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GLOS 
Wolo mnie głód. 

Niczego mi nie brakuje. Mam swojq prawdę. 
M am w co wierzyć. Mam przyjaciół . G łód przenika mnie całego. 

Mam swoje miejsce. Mam dla kogo żyć. Jestem glodny. 
Głód, głód. 

Cry ocry mogą być głodne? 
Cry serce może być g łodne? 

Ciało moje jest pełne. Napełnia się. Jestem syty. 
Zroslem się ze swoim miejscem w życiu, nie ruszam się 

Czuję ja k przyrostom do ulicy, którą i dę. 

M am swoją p rawdę. Tokq, no jaką się zgodziłem i nieustannie 
· wciąż się godzę. 

Ale nie mogę oszu kać głodu, który mnie rozpa la . Parzy moje sny. 
Wolo mnie głód. 

Nie dotykajcie mnie. Nie mam prryjociól. Jestem głodny prryjociól . 
Jestem glodny siebie. 

Boję się siebie i to mi wystarcza jakoś przeżywać ciągle 
do jutro 

Boję się siebie, że j estem moly, że łatwo k lękom i przytakuję, 

że boję się wciąż o wiele za mało niż się ode mnie oczekuje. 
Więc boję się za każdym drgnieniem mięśni . 

Ale moje wnętrzności pali głód. 
Głód siebie. 

Wolo mnie głód , którego nie do się zasypać, nie do się zatrzymać, 

nie do się go pozbyć. 

Jestem g łodny. Czy ktoś ze mnq porozmawia? 
Jestem głodny. Czy ktoś cierpliwie wysłucha mnie do końca? 

Całym błotem świata we mnie. 
Całymi swoimi ustami we mnie, całym swoim Śmiechem. 

Skręca mnie głód. Gdzie jest ta poezjo? 
Gdzie sq moi świadkowie? 

Nie widzę was. Kto z was przyszedł? 
Kto jeszcze jest obecny? 

Czuję was. Nie widzę. Nie s łyszę. 

Do was mówię . Nie do tych którzy zostali w domu. 
W olo mnie g łód . Gdzie są moje pieśni? 

Kto jeszcze jest? Co zostalo ze mnie? 
N ie widzę wa s. 
Jestem g łodny. 

CHCĘ WIEDZIEĆ. 
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Pisarz polski ur. 9. X. 1921 
w Radomsku, obecnie za
mieszkały we Wrocławiu. 
Debiutował w 1946 roku 
zbiorem satyry „W łyżce wo
dy". Debiut poetycki: tomik 
„Niepokój", 1947. Następnie 
wydał ważniejsze zbiory 
wierszy: „Czerwona ręka
rwiczka" (1948), „Pięć poema
tów" (1950), „Równina" 
(1954), „Srebrny kłos" {1955), 
„Formy" {1958), „Rozmowa 
z księciem" {1960), „Głos a
'lOnima" (1961), „Zielona róża. 
Kartoteka" (1961), „Nic w 
płaszczu Prosµera" (1 Q62), 
„Twarz" (1964), „Twarz trze
cia" (1968), „Regio" (1969), 
,,Poezje zebrane" (1971). 

Także prozaik; zbiory opo
wiadań: „Opadły liścJie z 
drzew" (1955), „Przerwany 
egzamin" (1960), „Wycieczka 
do muzeum" (1966), „Smiierć 
w starych dekoracjach" 
(1971). 

Od kilkunastu lat drama
turg; dziś prawdopodobnie 
najbardziej znany z tej właś
nie dziedziny twórczości. Jest 
najczęściej - obok Sławo

mira Mrożka - granym na 
scenach polskich autorem 
sztuk: „Kartoteka", „Grupa 
Laokoona", „Swiadkowie al
bo nasza mała stabilizacja'', 
„Smieszny staruszek", „Wy
szedł z domu", „Akt przery
wany", „Stara kobieta wysia
duje'', „Na czworakach", 
„Białe małżeństwo", „Odejś

cie Głodomora" („Utwory 
dramatyczne" 1966, „Teatr 
niekonsekwencji", 1970). 

Laureat wielu nagród pań
stwowych. Na opisywaniu je-

Dlaczego Tadeusz Różewicz 
dostał Nagrody Nobla • nie 

go twórczości dorobiło się 
kiilkudziesięci u krytyków, 
magistrów i doktorów. Jest 
prawdopodobnie (bo statys
tyk się tu chyba n~e prowa
dzi) najczęściej tłumaczonym 
na obce języki polskim poetą 
W'spółczesnym. VV latach 
sześćdziesiątych zaciążył jak0 
indyiwli.dualność twórcza nad 
całą poezją ówcześnie w PRL 
powstającą; mówiło się 

wręcz o „szkole RóżeVJ!icza" . 

Pisano wiersze krótkie, zwię
złe, bez metafory, podobne 
do prozy, uważano bowiem 
za mistrzem, że „poezja u
marła" (głośny artykuł -
manifest Różewicza w tomi
ku „Twarz", 1966, wyd. po
szerzone). Problem był w 
tym, że mistrz ogłosił śmierć 
pewnego „poczucia poetyc
kości", tradycyjnej wiary w 
'Słowo pisane i rymowane, 
które miało zabawiać świat 

i ludzi. Jednym słowem 

stwierdził śmierć tradycyjne
go romantyzmu. Pisanie wier
szy jako w i e r s z y uznał za 
gest zbędny i jałowy; miał w 
tym pewną rację, bo 98 pro
cent poezji ukazującej się w 

prasie i książkach jest produk
tem doskonale niepotrzeb
nym. Nie dlatego jednak, by 
pisanie wierszy jako takich 

stało się czynnością zbędną, 

że autorzy ich nie mają nic 
nikomu do powiedzenia, a 
wytwarzań.ie przedmiotów 
wierszowanych uważają za 
.rnlturalny obowiązek czło

wieka chcącego się przydać 

komukolwiek w czymkolwiek. 
Praca bowiem w tradycyjnym 
sensie przestała być zajęciem 
odpowiedzialnym, a w nie
których przypadkach prze-
11sz tałciła się wręcz w coś 

wstydló.wego, co przynosi pie
niądze, ale pod warunkiem, że 
się człowiek jak najmniej do 
tego przywiązuje. 
Błąd Tadeusza Różewicza 

był zatem oczywtl>ty: uznał 

za nieistotne pisanie wierszy, 
podczas gdy dla wielu ludzi 
pisanie wierszy jest czynnoś
cią jedynie pożyteczną . Fakt, 
że nie są one potrzebne niko
mu poza nimi, poetami, jest tu 
wtórny. Można sobie bowiem 
wyobrazić taką sytuację, że 

w s z y s c y ludzie rw Polsce 
zaczną pisać wiersze i wte
dy nie będ21ie już miał kto 
wybrzydzać; działalność jaką 

będzie stawianie znaków pi
sarskich na papierze znów 
przywróci pojęciu Pracy jej 
właściwe znaczenie i miejsce 
w społeczeństwie . 

Przykładem może tu być 

sam Tadeusz Różewicz. Spo
za zasłony teorii o śmierci 

poezji wyszło wiele jego zna
komitych wierszy, dramatów, 
esejów, scenariuszy filmo
wych i telewrizyjnych, opo
wiadań i notatek. Grube to
my „Poezji zebranych", „Pro
zy zebranej" i „Dramatów 
zebranych", których rwciąż 

przybywa, świadczą o sto
sunkowo niezgorszym samoL 
poczuciu poety; gdybyż jesz
cze tylko reżyserzy zechcieli 
nie przeinaczać, nie przera
biać dramatów, oraz gdyby 
komisja przyznająca Nagro
dę Nobla zechciała wreszcie 
znaleźć się na miejscu, za
miast przyznawać nagrody 
jakimś mało znanym i praw
dopodobnie nie najwyższego 
lotu autorom. 

Albowiem Tadeusz Róże

wicz spełnił, naszym zda
niem, wszystkie w zasadzie 
wymagania, by nagrodę ową 
otrzymać. Odrzucił tradycyj
ne formy poetyck!ie i drama
tyczne, czym zadowolił nasz 
wiek XX, epokę awangard~ 
pełną eksperymentów, od
rzucań i nowatorstwa. Ogło
sił śmierć literatury, czym 
wymagania epoki pełnej 

zwątpień i podejrzeń w sto-

Ur. 16.xJ 1909 r . w MIJosławiu. Po u
kończeniu szkoły średniej studiował w la
tach 1928--1932 w szkole teatralnej pod kie
runkiem znakomHej aktorki StanisJawy 
Wysockiej, jako jej ostatni uczeń . W ra
mach egzaminu dyplomowego opracował 

dwie duże i odpowiedzialne role: Nik w 
„,Marii Stuart" J. Słowackiego i Franek 
w ,,Przeprowadzce" B. Roztworowsldego. 

Jourdain w „Mieszczaninie szlachcicem", 
Harpagon w „Skąpcu" i Tartuffe w „Swię
toszku'' Moliera. 

W bogatym dorobku scenicznym tego 
aktora powta.nają się nieraz te same ty
tuJy sztuk, w których z biegiem lał Pan 
Bronisław grał coraz to inne postacie: w 
„Mazepie" był bohaterem tytułowym -
potem królem, w „Weselu Figara" kre 
ował hra.biego Almavivę i Figal'a, w 
„~Hubach panieńskich" wystąpił kolejno aż 
w trzech r olach - jako Gustaw, Albin 
i Radost. 

Kreując postać sceniczną troszczy się 

Kassowski przede wszysl..kim o jej rysu
nek psyCbologiczny; osiąga to poprzez 
wnikliwą analizę postaci i całego kontek
stu, w jakim jest osadzona w dra.pacie. 
Stosuje_ najczęściej _ reaUstymne _' rod.ki 
wyraz~rtystycznego„ ale również znako
micie pottaCi znaleźć się w rolach, które 
wg zamysłu reżysera są osadzone w ściś

le ~kreślonych konwencjach i wymagają 
daleko p0suniętej umowności środków 

wyrazu. 

Zanim związał się z teatrem w Opolu 
występował na wielu polskich scenach: 
Poznań, Warsza.wa, Łuck, Katowice, Byd
goszcz, Kraków, Bielsko-Biała, Gdańsk, 

Szczecin, Rzeszów, Białystok, Gorzów 
Wielkopolski. 

W tym okresie mprerentowal publicz
ności wiele interesujących i odpowie<hial
nych r61, m.in.: Papkin w „Zemście" Fre
dry, Ksiądz Piotr w ,,J>ziadach" Mickie
wicza, Pastor w „Kandydzie" Shaw'a, Re
jent w „Panu Damazym" Blizińskiego, 

Kordian w „Kordianie" Słowackiego, 

Król w „Cyc:hie" Corneille'a, oraz P1m 

Od roku 1965, a więc już od dwunastu 
lat, Bronisław Kassowski jest „naszym", 
aktorem. Opolska publiczność oglądała Go 
w szeregu ba.rdzo ciekaWYch i zróżnico

wanych kreacji aktorskich, np.: Cezar 
w „Kleopatrze" Morstina, Hrabia w „Der
bach w pałacu" Abramowa, Prezydent w 
„Intryc:he i mllości" Schlllera, Pła.zmode

usz w ,,Bezimiennym dziele" Witkacego, 
Warrawin w ,,Sprawie" Suchowo-Kobyli
na. 

W ciągu ostatnlch paru lat oglądaliś

my Bronisła.wa Kassowskicgo m.in. jako 
Seweryna Barykę w ,,Przed1„iośniu" Ze
romskiego„ Prezesa w „Głupim Ja.kubie'' 
Rittnera, Anzelma w „Zabobonniku'', Króla 
w ,,Iwonie księżniczce Burgunda" Gom
browicza, Tarabuka w „Snach Sindbada 

Zeglarza" wg Leśmiana. W 1978 r. rolą Ste
fa.no w .,Burzy" obchodził jubileusz 45-

sunku do literatury zadowolił 
również. Po wojnie pisał o 
wojnie. W czasach, gdy za
istniało zagrożenie środowi<>
ka naturalnego - pisał o za
grożeniu środowiska natural
nego. Gdy nastała mała sta
bilizacja - 1pisał o małej sta
bilizacji. W czasach kwestio
nowania konwencjonalnej 
formy scenicznej (scena pu
dełkowa, sztuka zbudowana 
z trzech aktów z akcją itp.) 
- formę tę zakwestionował. 

Czasem udaje mu się wy
przedzić fakty, czasem opisać 
fakty już istniejące, ale zaw
sze czyni to nowatorsko, od
ważnie i zgodnie z duchem 
epoki. Na~et nie angażuje 
się politycznie, żeby ni.komu 
niie zaszkodzić. Jest w szkol
nych czytankach, na scenach, 
w domowych bibliotekach, 
jest tłumaczony na obce ję
zykri, recytowany na akade
miach i konkursach estrado
wych. 
Można jeszcze wciąż mieć 

nadzieję, wciąż rpisać wiersze, 
dramaty, opowiadania. A po
tem? Potem poczekać, aż 

klatka się otworzy i Głodo
mór będzie mógł wyjść, mil
czący, wśród wiwatów tłumu. 
Ktoś rzuci weń confetti, ktoś 
poprosi go o autograf, ktoś 

- rozczarowany banalnością 
widowiska - być może za
gwiżdże. I tyle. Zwykłe O
dejście Głodomora. Potem 
się posprząta, zamknie klatkę 
i poszuka nowej ofiary no
wego teatru życia. 

ten 



Raf al Wojaczek 

Modlitwa 
bohate1ów 
Na brednię naszą i na naszą nędzę 

„Odejście Głodomora" jest dla mnie mate
riałem do drążenia, do kontynuowania proble
mu: twórca i sens jego istnienia w społeczeń
stwie, jest punktem wyjścia do rozważań nad 
wartością twórczości i jej znaczeniem dla sa
mego twórcy. Chcę &konfrontować mniemanie 
twórcy o sobie z tym, czym w rezultacie oka
zują się jego dokonania . 

Inscen izacja „Odejścia Głodomora" jest kole j
ną naszą próbą rozprawienia się z tym tema
tem. (Jej współtwórcami, podobnie jak i po
przednich realizacji są: Marcin Jarnuszkiewicz 
- scenograf i Stanisław Syrewicz - kompozy-

lejność scen, rozbudowałem funkcje postaci. 
Wszystkich tych zabiegów dokonuję w głębo

kim przekonaniu, że upoważnia mnie do nich 
sam autor. Tadeusz Różewicz wielokrotnie już 
określał własne pojmowanie roli dramaturga 
we współczesnym teatrze. Twierdzi, że uprawia 
dramaturgię otwartą dla teatrll 
otwarte g o, w którym tekst autora jest tyl
ko jednym z elementów. Dlatego też potrakto
wałem „Odejście Głodomora" jako punkt wyj
ścia do przeprowadzenia rozrachunku z twórcą, 
który tkwi wśród miraży własnych dokonań i 
oczekuje ich społecznej akceptacji. Daremnie. 

ZASLVSZANE 
I 

OD REZVSERA 
tor). Zaczęło się od „Aktu przerywanego" Ró
żewicza, potem „Rzeźnia" Mrożka, a teraz „O
dejście Głodomora". Ta kolejność nie jest chy
ba przypadkowa. Na pewno nie. W dramatach 
tych stopniowo narasta problem, który mnie 
tak bardzo nurtuje. 

„Akt przerywany" to w zasadzie czysta for
ma teatru w teatrze, w „Rzeźni" oprócz teatru 
w teatrze pojawia się twórca jako bohater fik
cji teatralneJ, natomiast w „Odejściu Głodomo
ra" owa forma teatru w teatrze została ledwie 
zaznaczona, a cała moja uwaga koncentruje się 
na twórcy jako bohaterze fikcji teatralnej. 

Pracując w tej chwili nad konkretnym tek
stem dramatycznym traktuję go jedynie jako 
materiał, jako bazę do rozważeń ogólniejszych. 
Tym właśnie tłumaczę moją ingerencję w tekst 
Różewicza. Nie jestem do końca wi rny pro
pozycjom autora. Zmieniłem miejsce akcji, ko-

I jeszcze jedno. Różewicz w swoim „komenta
rzu" do „Odejścia Głodomora'' powołuje się na 
jego literadki pierwowzór, na „Głodomora" 

Franza Ka:fki. Swój dramat określa jako „rozpi
sanie" Kafki na teatralne dialogi, jako przetran
sponowanie poetyckiej prozy Kafki na teatr. 
Indywidualność Różewicza sprawiła jednak, że 

dość nikły jest ślad Kafki w jego dramacie. 
W mojej realizacji starałem się silniej zaakcen
tować pewne "'lementy literackiego pierwowzo
ru - atmosfer~ . ' poetycki klimat Kafki. 

Realizacja „Odejścia Głodomora" jest ostat
nią na razie pozycją, w której usiłuję znaleźć 

rozwiązanie tak ważkiego dla mnie problemu 
„twórcy". Na razie nie jestem w stanie zajmo
wać się tematem istoty tworzenia, tematem tea
tru. Pojawiło się tyle nowych pytań i wątpli

wości, że nie czuję się na silach i nie widzę sen
su w szukaniu na nie odpowiedzi. 

ARCHIWUM ITERACKIE 
„Nasza skóra zdrowa ... " 

(,,Hamlet" Akt Ili se. 2) 
wypadło tok, iż z powodzeniem mo
głoby wyjść spod ich pióro. 

Na zatwardzialość w naszym szaleństwie 
I na naszego głodu glośny krzyk 

Redaktorzy sq - w pewnym sen 
sie - plotkarzami, nie łatwo dać 
sobie z nimi radę, a dyskutować 
niebezpiecznie. 

Gdy artykuł niczym się nie wy
różnia, gdy jest „odrzutkiem nic 
nie znaczącym" zostaje umieszczo
ny bo - „nie ma w nim nic zdroż
nego". Gdy zaś istnieje prawdopo
dobieństwo, że trafił w sedno, że 
zwrócić uwagę, narobi hałasu - wów
czas bada się pilnie każdą zg łos
kę , rozwija każdy zarzut: jeśli jest 
poważ.ny - jest zbyt poważny, jeśli 
jest dowcipny - zbyt dowcipny. 
Tak czy inaczej mógłby być lepszy 
i podczas gdy drażliwy problem po
zostaje w zawieszeniu, artykuł ustę
puje miejsca - co jest samo przez 
się zrozumiale - czemuś, co nie 
wywołuje żadnych wątpliwości . 

mocno przyprawione, podobnie 
jak my nie pozwalamy dzieciom 
zajadać się słodyczami. Rzeczy ba
nalne i powierzchowne mają być 
w każdej chwil i pod ręką prezentu
jąc swój pięknie jednostajny wy
gląd. Nie ma tu niespodziewane1 
rozmaitości, niepożądanej nierów
ności styli, która mogłoby zakłócić 
nasz system nerwowy. wskoczyć 
u mysi: czytelnik może czytać, uś
miechać się i spać, ani jedno myśl 
nie zamąci jego spoczynku I 

N a dom nasz który opuścily sny 
Na naszą mowę wielce bełkotliwą 
N a rozpaczliwie niedorzeczną miłość 

I na znikomość wszelkich naszych prac 
Na koszmar nocy i na bezsens dnia 

Na naszych mistrzów bezradnych 
i smutnych 

Oraz na sędziów ponuro okrutnych 

No ogól więc redaktorzy obda
rzeni są zwykłymi słabościami na
tury ludzkiej, tymi samymi co osoby 
znajdujące się no wysokich stano
wiskach. Podobnie jak i inne jed
nostki wyniesione do władzy, wybrani 
są, aby zajmowali pewne stnowisko 
ze względu no swe pożyteczne lub 
dekoracyjne cechy, jakie mają w 
oczach czytającej publ iczności , po 
niedługim jednak czasie wyobro
żajq sobie, że stanowiska te zosta
ły umyślnie stworzone dla ich ho· 
noru i korzyści - i pożytek przera
dza się w nadużycie. Bardzo się bo
ją, żeby za krzesłem redaktorskim 
nie zna l azło się coś większego od 
redaktorskiego krzesła - takiego 
skandalu należy uniknąć zo wszelką 
cenę. Pismo, które im powierzono, 
aby prowadzili je ku rozrywce i na
uce ogółu, służy im w teorii i w 
praktyce za parawan dla przykry
cia ich próżności, kaprysów i u
przedzeń. Nie mogą sami napisać 
wszystkiego, ole pilnują by całość 

Na biedne matki dogorywające 
Przez nasze wi.ny chcące i niechcące 
Na nasze serca obrzękłe wątroby 
Na nasze wargi popękane szorstkie 

Na roztrzęsione fatalnie ręce 
Oraz na mózgi w daremnej męce 
I na te płuca co bez powietrza 
Na strach bezsenny Na koszmarny zegar 
N a wszystko co jest udzialem naszym 
Błagamy wzgląd miej ironiczna Pani 

IET I E 
Jest debiutantką w zawodzie aktora. 

Sezon bieżący, to pierwszy sezon teatral
ny w jej życiu. Ta miła brunetka (I rodo
wita opolan.ka) ukończyła wYdział ak
torski w Łódzkiej Szkole Teatralnej i Fil
mowej. Niemniej jednak w trakcie stu
diów zetknęła się raC'Zcj ze sceną niż z 
kamerą. 

Brała udział w czterech przedstawie-

niacb dyplomowych przygotowanych w 
w czasie studiów. Najważniejsze dla niej 
było zagranie Polly w „Operze za trzy 
grosze" Brechta. Spektakl ten reiyserowa
ła Lidia Zamkow. Jeżeli młodą dziewczy
nę obsadza w tak eksponowanej roli 
w dramacie Bertolta Brechta najlepsza 
polska znawczyni jego teatru, to już coś 

znaczy. 

Następnie jednak, już w nas-zym te
atr-ze, przeszła najcięższą dla niej próbę 

zawodową, jaką był kontakt z reżyserem 
Jerzym Golińskim . Obsadził on Elżbietę 

Skoro zomieszcza jakiś utwór 
przekraczający dopuszczalną prze
c i ętność, troszczy się przede wszyst
kim o to, w jaki sposób go zepsuć, 
przez właściwe przeredagowanie. 
Nie ulega najmniejszej wątpllwości, 
że usunięte będzie zarówno żądło, 
jak i miód. Jeśli podobało się wam 
coś w rękopisie , na próżno bę
dziecie szukać tego w korekcie. To, 
co mogłoby zelektryzować czytel
nika , przeraża redaktora. 

Powstrzymuje występny apetyt 
społeczeństwo no rzeczy pikantne 

w swoich „Slubach panieńskich" w roli 
Anieli. Po tej przygodzie młoda aktorka 
czuje się w pełni przygotowana do prze
trzymania najclęiszych zadań teatralnych 
jakie mogą ją na polskiej scenie spotkać. 

W chwili obecnej oglądamy ją na o
polskiej scenic w „Odejściu Głodomora" 

Tadeusza Różewicza. W prywatnej rM
mowle a.ktorka chwaliła reżysera Cy
bulskiego ora.z jego koncepcję tej si:tuki. 
Należy przypuszczać, ie dobrze to świad
czy ł o Bohdanie Cybulskim i o Elżbiecie 
Piwek. 

Niektórzy znowuż nastają no to, 
by nie wypowiadać żadnych sądów 
I przestrzegają nie uzbrojonej n e
u t ro I n oś c i w stosunku do 
wszystkich partii i poglądów - nic 
więc dziwnego, że w zamian za to 
nie cieszą się zbyt dobrą sławą . Ci 
szczycą się takimi cechami charak
teru, inni znowuż innymi. Jedni chcą 
uchodzić za dobrze ułożonych i ele
ganckich, inn i znowuż za osoby o 
nieskalanej morolności, nie zdojqc 
sobie sprawy z tego, że publicz
ność nie zaprząta sobie głowy tymi 
sprawami. Znamy tylko jednego re
daktora, który otwarcie odrzucił 
wszelkie względy moralności i przy
zwoitości i prosperował no zrywa
niu umów, których zresztą formalnie 
nie zawierał. Wiliam Hazlitt 
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GLODOHORA 
Opracowanie tekstu 
i reiyseria 

Scenografia 

Muzyka 

Asystent reźysera 

A K T O R Z Y: 

GŁODOM OR - Grzegorz Heromiński 

IMPRESARIO - Tadeusz Morawski 

ŻONA IMPRESARIA - W anda Wieszczycka 

RZEŹNIK I - Kazimierz Zaklukiewicz 

RZEŹNIK li - Jan Hencz 

RZEŹNIK Ili - Jerzy Smyk 

STARUSZEK - Adolf Chronicki 

JEGO WNUCZKA - Joanna Dobrzańska 

LICEALISTKA - Elżbieta Piwek 

PAN I - Bronisław Kossowski 

PAN li - Mirosław Smolarek 

KOBIETA Z DZIECKIEM - Zofia Bielewicz 

DUŻA 

BOHDAN CYBULSKI 
MARCIN JARNUSZKIEWICZ 

STANISŁAW SYREWICZ 
JAN HENCZ 

KOBIET A W CIĄŻY - Hanna Kruplanka 

OJCIEC - Zbigniew Bebak 

MATKA - Adela Zgrzybłowska 

ROBOTNIK I - Aleksander Mikołajczak 

ROBOTNIK H, - Waldemar Kolas 

DAMA - Irena Dudzińska 

BURMISTRZ - Tadeusz Żyliński 

SZOFER - Zdzisław Łęcki 

ŚPIEWACZKA - Marina Szmak-Konarska 

.ŻEBRAK - Franek Michalik 

MUZYCY,· DZIECI 

Inspicjent: Tamara Woźna Sufler: Zbigniew Sikora 

SCENA 
! ~ram~ara ll_atopad, 1978 r. 



1) Czy t o trudno zrozumieć, że prze
stałem rozumieć, co mówisz, gdy 
mówisz? 
2) Trudno jest zrozumieć rozum, któ
ry dusi się w swoich powijakach mo
wy, w duchocie przemowy, rozmowy. 

3) Jaśniejsze są zamówienia niż prze
mówienia, postękiwania niż radosne 
okrzyki, zaklęcia niż przekleństwa. 
4) Całkowita bezradność wobec 
szwargotania i całkowite zrozumienie 
wszystkiego, co może by· powiedzia
ne. 
5) Zaskoczenie, że coś jeszcze kiedyś 
(r zadko) może być w tym gwarze 
wypowiedziane. 
5) Przekonanie, że t rzeba mieć po
wód, żeby powiedzieć cokolwiek do
daje otuchy, bo okazu je się, że po
wód (i dowód) na istnienie świata nie 

leży w gadaniu, ale w powodzie (w 
braku powodu) do gadania. 
6) Gderanie jest lepsze od gadania, 
bo wyraża przyna jmniej zdenerwo
wanie, chociaż ut rudnia myślenie, ale 
nawet wymyślanie (komuś) lepsze 
jest od paplania (do kogoś), chociaż 
oczywiście nic nie może porównać się 
z milczeniem. 
7) Milczenie-myślenie, chociaż i pa
trzenie, także wzruszenie (?). 

WNIOSKI: 

Okazuje ię, że najważniejszą cho
ciaż banalną cechą świata jest to, że 
jest on potwornie nudny . Ze jest w 
nim bardzo mało możliwości w ogóle. 
Parę r uchów, parę niemrawych myś
li, parę słów. To właśnie ta nuda 
trawi nas do końc , odbiera nadzie
ję. Z tym właśnie odczuciem nudy i 
prymitywizmu codzienności walczyli 
tak zajadle romantycy i moderniści, 
chcieli się jej wyrwać za wszelką ce
nę, już im nawet nie hodziło o to, 
żeby przerwać nudę na rzecz czegoś 

R e p ertuar 
b ieżący 
MAŁA SCEN A 

Adam Mickiewicz 

DZIADY 

Aleksander W ampiłow 

STARSZ SYN 

Aleksander Fredro 

SLUBY PANIENSKIE 

Alek ander Ge lman 

PROTOKÓŁ 

D UŻA S C ENA 

Siergiej Michałkow 

BAŁAŁAJKIN I SPÓŁKA 

dobrego, mogłoby być nawet i zło, 
ale niechby się wreszcie skończyła ta 
szarość . Dlatego dość często bluźnili 
Bogu, łamali wszelkie prawidła co
dziennej moralności i tak dalej. By
ło im wszystko jedno czy silniejsze 
uczucie zdobędą przy pomocy dobra 
czy też zła . Bo okazuje się, że wyr
wać z nudy potrafi ty lko jedno -
wiara , namiętność mojego ja; jeżeli 

jej ,nie ma, człowiek zanudza się na 
śmierć, a jest to najs traszliwszy r o
dza j śmierci 

Ale ponieważ powinniśmy w tym 
miejscu myśleć o teatr ze, proponuję 
aby zadać pytanie - dlaczego jest 
to zwykle tak strasznie nudne? Od
powiadamy - zgodnie z punktami 
naszej m'Owy - jest to nudne, bo 
brak jest tu wiary, natomiast zamiast 

rue] pojawia się przymu~ gadania, 
paplania lub przemowy. 

Nie jest prawdą, że ciekawe i nie
nudne są rzeczy niezwykł albo nad
zwyczaj wyszukane. Ciekawe są rze
czy wypowiadane z wiarą, oraz takie, 
którym się wierzy. Wiara potrzebna 
jest i u mówiącego, i u słuchającego. 
Trzeba tak mówić, żeby tę wiarę wy
wołać w sobie i w innym, inaczej 
jest to tylko gadanie i nuda. Te sa
me słowa mogą być raz nudne a kie
dy indziej - ciekawe. „Hamlet" mo
że być kłamstwem i może być naj
wyższą prawdą . To nie zależy od for
my, to nie zależy od wykształcenia 
i to nie zależy od błyskotliwości . Nie 
zależy także od miejsca. To zależy od 
wiary, której się daje (albo nie daje) 
wyraz przy pomocy słów - na przy
kład „Hamleta". Mogą być także 

„Dziady" , albo jakaś inna sztuka. 
Dobra sztuka to właśnie taka, która 
umożliwia wyrażenie w jej słowach 
wiary. Takich sztuk nie jest dużo. 

Ale wcale nie znaczy' że jeżeli się ta
kie sztuki mówi lub pokazuje, to wia-
ra pojawi się sama. M. S. 

Następne 

premiery 
Stanisław Ignacy Witkiewicz 

w GALERI I TEATRU 

-Andrzei Pągowski 
-- Ur. l9 kwietnia 1953 r. w Warszawie 
-- 197'--1978 Studia w Pai1Stwowej Wyższej 

zkole Sztuk P lastycznych w Poznaniu. 
Dyplom na wyd zial e grafiki utytko wej , 
w p racowni plakatu , pro w a dzonej przez 
\ VaJ,demara Swierzego . 

-- Twórczosc w dziedzinie grafiki użytko
wej (plakat, okładki, ilustracje I rysu
n e k s atyryczny) . 

-- Od 1972 r . zamieszcza.] swo je prace w 11is
macb: uSzpilkiu , „ITD„t ,~rzekr6j" , 
„ Ra daru, „Przegląd T echniczny", „Ra 
zem". 

-- Od 1912 r. jest stałym współpracowni
kiem poznańskiego miesięcznika k ultu
r a lnego „NUUT ' ', gdzie poza Ilustro w a 
niem tekstów red aguje rubrykę saty
Tyczną 11K L l i. u„ 

-- \V okresie studiów nazwiązał współpracę 
z Teatrem Narodowym w warszawie dla 
k tórego wykona ł kilka p lakatów oraz z 
Ośrodkiem Kultury S tudenckiej „Od 
Nowa" w Poznaniu wykonując plakaty 
do imprez studenckich. 

UDZIAŁ W WYSTAW CH : 
- 1975 wystawa prac studentów PWSSP Ga

leria Nowa - Poznai1. 
- 1976 wystawa prac s~udentów PWSSP -

Gniezno . 
-- 1977 „Smiech nad Wartą" -- Galeria „OD 

NO\VA" - Poznań. 

„Cartoon 11" - Berlin zachodni. 
n Ogólnopolski Przegląd Grafiki 
Studenckiej - K!raków. 
J( Ogólno polski Salon Sa tyry -- Wa r
sza wa . 
Międzynarodowa W ystawa Satyr y -
Grec Ja. 
P lakaty T eatr u Narodowego -- Pa 
r t. 
Międzynarodowa Wystawa Saty·r y 
Turcja. 

- 1978 SATYRIKON 18 - Legnica. 
G a leria Satyry „Pod L ipami" 
Poznań . 
Wystawa P olskiego Pla k atu -- L eni
grad. 
W)•Stawa plakatów Festiwalu Filmów 
„Pr a wa złowieka" - trasbo u rg. 
Wystawa polskiego plakatu - S A. 
\Vystawa polskiego plaka t u -- Ja po
nia. 
8 Biennale Grafiki ź}• t kowej -
Brno. 
Wystawa dyplomantów Szkól r Ly-
st}•cznycb - „.zachęUL" Wars2a'Va. 

NAGRODY: 

Brązowy medal w dziale plakatu n a 
8 Mied:tynarodowym Biennale Grafi
ki iytkowej -- Brno - Czechoslo
wacja. 

Pracownie techniczne 
Kierownictwo techniczne - mgr inż. Stanisław Kuczkowski 

inż. Andrzej Wójcik 

Jan Balcerek 

JAN MACIEJ KAROL WSCIEKLICA Główny energetyk inż. lreneu z Podhalański 

Aleksander Fredro 

GWAŁTU, CO SIĘ DZIEJE 

Wolfgang Bauer 

MAGIC AFTERNOON 

Tadeusz Łubieński 

ĆWICZENIA Z ANIOŁEM 

PRACOWN I E 

Krawiecka 
Malarska 
Stolarska 
Elektroakustyczna 
Tapicerska 
Perukarska 
Modelatorska 
S1.ewska 
Siusar ka 
Brygadier sceny 
Operator światła 
Operator dźwięku 
Rekwizytor 
Brygadier zespołu 
montażystów 

K I ER O W N I CY 

Teresa Kawa i Kazimierz Birecki 
Witold W ar mu zek 
Joachim Wy tup 
Broni ław Zarnkotowicz 
Ryszard P iotrowski 
Paweł Stelmach 

- Aleksander Łakomski 
- Gerard Mróz 
- Jan Wołyniec 
- Zdzisław Wolny 

Gr zegor z Cwalina 
Marian W eissenfeld 
Zbigniew Stankiewicz 
Jan Myga 



Co na nas 
donoszą 
czerwiec--pażdziernik 1978 r. 

CO SIĘ UDAJE 
W PONIEDZIAŁKI 

( ... ) „Dyrektor teatru - Bogdan Hussa
kowski wiązał nadzieje z prezentacją r e
pertuaru widowiskowego, odwołującego 

się do teatru wystawnego, dającego boga
tą inscenizację. Chciał realizować formułę 

wielkiego śmiechu , różnych gatunków i 
odmian, opartego na ciągu wielkich ko
medii: od Arystofanesa poprzez Moliera, 
Szekspira i Gogola do autorów współ
czesnych. Można powiedzieć, że propozy
cja ta nie ostała się tylko na papierze, 
ale jej realizacja n ie jest, niestety, za
chwycająca. (. .. ) Na dużej scenie udają 

się natomiast poniedziałki jazzowe. I iu
iaj wielkie dzięki pod adresem dyrekcji 
teatru, że zorganizował je, ponieważ nik t 
nie kwapił się dotychczas z podjęciem 

tego pomysłu". ( ... ) 

Regina Wasiak: Od Opola do Prudn i'ka 
GŁOS NAUCZYCIELSKI nr 31 

BOGDAN HUSSAKOWSKI 
O TEATRZE 

„Pytarue: jak prowadzić teatr na pro
wincji? Odpowiedź: nie wiem na pewno, 
ale chyba tak, aby nie był to teatr pro
wincjonalny. I właściwie w tym mini-ka
techniz1nle terenowego antreprenera moż~ 

na by wyczytać wszystko, a w każdym 

r azie wszystko, co stało się i nadal jest 
treścią pracy zespołu naszego teatru". ( ... ) 

Bogdan Hussakowski: Model terenowy. 
SCENA nr 6 

WYTRYCH T. ZYGADŁY 

( ... ) „Nieco innego sposobu, bo o zna
mionach wytrycha, użył w Teatrze im. 

Kochanowskiego Tomasz Zygadło. Jeśli 1 

przyjąć, że wypowiedź jednego z kierow
ników literackich w programie przed
stawienia (zresztą pełnego ekspresyjnej 
blagi) jest wykładnikiem koncepcji r e
żysera, io postanowił on odrzucić wszel
kie stereotypy myślenia o „Dziadach" , po
wiązane z ich treścią , recepcją sceniczną , 

stanowiskiem w historii, a odbyć „Dzia
dy" wspólnie z widzami na zasadzie po
gańskiego obrzędu „r ozpaczliwego, ciem
nego i magicznego, jak sens psychodra
my". ( ... ) 

Bożena Frankowska: Godziny przestrogi. 
TEATR nr 17 

MUZYCZNE DZIADY 

( ... ) „J eszcze krok w tym kierunku a 

doczekamy się przeboju musicalowego pt. 

„Dziady" według A. Mickiewicza. Mięsiś

cie parciana inscenizacja opolskich „Dzia

dów" z na der frywolną Zosią , mogłaby 

stanowić niezły drogowskaz". 

Renana: List z Opola. 
POGLĄDY nr 15 

MLECZKO PONIŻEJ PASA 

(. .. ) „Na rysunku Andrzeja Mlecz.ki zdo
biącym program do opolskiego p rzedsta-

w ienia „Dziadów" widać dwóch panów -

z których jeden jesi prymityw ny i dziki, 

a drugi pewnie dystyngowany i wykształ

cony - zrośniętych wyciągniętymi ra

mionami oraz czymś białym i długim, co 

łączy ich oczy oraz miejsce określane 

eufemistycznie „poniżej pasa". Są dzie

łem artysty lubiącego podteksty. Stoją nie 

w cyrku, lecz na okładce wydawnictwa 

tłumaczącego potrzebę jednego jeszcze wy

stawienia utworu, który przeszedł już w 

teatrze wielorakie i najcięższe prOby. ( .. . 

Nie idzie, rzecz jasna, o Andrzeja Mlecz

kę. Jest artystą słusznie uznanym za jed

nego z najzdolniejszych i najbardziej p o

myslowYch w swoim pokoleniu. Ale na

wet naj zdolniejszy i najbardziej pomy

słowy artysta nie musi być d obry na 

wszystko". 

Mar ta Fik: Wesoły sanitariusz ratuje 
Konrada. 

TWORCZOSC nr 9 

Kronika 

BAŁAŁAJKIN 

W DZIESIĄTKĘ 

„Opolskii teatr zamknął sezon premier~ 
sztuki radzieckiego autora Siergieja Mi
chałkowa „Bałałaik:in i spółka", będącej 

adaptac ją powieści Michała Sałtykowo

Szczedr ina „I dylla współczesna". (. .. ) Sz.tu
ka satyryezna - to teatralny rarytas. 
Toteż wprowadze,nie ,,Bałałajkina i spół 

lci" na opolską scenę jest repertuarowym 
trafieniem w dziesiątkę. Mniejsze uznanie 
budzi realizacja. Pierwsze wrażenie po
podniesieniu k urtyny jest, dzięki jak 
zwykle efektownej scenografii Skarżyń

skich, korzystne. Wstępny m onolog Gawę

dziarza „przed kurtyną" i rozmowa przy
j aciół w mieszkaniu Głwnowa o zagadko
wej radzie ich wspólnego znajomego zao
strza naszą ciekawość. Z zainteresowaniem 
oczekujemy rozwoju akcji. Po kilku na
stępnych scenach zainteresowanie sł ab?l!ie. 

(. .. ) Sądzę, że w ilns~zacji „Bałalajkina" 

tkwi jakiś zasadniczy błąd, że tę sztukę o 
degrengoladzie moralnej ludzi, zeszmacają
cych się ze strachu o własną skórę, nale

żałoby pokazać inaczej. Jak? Powinien to 

w~dzieć reżyser. Niewątpliwie Hussa

kow sk:i miał jakąś koncepcję inSceniza.

cy;rtą, ale jest ona nieuchwytna w tym 

spektaklu osobliwie pozbawionym wyra

zu. ( ... ) Na cokolwie,k zdecydowałby się 

reżyser - powinien to być spektakl ostry, 

jak Szczedrinowska satyra, mocny w wy

razie, nie pozostawiający widza obojęt

nym. Nie jest takim przedstawieniem opol
ski „Bałałajkin" - to rzecz pewna". 

Romana Konieczna: żyć ri tyle. 

TRYBUNA ODRZAŃSKA nr 160 

BAŁAŁAJKIN 

NA JELENIOGÓRSKICH 
SPOTKANIACH 

( ... ) „Spory aplauz widowni ( ... ) zyskali 
aktorzy Teatru im. Jana Kochanowskiego 
z Opola. Prz.ewrotny, bardzo zgryźliwy 

tekst Michałkowa wywołał żywą reakcję 

na widowni. Bogdan Hussakowski - re
żyser perypetii „Bałałajkina i spółki" 

bardzo delikatnie naszkicował całą intry
gę, szkoda tylko, że nie wszyscy aktorzy 
sprostali zadaniom. ( .. . ) Wierzyć się nie 
chce, że szliulka ta powstała na początku 

naszego stulecia. Poszczególne kwest ie 
brzmią tak współcześnie, iż sądzić by 

można, że przed chwilą wyszły spod pióra 
jakiegoś prześmiewcy. " 

Krzyszto! Kucharski: 
Publiczność, m a swoich faworytów. 

GAZETA ROBOTNICZA nr 215 

FOKIN W OP OLU 
PO RAZ DRUGI 

„Teatr im .. Jana Kochanowskiego w 
Opolu rozpoczyna no wy sezon sztuką lek
sandra W.ampiłowa pt. „Starszy syn". Bę
dzie to jest po!Ska !Prapremiera na scenie 
żywego p lal!lu. Dla widz.ów nie jest to 
rzecz nowa. Ki lkla lat temu „Starszego sy
na " wystawiła nasza TV. Oglądaliśmy 

także nie tak dawno na małym e kranie 
radziecką adaptację filmową tego utworu. 

Opolskie przedstawie,nie zrealiz.ował re
żyser teatru „Sowremiennik" w Moskwie 
- Walery Fokin. Po „Czterech kroplach" 
W. Rorowa - jest to jUŻ druga jego pra
ca reżyserska w naszym teatrze. ( ... ) 

Wybór Wampllowa nie wymaga 
uzasadnienia. Nasuwa się natomiast 
pytanie dłaC'lego spośród kilku jego 
równie znakomitych situk wybrał 

Pan właśnie „Starszego syna"? Wiem 
od dyr. Hussakowskiego, że w pla
nie były „Anegdoty prowincjonal
ne"? 

( .. . ) „Dlaczego mój wybór padł na „Star
szego syna"? Bardzo lubię itę sztukę, wi
działem ją w realizacji innych reżyserów 
- było ich mnóst vro, bo „Starszy syn" 
cieszy s.ię w Związku adzieckim ogrom
nym powod7.eniem - lecz żadna mnie nie 
zadowoliła. ( ... ) J est w tej sztuce atmo
sfera cze,chowskich t ragikomedii. Stano
wi ona także ciekawy materiał do pr acy 
z aktorami. Przygotowując opolski spek
takl. zrealizowałem określone zadanie 
szkoleniowe z zakresu technik aktorskich. 
Taki jest zresztą główny cel mojej współ
pracy z opolskim teatrem. W tym wy
paciku c:hoci:zJło o tecl nikę wewnętrznego, 
psychologiczru~go przeżycia roli. A zatem 
rr.ecz nie tylko w efekcie końcowym, któ
rym jest przedstawienie. Jeśli nawet nie 
byłoby ono doskonałe - liczy się przede 
wszystkim praca w czasie prób, to, czego 
wykonawcy n auczyli się i co będzie pro
centować w przyszłych spektaklach". 

Opolski spektakl radzieckiego r~ysera. 

Z Walerym Fok.inem 

rozmawiała Romana K olllieczna. 
TRYBUNA ODRZAŃSKA nr 218 

- zwłaszcza kobiecemu) OTaz e
goizm i mieszczańskie głupoty. W 
latach powojennych zawodny i 
brudzący motocykl uchodził za 
pojazd dla biednych, szybko po
rzucono go dla samochodu". 

Red~oja ,,Programu". 
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W powodzi wydarzeń osta tnich 
miesięcy nie powinna umknąć u
wadze kogoś, kogo interesują po
ważne p roblemy, wielka bomba, 
jaką jest najpoważniejszy fran
cuski wyścig motocykli szoso
wych odbywający się corocznie 
w miejscowości Le Castellet (na 
Lazurowym Wybrzeżu). Zanim 
jednak przytoczymy głosy prasy 
aa ten temat, wielka nowina z 
ostatnich dni. O to jak podaje 
FRANCE-SOIR z 3 października 

78 r.: „ ... Rodzina labradorów z 
Etysee powiększyła się". Dla nie
wtajemniczonych info rmacja -
właścicielem labradorów (rasa 
psów) jest prezydent Valery Gis
card d 'Estaing. Mieszka on w pa
łacu prezydenckim na Champ 
d'Elysee - stąd „rodzina labra
dorów z Elysee ... " Dotychczas r o
dzina labradorów prezydenta li
czyła sobie następujących człon
ków: Ofelię, Ondynę, Olimpię, 

Ottona, Olifant a, Orseia i Obo. 
Widzimy, że metoda nazywa nia 
serii psiej potomności przy po
mocy imion zaczynających się ad 
jednej litery alfabetu („o") jest 
analogiczna do tej, jakiej używał 
adwokat Bałałajkin, nazywając 
swoje osiem córek imionami za
czynającymi się na literę „a". 

L' H U MANI TE (komuniści): 

„ ... o świcie wraz ze zmianą tem
oeratury nastąpiły zmiany mecha
niczne w skrzyni korbowej Ya 
maha 750 PW 31 prowadzanej na 
zmianę przez Ponsa i Sarrona: 
nie wytrzymal:o łożysko walu. 
„To wspaniale, mimo wszystko, 
oświadczył szef i mportu YAMA
HA we Francji, M . Olivet. Fa
bryka przewiduje trwałość tej 
części na ok. 1700 km, ta wy
trzymala prawie trzy tysiące ki
lometrów morder czego wyścigu". 
Poczem dyrektor wraz ze swoimi 
pi lotami i me c h a n i k a mi u
daii się na śniadane ... " 

rzy przyjechali oglądać ten Wyś
cig, w liczbie około 5 tysięcy 

(plus ok. 30 tysięcy bez biletów), 
również ponieśli ofiary. Tak 
śpieszyli się na wyścig, że sześć 

osób w drodze poniosło śmierć 

na miejscu. 

LIBERATION (skrajna lewica 
niekomunistyczna) : " ... 18 godzin 
Yamaha na czele. Chodzące jak 
zegarki wielkie H ondy 1000 wy
kańczają konkurencję na ostat
nich kilometrach z 3 i pól tysią

ca liczącej trasy wyścigu. 100 OOO 

„motards" wokół trasy, 800 przed 
stawicieli ajencji Honda, calko
wity rozklad Suzuki, które we 
czwórkę rozlecia ły się w trzeciej 
godzinie wyścigu ... " 

Zdjęcia : 

KAZIMIERZ NOW AKOWSKI 

Adres biura przyjmującego 
.zbiore zamówienia na bilety: 

Oto informacje o wyścigu 

„BOL d'OR" (Złoty Garnek). 

Również France-Soir z 19.IX. 
7B podkreśla, że konieczność wy
miany co 1000 km wału korbo
wego w Yamaha jest ciekawost
ką techniczną, która wzbudziła 

„śmiech" u publiczności znają

cej się na rzeczy. 
Trzeba tu zaznaczyć, że młodzi 

mdtocykliści z całej Europy, któ-

ROUGE z 18.IX. pisze: „ ... Mo
tor - dla kogo i po co? Dwa 
pytania na dwa koła i odpowie
dzi, których nie brakuje, zwlasz
cza stereotypów. Stereotyp z 
r estauracji na rogu. Motor jest 
dla Łobuzów, piratów drogowych, 
dla kumpli tych, co napadają po 
nocy i biją się z policją . Stereo
typy ze skrajnej l ewicy: motor 
to zabawka złotej młodzieży, dro
ga i zanieczyszająca atmosferę, 

jest wyrazem degr adacji moral 
nej właściciela, jego fa!lokratyz
mu {termin rozpowszechniony 
przez Women Liberation na o
kreślenie człdwieka płci męskiej , 

który chce przy pomocy swoJeJ 
płci męskiej przewodzić światu 

L 'Equipe (niezależny, sportowy): 
„Trzeba sobie wyobrazić atmos
ferę panującą wokól toru, zespo 
Ły pop-rocka dzialające na pel
nych obrotach, jak maszyny na 
trasi e. Debbie Evans tak pocią 

gająca w czarnym obcisłym kos
tiumie motorowym dająca recital 
woltyżerki na dwóch kolach, ale 
nic nie bylo w stanie odwrócić 

uwagi pubLiczności od ich zasad
niczego celu, gdy w swoich śpi

worach, leżąc na ziemi, wpatry
wali się w pościg trzech Hond za 
biało-niebieską Yamaha, która 
jakby plynęla w powietrzu ... " 
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