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Wszyscy czegoś chcemy jedni od dru
gich. 

Tylko od starych ludzi nikt nic nie chce. 
Ale gdy starzy chcą czegoś jedni od 

drugich, śmiejemy się z nich. 
ISTV AN ORK"f:NY 



lstvan Orkeny 

ZABAWA W KOTY 
(Macsakajcitek) 

Tragikomedia w 2 częściach 

Przekład: CAMILLA MONDRAL 

os oby: 

Orbanowa . 
Giza 

W ANDA BAJERÓWNA 
WITOLDA CZERNIAWSKA 
MARIA KARCHOWSKA 
MARIA EJNIK 

Paula . 
Myszka 
Ilonka . 
Adelaida Bruckner 
Wiktor Csermlenyi 
Józef . 
Kelner 

Scenografia: 
LILIANA JANKOWSKA 

Muzyka: 
JANUSZ MAĆKOWIAK 

Przedstawienie prowadzi: 
NIKA ZA W A DZ KA 

LUBOMIRA TARAPACKA 
JANINA ZAKRZYŃSKA 
KAROL HRUBY 
JERZY PRAŻMOWSKI 
WŁADYSŁAW BADOWSKI 

Reżyseria: 
JACEK GRUCA 

Asystent reżysera: 
WITOLDA CZERNIAWSKA 

Kontrola tekstu: 
JADWIGA CHĘTKO 

Dziesiąta premiera sezonu XXVIII dnia 2 czerwca 1973 r. w Olsztynie 



lstvan Orkeny ma lat pięćdziesiąt. Jest jed
nym z czołowych prozaików węgierskich. 
~ twórczości jego dominują trzy gatunki: po
wieść, male formy prozatorskie i dramat. 

Sztukę należy tak grać, jakby była jed
nym długim zdaniem. Nie wolno zwolnić 
tempa ani wprowadzać przerw czy też 
zmian dekoracji; od początku do końca 
jest to wyłącznie dyskusja, którą prowa
dzi Orbanowa z sobą samą, z siostrą 
i z całym światem, dyskusja pełna niepo
koju i rozterki, coraz bardziej gwałtowna. 
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\ 
ł 

Istvan . Orkeny 
• 

SENS ZYCIA 

Jeśli nawleczemy na sznurek dużo drob
nej czerwonej papryki zwanej „czereśnio
wą'', będzie to wianek papryki. 

Jeśli zaś tej papryki nie nawleczemy, 
nie będzie wianka. 

A przecież papryki będzie tyle samo, 
będzie tak samo czerwona i równie ostra. 
Tylko że to nie będzie wianek. 
Czyżby sznurek grał w tym rolę? Nie, 

sznurek nie ma tu żadnego znaczenia. Jak 
wiemy, sznurek jest elementem ubocznym, 
czymś absolutnie trzeciorzędnym. 

O cóż wobec tego chodzi? 
Kto się nad tym będzie zastanawiał 

uważając, by jego myśli n;e rozbiegły się 
na różne strony, lecz podążały we właści
wym kierunku, ten może dojść do odkry
cia wielkiej prawdy. 



PIWNICZNE 
, 

MYSLI 
Przez wybite okienko piłka wpadła na 

korytarz piwniczny. 
Jedno z dzieci, czternastoletnia córeczka 

dozorcy, pokuśtykało po nią. Biednej 
dziewczynce tramwaj odciął nogę i była 
szczęśliwa, gdy mogła szukać piłki dla in
nych dzieci. 

W piwnicy panował półmrok, ale za
uważyła, że w kącie coś się poruszyło. 

- Kicia! - zawołała jednonoga dzie
wczynka. - Kiciunia, co ty tu robisz? 

Podniosła piłkę i jak mogla najprędzej 
pokuśtykała na górę. 

Stary, obrzydliwy, śmierdzący szczur -
jego to bowiem dziewczynka wzięła za ko
ta - zdumiał się. Nikt jeszcze w taki spo
sób do niego nie przemówił! 
Dot~chcza~ wszyscy się nim brzydzili, 

rzucali w mego węglem i uciekali prze
straszeni. 



Teraz szczurowi pierwszy raz przyszło 
do głowy, jak inne byłoby jego życie, gdy
by się przypadkiem urodził kotkiem. 

A nawet - tacy już jesteśmy nienasy
ceni! - zaraz snuł dalsze marzenia. Gdy
by tak na przykład urodził się tą dzie
wczynką o drewnianej nodze? 

Ale to by było zbyt piękne. Tego sobie 
nawet nie mógł wyobrazić. 

„Zabawa w koty i inne opowiadania" 
Warszaw a 1973 r . 

Kierownik techniczny: 
EDMUND GIECZEWSKI 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej: ZOFIA ZIMMER * krawieckiej męskiej: GRZE
GORZ FRANKOWICZ * perukarskiej: HENRYKA GRUSZCZAK * 
stolarskiej: JÓZEF RESZEC * ślusarskiej: ALEKSANDER MARKOW
SKI * malarskiej: RYSZARD GIECZEWSKI * tapicerskiej: WIKTOR 
JANKOWICZ * szewskiej: GERHARD FOKS * rekwizytorskiej: JAN 
SOKÓŁ * kierownik działu akustycznego: HENRYK KOZŁOWSKI * 

modelator: PAWEŁ BABICZ 

Koordynacja pracy artystycznej, 
organizacji widowni i reklamy: 

STANISŁAWA RYBCZYŃSKA 

SCENA W ELBLĄGU SCENA W OLSZTYNIE 

Kierownik administracji: Kierownik administracji: 
STANISŁAW MACIEJAK IRENA KRAWCZYK 

Główny elektryk: Główny elektryk: 
TADEUSZ GEREJ MIROSŁAW SZOSTAKOWSKI 

Brygadier sceny: Brygadier sceny: 
ARKADIUSZ BOGDANOWICZ KAZIMIERZ JURGIN 

Organizator widowni: Organizator widowni: 
NINA BŁESZYŃSKA ZOFIA B/\LKO 

Kierownik sceny objazdowej: 
WOJCIECH STACHOWICZ 

Kasa teatru w Olsztynie czynna w godzinach 10-12 i 16-19, tel. 39-15. 

Kasa teatru w Elblągu czynna w godzinach 10.30-H I 17-19, 

w doi świąteczne w godzinach 16-19, tel. 24-00. 
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Jean Racine 
BERENIKA 
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