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PAŃSTWOWE TEATRY DRAMATYCZNE 
W SZCZECINIE 

Dyrektor - Kierownik artystyczny - Józef Gruda 

TEATR POLSKI 



ISTVAN ORKENY 

Urodzil się w Budapeszcie w 1912 roku. Ukończyl politechni
kę, z wyksztalcenia jest inżynierem chemikiem. Zadebiutowal we 
wczesnej mlodości na lamach czasopisma „Szep Szó" (Piękne slo
wo ), redagowanym przez wybitnego poetę węgierskiego Attilę 

J ózsefa. Prawdziwą popularność zdobyl jednak dopiero w ostat
nim dziesięcioleciu. Dziś jest jednym z czolowych pisarzy wę
gierskich, uprawiającym szeroki wachlarz gatunków literackich. 
Jego powieści, nowele, scenariusze, dramaty znajdują wdzięcz
nych odbiorców wśród czytelników o różnych gustach. Wspanialy 
prozaik w najbardziej tradycyjnym sensie tego slowa - mówią 

o nim krytycy. Dostrzegają równocześnie nowatorskie walory dra
matów Orkeny' ego oraz oryginalność zaskakujących absurdalnymi 
pomyslami i dowcipną pointą surrealistycznych miniaturek, zwa
nych przez autora „Nowelami jednominutowymi". Pisarz nie naj
mlodszej generacji bez uksztaltowanego wlasnego stylu czy twór
ca programowo tak różnorodny? 

Orkeny bierze żywy udzial w życiu literackim swego kraju. 
Byl kierownikiem literackim teatrów, dużo publikuje w bieżącej 

prasie kulturalnej, sceny chętnie sięgają po jego sztuki. Jest pi
sarzem modnym, wystawianym również poza Węgrami, m.in. 
w Finlandii, Francji, Austrii i NRD. W Polsce, obok „Zabawy 
w koty" zagranej przez teatry Warszawy, Lodzi, Torunia i Olszty
na, sukces przyniósl mu „Strażak Tot" (prapremiera polska, Teatr 
Polski w Warszawie 1968) - sztuka nawiązująca do przeszlości 

wojennej Węgier. 

* * * 

Spośród wielu twarzy Orkeny'ego wylania się jednak glówna 
cecha jego pisarstwa. Latwo ją odnaleźć w wydanym niedawno 
przez „Czytelnika" zbiorze opowiadań, reprezentatywnym dla 
autora „Strażaka Tota" . . 

Te powstające w różnych okresach twórczości utwory de
maskują Orkeny'ego jako pisarza prawd prostych. Zarówno osta
tecznych jak i tych codziennych, czasem nieslusznie zbanalizowa-



nych czy zapomnianych, które wydobyć może dopiero grotesko
wa forma lub szczególowa narracja - rzadko odautorski komen
tarz. PrŹypomnieć i humanistycznie zrewaloryzować. Ulubionym 
bowiem zabiegiem pisarskim Orkeny'ego jest analiza postaw i za
chowań czlowieka w różnych sytuacjach. Czasem jest to utrata 
kogoś bliskiego, czasem przeczucie wlasnej śmierci. Osamotnienie 
czy starość. Niekiedy miejsce sytuacji egzystencjalnych, ukazy
wanych najczęściej w opowiadaniach o tematyce wojennej, zajmu
ją wydarzenia odslaniające paradoksy naszej cywilizacji i po
wstające w kręgu pracy, rodziny czy życi4 -;;ublicznego. Wielkie 
dramaty ludzkie i sytuacje kom~czne, budowane na kanwie pros
tych wydarzeń. W tych pierwszych nie stroni pisarz od elemen
tów komicznych. Te drugie stara się traktować calkiem serio. 

* * * 

Wybór opowiadań Orkeny'ego .otwiera „Zabawa w koty" -
wersja prozatorska dramatu. I tu, charakterystycznie dla Orke
ny'ego rzecz zaczyna się od zwyklego, niemal pretekstowego zda
rzenia: Erzi Orbanowa, samotna kobieta korespondująca z za
mieszkalą za granicą siostrą Gizą, spotyka nieoczekiwanie swoją 
dawną przyjaciólkę. Pod jej wplywem zmienia sposób bycia. Bu
duje nowe plany, stara się je urzeczywistnić, choć dotyczą spraw 
równie odleglych jak pożólkle, wywolujące potok wspomnień 
zdjęcie bohaterek sprzed pólwiecza. Staje się ono jak gdyby ko
mentarzem do calego życia Orbanowej, w którym od dlugiego cza
su glówną rolę odgrywa śpiewak operowy - Wiktor Czermelenyi. 

Doda.jmy do tego motto do utworu: „Wszyscy czegoś chcemy 
jedni od drugich. Tylko od starych ludzi nikt nic nie chce. A gdy 
starzy chcą czegoś jedni od drugich, śmiejemy się z nich". I zasta
nawiająco skromne wyznanie autora: „Historię, którą tu. przed
stawilem, opisalo już tysiące pisarzy. Chodzi o dwoje ludzi, którzy 
się kochają (. . .) Ta historia tym tylko się różni od innych, że jej 
bohaterowie mają nie naście czy dwadzieścia lat ... " 

Czyżby zapowiadala się rzecz rodzajowa? Obrazek liryczny 
z humorem i lezką. Opowieść o ludziach w późnym wieku. Może 
o zmarnowanym (albo pi_ęknym) lecz zawsze odchodzącym życiu. 
z pewnością i tego można się doszukać w „Zabawie w koty". Za-

nim rozpocznie się spektakl, warto przecież wspomnieć, że większą 
część utworu wypelniają przedzielone interwalami listy i oderwa
ne od siebie rozmowy telefoniczne. Jest też powracający opis 
wspomnianego zdjęcia panien Skalla i opis snu Orbanowej. To 
prawie wszystkie środki, jakimi - poslugując się techniką scena
riusza filmowego - Orkeny próbuje budować wiedzę o swych 
bohaterach. Także w dramacie! Sztuka przejmuje bowiem w glów
nych zarysach nie tylko akcję opowiadania, ale i zawarte w nim 
sposoby „dzialań" postaci. Nietradycyjne wprawdzie, na ile jed
nak „dramatyczne"? Co się w tym może kryć, osądźcie Państwo 
sami po obejrzeniu spektaklu. 

S.F. 



Sens życia 

Jeśli nawleczemy na sznurek dużo drobnej czerwonej 
papryki, zwanej „czereśniową", 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 nie rozbiegały się na różne strony, lecz podążały we 
właściwym kierunku, ten może dojść do odkrycia wielkiej 
prawdy. 

Istvan Órkeny 

Piwniczne myśli 

Przez wybite okienko piłka wpadła na korytarz piw
niczny. 

Jedno z dzieci, czternastoletnia córeczka dozorcy, po
kuśtykała za nią. Biednej dziewczynce tramwaj odciął no
gę i była szczęśliwa, gdy mogła szukać piłki dla innych 
dzieci. 

W piwnicy panował półmrok, ale zauważyła, że w ką
cie coś się poruszyło. 

- Kicia! - zawołała jednonoga dziewczynka. - Ki
ciunia, co ty tu robisz? 

Podniosła piłkę i jak mogła najprędzej pokuśtykała na 
górę. Stary, obrzydliwy śmierdzący szczur - jego to bo
wiem dziewczynka wzięła za kotka - zdumiał się. Nikt jesz
cze w taki sposób do niego nie przemówił! 

Dotychczas wszyscy się nim brzydzili, rzucali w niego 
węglem albo uciekali przestraszeni. 

Teraz szczurowi pierwszy raz przyszło do głowy, jak 
inne byłoby jego życie, gdyby się przypadkiem urodził kot
kiem. 
• A nawet - tacy już jesteśmy nienasyceni! - zaraz 
snuł dalsze marzenia. Gdyby tak na przykład urodził się tą 
dziewczynką o drewnianej nodze? 

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

Istvan Orkeny 



Badanie opinii publicznej 

U nas także powstał i rozpoczął działalność pierwszy 
krajowy instytut badania opinii publicznej. 

Prosimy wszystkich o poparcie i zrozumienie naszych 
celów. 

Dla przykładu przesyłamy pierwszy arkusz ankietowy 
poświęcony zagadnieniu, co ludzie myślą o przeszłości, te
raźniejszości i przyszłości naszego kraju. Ażeby uzyskać 
wiarygodne wyniki, rozesłaliśmy pytania ankietowe do 
2975 osób różnego wieku, wyznania, zawodu, stanowiska. 

I Oto one: 
I. Pan(i) opinia o obecnym ustroju: 

a) jest dobry 
b) jest zły 
c) ani nie jest dobry, ani zły, ale mógłby być odrobinę le

pszy 
d) marzy Pan(i) o podróży do Wiednia. 

II. Czy Pan(i) odczuwa samotność człowieka XX wie-
ku? 
a) czuje się absolutnie samotny(a) 
b) prawie zupełnie samotny(a) 
c) prawdę powiedziawszy całkiem samotny(a) 
d) czasem rozmawia z dozorcą domu. 

III. Wymagania kulturalne: 
a) chodzi do kina, na zawody sportowe, do knajp 
b) czasem wygląda przez okno 
c) nawet przez okno nie wygląda 
d) nie solidaryzuje się z poglądami Mao Tse-tunga. 

IV. Jakie jest Pan.a(i) przygotowanie filozoficzne? 
a) marksistowskie 

-

„ 

b) antymarksistowskie 
c) czytuje tylko powieści kryminalne 
d) jest alkoholistą. 

WYNIK: 

1. W ciągu ubiegłych dwudziestu lat wszystko było jak 
najlepiej. 

2. Teraz też wszystko jest w porządku, tylko autobus 
19 kursuje zbyt rzadko. . 

3. Przyszłość będzie jeszcze lepsza, pod warunkiem, że 
na trasie dziewiętnastki autobusy będą częściej kursowały. 
(Uwaga: kursowały) 

Istvan órkeny 



Premiera: 15 lutego 197 5 r. 

• •• 
Istvan Orkeny 

ZABAWA W KOTY 

Orbanowa 
Giza .. 
Paula . 
Myszka 
Ilonka . 
Adelaida Bruckner. 
Wiktor Czermelenyi 
Józef . 
Kelner. . ..... 

Inspicjent : GRZEGORZ KO WALCZYK 

Tragikomedil)w 2 częściach 

Przekład : CAMjLLA MONDRAL 

OSOBY 

. . . MARIA BAK.KA 

.MARIA NOCHOWICZ 
. . MARTA GREY 

. . . IRENA OLECKA 

. . . NINA GRDDNIK 
. JAD WIGA OKOŃSKA 
. RYSZARD ZIELIŃSKI 

. . ZBIGNIEW SAMOGRANICKI 

.... ANTONI SZUBARCZYK 

Opracowanie dramaturgiczne, reżyseria 

JACEK GRUCA 
' Sceno~rafia 

MAŁGORZATJl 1 REUTLER 
Opracowanie muzyczne: 

MAŁGORZATA LATOSIŃSKA-GRUCA 

Asystent reżysera 
ZBIGNIEW SAMOGRANICKI 

Sufler : OLGA KULESZANKA 



Żyjmy ostrożnie! 

- Drogi panie Feri, trzeci pies wcale nie ciągnie. 
- Niestety, mam trochę za krótki bat. 
- Coś mi się zdaje, że trochę nawet kuleje„. 
- Jak może nie kuleć, kiedy ma tylko trzy łapy!„. 
- O, istotnie. Ale na co to panu? Czy to nie grzech 

zaprzęgać takie kulawe stworzenie? 
- Niech się pani dobrze przyjrzy, Ilonko. Wszystkie 

psy, cała dwunastka, mają tylko po trzy łapy. 
- O, biedaczyska! · 
- Raczej mnie należy żałować. Musiałem wszystkich 

hyclów przekupić, zanim mi się udało zdobyć dwanaście 
psów o trzech łapach. 

- Być może nie znam się na tym, ale człowiek skłon
ny byłby przypuszczać, że zdrowy pies lepiej i wytrwalej 
ciągnie w zaprzęgu. 

- To nie ulega wątpliwości. Ale ja jestem z krwi i ko
ści mieszczuchem, co bym począł z dwunastoma czworonoż
nymi psami? 

- Feri, czyżby się pan bał? 
- Nawet brzęczenia komara. O ile to tylko możliwe, 

usiłuję uniknąć starć z siłami zewnętrznego świata. Załóż
my, że posłucham pani rady. Powiedzmy, że mam same 
czworonożne psy. I nagle coś je płoszy„ . Wyrwą mi z rąk 
cugle„. Co się wtedy ze mną stanie, niech pani sama powie, 
panno Ilonko? 

- Teraz w ogóle nic nie rozumiem. Jeśli się pan boi 
psów, to czemu pan je zaprzęga do samochodu? 

- Bo słabo prowadzę. 
- Tego można się nauczyć. 

- O tyle, o ile. Samochód i człowiek to nie równorzęd
ni przeciwnicy. 

- Niech się pan rozejrzy dokoła. Nigdzie nie widać sa
mochodów ciągniętych przez psy. 

- W tym właśnie całe nieszczęście! Niech pani prze
czyta statystykę wypadków drogowych. Człowiek dopuścił 
do tego, by mu technika skoczyła na głowę, a teraz nie mo
że sobie z nią poradzić. 

- Ja się riie boję samochodu. 
- Ja się boję. Ta simca, gdybym ją wypuścił, potrafi-

łaby jechać z szybkością stu pięćdziesięciu kilometrów na 
godzinę. 

- Niech pan mi serca nie rani, Feri. Uwielbiam szyb
ką jazdę. 

- Niech pani nie będzie taka niecierpliwa, Ilonko. Za
ledwie dziesięć dni temu wyruszyliśmy z Budapesztu, i pro
szę, niemal dojeżdżamy do Siofoku. 

- Z dwunastoma psami to wcale nie taki wielki wy
czyn. 

- Pewnie, że nie. Tylko, że ja jeszcze w Peszcie przy
ciągnąłem ręczny hamulec. 

- Boże wielki! Czy pan nie jest zbyt ostrożny? 
- Trzymam się dokładnie takiego tempa, do jakiego 

jesteśmy stworzeni. 
- Niech pan spojrzy, ilu ludzi! Wszyscy się na nas ga-

pią. 

- Zazdroszczą nam. 
- Nie sądzę. Jeżeli zazdroszczą, to czemu i oni nie za-

przęgną psów do swych samochodów? 
- Bo albo nie mają samochodów, albo rozumu, albo 

dwunastu psów o trzech łapach. 
- Ale czemu mają takie wytrzeszczone oczy? 
- Z podziwu. Bohaterem naszej epoki jest człowiek 

ostrożny. 
Istvan Órkeny . 



W szgscg czegol chcemy Jedni od drugich. Tylko 
od stargch ludzi nikt nic nie chce. Ale gdy stany 
chcą czegol Jedni od drugich, śmie/emg się z nich. 

lstvan lJrkeny 
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W REPERTUARZE: 

TEATR POLSKI 

Jarosław Iwaszkiewicz 
LATO W NOHANT 

Konstanty Ildefons Gałczyński 
BAL U SALOMONA 

Zdzisław Gozdawa, Wacław Stępień 
WODEWIL WARSZAWSKI 

TEATR WSPOŁCZESNY 

Józef Gruda 
DZIESIĘĆ PARADOKSÓW PROKURATORA 

KEMPNERA 
czyli 

OSTATNIE DNI HITLERA 

Stefan Żeromski 
GRZECH 

Hans Christian Andersen 
CZERWONE PANTOFELKI 

W przygotowaniu 

Tadeusz Różewicz 
WYSZEDŁ Z DOMU 



Kierownictwo techniczne: 

Ludwik Piosicki 

światło: 

Kazimierz Krzanowski 

Operator światła: 
Janusz Kłym 

Brygadier sceny : 
Józef Ciemcia 

Akustycy: 
Jan Adamowicz 
Ryszard Szwed 

Kierownicy pracowni: 

malarskiej: 
Michał Tuszyński 

krawieckiej damskiej: 
Gertruda Madajczyk 

krawieckiej męskiej: 
Stanisław Kaczmarczyk 

perukarskiej: 
Czesława Gąbka 

ślusarskiej: 

Andrzej Zołotucho 

stolarskiej: 
Florian Wolny 

szewskiej: 
Paweł Paczyński 

tapicerskiej: 
Władysław Jałowski 

Główny elektryk: 
Kazimierz Krzanowski 

W spektaklu wykorzystano fragmenty utworów Antonia Vivaldie
go („Cztery pory roku", op. 8 nr 2-4) i Arcangela Corellego 
(„Concerti grossi'', op. 6 nr 3 i 8). 
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