynna na 2 godziny przed przedstawieniem. 
Tel. 427-66. 

Teatr prowadzi sprzedaż biletów na 7 dni przed przedsta
wieniem. Tel. 411 - 83. 
Przedsprzedaż biletów prowadzi ORBIS w Krakowie, Ry
nek Główny 41. 
Dojazd do Teatru z Krakowa tramwajami linii 4, 5, 15 albo 
autobusem pośpiesznym do Placu Cenlruinego, nasti::pnie 
trzy przystanki tramwaj em nr 20. 
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