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Śpiewak na dwa 
Ah I jaki to piękny kwiatek, 

Bo ona go trzymała, 
Ah ! nad róże ten bławatek, 

Bo ona go zerwała. 

2 

Ah ł jak słodka ta jagoda, 
Bo ona podała, 

Ah ! jak słodka czysta woda, 
Bo ona czerpała. 

3 

Ah I t:)ez ceny te sznureczek, 
Bo ona robiła, 

Ah I ileż wart ten listeczek, 
Bo ona zgubiła. 

4 

Ah I jak usieść tu przyjemnie, 
Bo ona siedziała, 

Ahł jak ciągnie tu potajemnie, 
Bo ona stąpała. 

głosy 

Polska piosenka ludowa 

Jak , 
pojedziesz o rac 

Jak pojedziesz orać, 
•~ mnie będziesz wołać, 

a ja będę poganiać, poganiać, 
a ja będę poganiać. 

Jak się narobiemy, 
sobie usiądziemy, 

będziemy się namawiać. 

Jak się namówimy, 
to się ożenimy, 

będziemy silł nanować. 

Kazimierz Wyka 

Sprawa 
w Osieku 

Gwałtu co się dzieje, 
czyli „Sprawa w Osieku", 
rozbudowana została wedle 
dwóch pradawnych facecji 
plebej~kich. Pierwsza z 
nich, wyznaczona głównym 
tytułem utworu, to anegd
dota o świecie rządzonym 
przez kobiety. Spotykana 
w folklorze i literaturze 
wielu narodów anegdota 
plebejska, której najdaw
niejsze źródła stwierdzić 
się dają w poprzedzającej 
Arystofanesa komedii sta
roattyckiej i pod jego pió
rem jako twórcy klasycz
nej komedii greckiej. Dru
ga fabula, o kowalu, co za
winił, i ślusarzu, którego 
powiesili, w polskim fol
klorze zlokalizowana · zos
tała w Osieku. (.„) 

Kilka pięter aluzji budu
je na tym fundamencie 
Fredro z mistrzostwem, 
którego dowody na mniej
szych budowla.ch składał w 
„Pierw&zej lepszej" i „Nikt 
mnie nie zna". („.) 

Aczkolwiek nie należy a
nalogii przerysowywać, acz
kolwiek wypada ją pozo
stawić . tylko w ramach 
przytyku i aluzji, trzy sta
re baby w spo:;ób całko
wicie nonsensowny rządzą
ce O&ickiem to trzej zabor-

cy. Samo ich panowanie w 
Osieku jest podobną bzdu
rą wobec zdrowego rozsąd
ku historii, co rozbiory 
Polski. (.„) 
„Gwałtu co się dzieje" 

można czytać w sposób an
tyfeministyczny. Tak jak 
można czytać w sposób an
tyaustriacki. I czytać w 
sposób wymierzony prze
ciwko pojmowaniu historii 
jako napuszonego widowi
ska. Słusznie zaś jest czy
tać tę groteskę jednocześ
nie w trojaki sp06ób. 

Tym kilku równoczesnym 
aluzjom wcale nie służą 
jakieś trzy oddzielne wąt
ki. Aluzje rozpostarte są 
na kanwie jednej i tej sa
mej akcji , prostej w zało-
żeniu, 'askakującej w 
swych konsekwencjach. 
Wielka przebieranka, świat 
zawładnięty przez niewia
sty, wątła nić starań Do
ręby i Grzegotki o rękę 
Kasi - to wszystko. Gro
teskowa prostota klucza 
nakręcające~o cały mecha
nizm przy zaskakującej 
wielości obrotów owego 
mechanizmu - w tym jest 
mistrzostwo Fredry. („.) 

Kiedy humor i powagę 

Ciąg daI.u11 na st1'. 6 

Była to pierwsza włoska 
podróż Aleksandra Fredry. 
I był to chyba jedyny z 
europejskich pisarzy owe
go czasu, który - wyjeż
dżając do tego wyśnionego 
kraju romantyków - za
miast paść na kolana i za 
pisać swoje „et in Arcadia 
ego" albo zamiast tam um
rzeć w smutku i tragicznie 
jak Shelley i Keats, popadł 
w zły humor i nagle miał 
dość wszystkiego: dość tej 
Arkadii, dość ruin, dość 
panny Buturlin, dość nawet 
Goldoniego, którego tam 
chyba po raz pierwszy czy
tał a może i oglądał w te-

nas ta tragedia będzie mia 
ła sens, jeśli ten sens po
trafimy jej nadać. To, co 
w młodości i w latach doj
rzałych objawiało się chwi
lowymi wybuchami gnie
wu, atakami melancholii, 
napadami spleenu, na sta
rość - jak się zdaje -
przeszło w stan chronicz
ny. ( ... ) 

Pisarz, który to, co wznio 
słe, ukazuje jako komicz
ne, a to co komiczne, jako 
wzniosie, który w tym co 
małe, dostrzega coś wiel
kiego, a w tym, co wiel
kie, szuka tego, co jest ma
łe, który niskie utożsamia 

JAROSLAW MAREK RYMKIEWICZ 

Aleksander Fredro 
jest w złym humorze 

(Fragmenty wiqkszej całoś~I) 

atrze. Był w złym humorze, 
więc kazał nawrócić. Ucie
kał z Włoch - możemy się 
domyślać - przed owym 
spleenem, co go schwytał w 
Rzymie. („.) I tak to już 
miało trwać. Z latami zły 
humor Fredry jeszcze jak
by się pogorszył. Pisał ko
medie, a grał - jeśli mo
żna to nazwać grą - tra
gedię. Ale tragedię bez 
węzła, be"l kathaTSis, bez 
gwałtownego i oczyszcza
jącego zakończenia, a więc 
tragedię nudną, męczącą 
i pozbawioną sensu. Przy
najmniej dla niego. Bo dla 

z wysokim, który na grube
go patrząc, powiada: coś w 
nim jest chudego, a chude
go analizując, orzeka: on 
raczej grubawy ( ... ) otóż pi 
sarz, co tak na świat pa
trzy, nie tylko uprzytam
nia nam dwustronność i 
dwoistość fenomenu życia. 
Powiada on nam tak: pa
trzcie, ten świat, w którym 
małe jest wielkim, śmiesz
ne wzniosłym, stare mło
dym, mądre głupim, jest 
światem w którym nie ma 
już żadnej hierarchii zja-

Ciqg datu11 n.e1 str. 2 
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Wstawał czarną niedzielną no
cą z uczuciem lekkości. To co 
zawsze było jego zmorą - te 
bolesne, poranne, ciemne go
dziny, którym musiał się prze
ciwstawiać każdego Innego 
dnia, dZlsiaj, w nledZ!elę, a 
nawet w święto państwowe -
były czymś zupełnie Innym. 
Wypełzał więc z cieplej, dusz
nej jamy ogrzanej ciepłem 

swojego I żoninego ciała l 
wlazł na pustynię zimnej po
dłogi. Linoleum jest naprawdę 
wstrętnym materiałem dla o
szukanych spokojem snu stóp 
- chociaż posiada inne zalety 
- lntwo się zmywa 1 możn'.l 

bez trudu utrzymać je w czy
stości. Podciągnął gacie, wciąg
nął portki, koszulę, kurtkę ro
boczą 1 gumowce. Do torby -
specjalnie zakupinej na ten 
cel l przypominającej te 
„chlebaki", w których wczaso
wicze nosili kanapki w per
gaminie l pierniczki - włożył 

zawiniętą w gazetę półlitrówkę. 

Może zresztą jej nie ruszy, ale 
mllo Jest wledZieć, że można 

Jak się chce. Sprawdził czy 
_wszystkie przybory są w swych 

przegródkach, po czym otwo
rzy! kredens. Wyjął pół chle
ba I dwa kawałki zwyczajnej 
kiełbasy. Był gotów. Za sobą 

pozostawiał swoje smutne ży

cie, szum w głowie, zmęcze

nie I zniechęcenie, żonę, dzie
ci, biuro w oficynie pałacowej. 

Zostawia to wszystko za so
bą, nacisnął klamkę l przeszedł 
przez lustro. Przechodząc sięg

nął odruchowo ponad futrynę, 

zmacał futerał wędki, zamknął 

cicho lustro, otwarł drzwi z 
ganku, pod schodkami wyszu
kał pudełko po herbacie Earl 
Gray Tea podziurkowane śru

bokrętem I ruszył przez po
dwórko pegeeru ciche jeszcze 
o tej porze, chociaż w niektó
rych oknach świecilo się. Lu
dzie chcieli możliwie najwcześ
niej obrobić bydło, żeby zdą

żyć do kościoła. Nie Jubli koś
cioła, zawsze zloścllo go to 
pokazywanie najlepszych u
brań, brylantyna 1 pozacinane 
mordy wiernych, których wi
dział codziennie po zbójecku 
zarosłych I parszywie ubra
nych - jak to się każdemu 

chłopu słusznie należy. O Bo
gu nie dyskutował podobnie 
jak 1 o całej reszcie polityki. 
Nntomlast kiedy się go czepia
li o ten kościół, mówił, że Pan 
Bóg jest wszędzie. Nie wiado
mo czy teraz właśnie, zmierza
jąc przez bramę I przechodząc 
przez rów odwadniający wie
dział że to prawda, czy też 

mówił tylko tak sobie, żeby 

mu dali spokój. W każdym ra
zie miał możność dostrzec (ale 
nie odpowiedZleć, bo komu), 
że mgla zblelnln od dołu a nie 
od góry, co było dziwnym zja
wiskiem. Zawsze tak się zda
rzało kiedy pod Jesień przy
mroziło, a le wiadomo było, że 

w poludnle będzie się mozna 
._opalać. 

Nie dobrze - pomyślał. Nie 
wyjdzie ml cholera pod słoń
ce, pod słońce nie wyjdzie. 
Najwyżej Jaki głupi pólkllo-

TRESó I FORMA 
wy szczupak, takiemu wszystko 
jedno, wali wszystko co się 

rusza (he, he). Ale On nie. 
Wiedział, że tam jest, widział 

go raz I poczuł ziJnno w sercu 
l jego cii:żar na końcu wędki. 
Musiał być stary 1 był bardzo 
mądry, brał długo, łagodnie, 

z pewnością olbrzyma, wie
dZlał, że prawie nic mu się 

nle oprze. Mógł ml~ ze trzy
dzieści lat I jeszcze się Niem
cami żywił. Nie nadawał sic: 
do jcdzenln, to pewne, może 

marynowany w beczce, zresztą 
stary sum to niedobra ryba, 
ale paradna. Kazał by go wy
pchać, polakierować l powie
sili by go w gablotce obok dy-

plomów, u nich w Kole. 
Coś chlodnego przeleciało mu 

kolo twarzy, rozejrzał s!ę i u
uśmiechnął. Mgła nie opadała, 

tylko od kolan doszła do pier
si I ocierała się o policzki. Nie 
będzie słoneczka, nie będzie, 

nie przyjadq ludzie wystawiać 
dupy do słońca ! nie będą 

ryczeć dziko na kajakowej 
przystani. Na skutek złych wa
runków pogodowych opustosza
ły szlaki turystyczne - powi~

dzą w dZlenniku. I bardzo do

brze. NienawldZll tej bandy, 

wierzył głęboko, iż udają, że 

Ich bawi to co robią; że męcz11 
się z tymi składanymi stollka
ml, termosami, żonami, auta
mi I namiotami w przyjem
ilYCh kolorach. 
Szedł teraz brzegiem wikli

nowego pola, niskie krzaki ros
ly w kępach, pomlędZy który
mi trawa była piękna, zielo
na i całkiem bezużyteczna, na 
przykład dla bydła. Za to ko
lor miała piękny. W ogóle wie 
dział, że przyroda jest piękna; 
te !limy przyrodnicze na przy
kład, co to dają czasem, cuda 
natury, słonie, antylopy, zebry, 
Swlat podwodny, korale i dziw 
ne ryby. Nie, tego o rybach 
egzotycznych nie lubial - jak
by go to osobiście dotykało, 

te dziwadła . Ryba Jest !o 
stworzenie porządne, można 

powiedz.leć dobre . Nie dlatego 

żeby zjeść, ale w tym sensie, 
że czlowlek staje sli: lepszy. 
Oczywiście tego nie pomyślał, 

ale to była pewnego rodZaju 
prawda. Cała ta celebra łowie
nia ryb w niedzielę prowadzi
ła do tego przi>cleż, że te'1 
cham I nieuk, pijak I nieżycz
liwy ludziom prowincjonalny 
urzędas staw::tl się na krótko 
lepszy. 

WschodZUo słońce . To nnJ
piękniejszy, chociaż krótki mo 
ment dohy, początek nowego 
dnia; ale najważniejsze byto 
w tej chwili to, że błękitno

-popielata mgiełka przetnr!.1 
się I - jak na jakiejś repro
dul<cJi, którą widział na ko
rytarzu, w poczekalni, czy na 
komisariacie - przez kontury 
przejrzały plamy barw ukla
dające się (przypadkowo zresz-

MACIEJ SZYBIST 

tą) w zarysy mllych I sennych 
przedmiotów, które już budzi
ły się do życia w świetle wy
dobywającym Ich kolor z per
spektywy powietrza. Słońce 

wschodziło z szybkością ek

spresowego pociągu (j::ik ktoi 

kiedyś powledZlal) i na krótki 

- ale właśnie dlatego jedyny 

I wspaniały moment zobaczył 

świat. 

Wiedział od dawna, że jest 
z nim coś nie tak. To zresz
tą musiało przyjść prędzej czy 
p62niej. - Odkąd wycięli mu 
pól żołądka, każde picie było 

dla niego krótkotrwałą radoś

cią 1 dluglm pasmem strasz
nych męczarni. To była · jego 
smutna, wstydliwa tajemnica 
-nie mógł pić. I dlatego te
raz, w niedzielę rano, jak 
Id.lota, całkiem trzeźwy, bez 
świadomości, że tylko piwo po 
sumie może go uratować, st'll 
pośrodku pola I patrzał na 
swój świat, sam, bo nikt, przy 
najmniej nikt z jego bliskich 

(czy aby to dobre określenie 

- przemknęło mu przez gło 

wę - oj niedobrze, zaraz po
myślał...) nie mógł mu w tym 
wtajemniczeniu towarzyszyć. 

Najgorsze, że nie zdarzało się 

to po raz pierwszy. Kiedy po 
operacji był jescze na choro
bowym, naszło go to, a potem 
już nie puścllo i zostało, jak 
chroniczny katar, jak wariac
two. Czasem było Jeszcze go
rzej, bo zaczynało mu się zwi
dywać, że to może tak być 

zawsze, albo że tak powinni 
wszyscy; ale szybko wracał do 
siebie; tyle siły Jeszcze miał, 

żeby się z tego otrząsnąć. 

Tymczasem słońce parło w 
górę jak szalone, cienie zao
strzyły się, mgła znikła odsła

niając wspaniałą perspektywę 

rozleglej doliny, z wielkimi 
kępami sodów, przez które 
przeświecały już dachy domów, 
akcentujące swoją kolorową 

rozmaitością rytmy zgonów, 
brązowych, szarych i buro-zie
lonkawych, które znikały na
kładając się na siebie w łagod

nym, pokrzepiającym pocho
dzie zamkniętym przez fioleto
wy pod światło las, który te
raz pewnie obsychał po przy
mrozku; drzewa, oszukując po
rę roku, zdawały się jeszcze 
pachnieć tak silnie (przynaj
mniej w zacisznych zakątkach, 
gdzie były albo rydze nlbo go
łąbki, albo i jedno i drugie) 
jakby to był czerwiec albo sło
neczny dzień przedwlośnl'~

Klcdy przeczucie tych wszyst
kich słów, nlbo raczej kiedy 
lawina tych wspaniałych, cho
ciaż może i banalnych, ale 
przecież jedynych obrazów za
lała Jego świadomość jak o
ślepiająca światłość przed ata-

klem padaczki, kiedy całe to 
piękno zwaliło się na n1ego 
w maje5tatycznych kadencjach 
koloru, przestrzeni, światła, 

bryi powietrza i tajemniczego 
"porządku, stanął zrozpaczony 
na ścieżce I powiedział na głos 
- o kurwa twoja mać . 

Potem ruszy! szybko przed 
siebie, prawie biegł. Docho
dził już do swojego ulubione
go stanowiska. W tym czasie 
co.~ trza.sio, jakby coś przesta
ło go boleć, jakby obudzll się 

z narkozy, kiedy to wycinali 
mu wrzody - wszystko się 

skończyło, albo też skończyło 

się straszne olś nienie a zaczi:lo 
Inne. W ka:Mym razie przez 
zloty reflektor słońca przesu
nął się cień, wszystko zgasło, 

zerwał się zimny powiew I 
świat zwinął się wokół niego 
w szary kłębek. Czul, że jesz
cze go trzyma, że jeszcze myśli 
o nim tak dZiwnle, ale że zaraz 
puści - i Jakby z falern po
myślał - już koniec. I nastą

pił koniec pięknego poranka. 
Nie na darmo był znawcq 
wszystkiego, co się tyczy węd
karstwa, a więc i znawcą po
gody. WychodZąc z domu wie
dZial, że pogody nie będZie, 

no i nie było jej. To znaczy 
została doskonała pogoda na 
ryby, lekka mgła splyni:la 

znów jakby z sznrych chmur, 
które wcale nie znikły, ale 
były po prostu tam cały czas. 
zawsze na miejscu niezawod
ne. 
Postanowił zaryzykować, po

łożył na brzegu jeziora wę

dzisko, zdjął chlebak, rozłożył 

stołek, wy Jął pół litra, odkri:
clł I napił się - sporo. Jak 
na nlego. Wiedział, że kolo po
łudnia będzie go bardZo bolał 

brzuch, ale aktualnie bolała go 
dusza, jakby mógł powiedzieć 

o nim ktoś, kto by wiedział 
to wszystko, co slę w nim 
dZialo. Trochę przygasło. Uspo
koił się. No. 

Ale~sander Fredro 
jest w złym humorze 

Dokończenie ze str. 

wisk. A tam gdzie nie ma 
hlerarchi, która by ten po
bezład, nieporządek. („.) 

Takim to więc jawił się 
świat młodemu Fredrze: 
cnota, wedle niego, nie by
ła już cnotą, a godność nie 
była godnością. Porządek 
społeczny i moralny tego 

ALEKSANDER FREDRO 

Zapiski Starucha 
(fragment) 

1 

1. Nie zawsze tak bywa, jak godło ś.piewa. 

3. Gdzie nienawiść kują, tam demagog przy miechu, 
a diabeł przy młocie. 

5. Trzeba wierzyć w piekło, bo gdzież by falsz umieścić. 

7. Nie ma większej radości dla gl.upicgo, jak znaleźć 

głupszego od siebie. 

18. Gos.podaruj waść, abyś miał z czego kraść. 

24. Pomoc bratnia - duża matnia. 

32. Ile golców, tyle reformatów. 

40. Niegdyś więcej gwałtu, dziś więcc•j zdrady. Z dwojga 
złego wolę wilka niż węża. 

42. „Zgoda, panowie bracia !!!" - Alias: zróbcie, co ja 
chcę. 

50. Z góry przyciśnie - w dole pryśnie; - przestroga. 

63. Tyle szelmostwa na tym świecie, że tylko wiar1 
strzeże poczc\wego człowieka przed samobójs.twem. 

64. Lepszymi byliby ludzie, gdyby wi<:cej szanowano ko
biety. Co to miłość? Co przyjaźń? Co nieprzebrana 
troskliwość? Co ciche poświęcenie? - Kobieta, ko
bieta i zawsze kobieta! A gdzie nagroda? - Pewnie 
nie w tym wyuzda,nym spoleczel1stwie, które jak 
próchno - martwym tylko jeszcze świeci światłem. 

95. Na świecie - jak na jarmarku: Lepiej się ten sprze-
da, co się przecenia, jak ten, co się nie docenia. 

103. Słuchać bredni - talent niepośledni. 

106. Uklon niski - fałszu bliski. 

114._Za łgarstwo języka - nahaj„. Za kłamstwo pióra -
pręgierz. 

139. Dzisiejszy pas.tęp: krok naprzód, a dwa w tył. 

162. I cap się wyszczególnia, bo bardzo śmierdzi. 

191. Tobie d"obrze, a mnie źle. Nie chciejże mnie prze
konać, że inaczej być nie może. 

205. Naród, który nie ma siły i woli powiedzieć łotrom, 
że łotry - nie wart być narodem. 

206. Nic nie ma do stracenia - krom nędz.nego :tycia. 

214. Najtwardsza zbrodnia - na zimno wykuta. 

PROGRAM 

Wyjął wędzisko, założył ko
łowrotek, przymierzył ciężarek 
do dystansu, zawiązał dwa ra
zy żyłkę, odmierzy! do łokcia 
długość na spodziewaną głębo
ko~c. przypiął spławik, założył 
przypon z hakiem, wyjął pu5z
kę po herbacie, wyciągnął 
przyjemnie wyglądającą, zdro
wą rosówkę, popluł, otoczył 
w biocie 1 nabił dwa razy na 
haczyk, Rosówka (jak mówią 
iudzie z miasta - glista) za
reagowała dość gwałtownym 
skri:tem ciała, co go upewni
ło, że na takle kiwanie żadna 
ryba nie będzie obojętna. O
glądnął się, czy nikt nie pa
trzy, Jak zarzuca wędkę (taki 
co patrzy Jest najgorszy), I 
rzucił. Nie machał, nle. Wie-
dział, że ruch _musi być ogra
niczony: Nie wiedział, co to 
znaczy, tylko wykonał po pro
stu taki ruch. Ten ruch prze
gubu wyrwał ciężarek z bez
ruchu rosówka na chwilę zmie
niła się w motyla, po 
czym usłyszał plusk 1 wie-

Ciąg dalszy na str. 6 

świata musiał więc uważać 
wówczas przynajmniej za 
7.akłócony. Bo nie było już 
hierarchii, która by ten po 
rządek mogła gwaranto
wać. ( ... ) 

„.Fredro widział zagroże
nie systemu etycznego, któ
ry odziedziczył po swoich 
przodkach. Ten system był 
wedle niego („.) zagrożony 
przez nihilistów. Bo temu 
systemowi - więcej, wszel
kiej etyce - zagrażał, zda
niem Fredry, człowiek: o
dziany w szeroki płaszcz 
fałszu, a w istocie swojej 
zły. Nienawiść do nihili
stów nie zaślepiła Fredry. 
Nie tylko oni byli winni. 
Pociągała ich „rozpusta i 
chciwość obrzvdła". Ale ta 
sama rozpusta i ta sama 
chciwość pociągała wszy
stkich. Wiedział, kim jest, 
tak sądząc. Wśród tych no
tatek z „Zapisków staru
cha", które mówią o nihi
lizmie, jest jeszcze jedna, 
potąd przez nas nie uja
wniona. Czas ją zacytować: 
„Nihilizm tylko - jest o
kropną, żelazną prawdą. 
Reszta wszystko - błysz
czącymi i srokatymi wie
chami." 
Był nihilistą i wiedział, 

że jest nihilistą. Nienawi
dził nihilistów i wiedział, 
że nihiliści mają rację. Ko
chał cnotę i nie miał na
dziei. Kto, przeczytawszy 
tę ostatnią notę, o mieli się 
jeszcze powiedzieć, że z pro 
micnnym uśmiechem bawił 
się obrazkami przeszłości? 
Nihilizm Fredry był oczy
wiście nieco innym nihiliz
mem niźli ten, którego nie
nawidził. Był - tak mogli
byśmy go nazwać - nihili
zmem konserwatywnym. Ni 
hiliści - jak sądziła świa
domość konserwatywna -
wydobywali z człowieka 
najniższe instynkty i instyn 
kty te wykorzystywali dla 
swoich cclów: niskich i pod 
łych. Przekonanie, że czło
wiek jest zły, łączyło Fre
drę z tymi nihilistami. Ale 
ówczesny nihilizm, tak mo
glibyśmy to ująć, łaknął 
zmiany. Chciał człowieka 
uczynić kimś innym: wedle 
konserwatystów, kimś gor
szym. Nihilizm Fredry o
party był na przekonaniu, 
że zmiana - istotna zmia
na - nie istnieje: człowiek 
będzie więc wciąż tym sa
mym człowiekiem, jego 
fałsz tym samym fałszem, 
jego natura tą s:.imą natu
rą. J eszcze raz - ale już 
po raz ostatni - zacytuje
my fragment z „Zapis
ków starucha". Ta notatka 
ujawnia fundametnalną za
sadę wszystkich przekonań 
Fredry: etycznych, społecz
nych estetycznych: „Jak by
ło, tak jest na tym świe
cie: ani gorzej ani lepiej. 
Ruch tylko, zmiana kształ
tów". 

Doprawdy. Trudno się 
dziwić, że ktoś, kto miał 
taką wizję świata bywał 
w złym humorze. („.) 



6 STYCZEIQ' 1979 
PROGRAM 

Dokończenie ze str.1 Edward T. Hall 
obserwatora, uśmiech tra
dycjonalisty i kpiącą mą

drość plebejskiego gestu 
teatralnego ukaże w związ
kach, w jakich nie poja
wiały się one dotąd ani w 
tradycji, ani współcześnie. 
Wtedy osiąga Fredro pełną 
dojrzałość twórczą. Wtedy, 
kiedy to wszystko nastąpi. 

ArchipelaR Colhoun 
Treść i forma 

dział że dokładnie dwa metryskle, ty skurwielu, powieclzbl 
od gr~nicy trzciny, na głębo- i zaczął zwijać szybko. Jak nie 
kości jakieś półtora metra o- dostanie uderzenia w tym kie-
pada przynęta. Opadła tak na- runku, to pójdzie dalej ni~ i 

a ryby tu są, co, a może grzy
by, no, chodźmy, bo zacz.nie 
lać. 

:::>Laa na JUOJ.0 iJl'Z)'.::t\,i:UU .tS.e1.
JClkOWCJ. J.U Zha. .... ",)' U.i.J. ~I.di 
~au1 z Wt:.u.łt.4 w rG;Ct:, 1.LUll .:i\.CiU 

pr.Lect uuu, hdHh!i..!, v.:oWJ.~Uul.t;, 

lt!Oiid.tur "' . .L1.-UA..LO.LV.1.J.~Ul. ...„ .... „v 
paw1 ... u.1.1u iJOU pa.1d_,lJ ... c.: • .-J. pa.43-
l:L.epi.oi1yu1 u.o u1t!ta.vwc:bu o;l ~v

aka zespo1oneg~ z C-'te.i:e1na ta
ourl!1.au.a ~1e<...Zla1. A.r..C:.L\olW.u.d., 
:t.ona 1 dziecz..O. L,. 1.y ... u ::na„1 
!Jl8C0Wfllcy ł:'.0;)!JOUu..1..:n.wd., _l.)a
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ló 1uc n„c: v .... ... nouZl. J.J"-l~c1 1a
l.d-)' J .... .b. W;)~.H~.&:.1~. - ..i U,, pO
'u J.\..u"'•G.i. L.....Il ze :,.J.U1,.fia.Wk\. .... 1Ul„ 

Następuje zaś w „Slu
bach panieńskich", „Zem
ście'', „Panu Jowialskim" 
i „Dożywociu", ponad 
wszelką wątpliwość o-

Sprawa 
w 

Osieku 

biektywnie najv,:ybitniej
szej czwórce dzieł Fredry. 
Tylko smak osobisty i wy
bór indywidualny wielbi
ciela Fredry do tej repre
zentacyjnej czw6rki poz
\Vala dołączyć inne dzieła. 

Tylko smak, nie dowód 
bez wątpliwości. 
Możliwe są zatem rozne 

warianty owych dzieł do
datkowych. Mój smak oso
bisty dołącza „Trzy po 
trzy" 
dzieje". 

„Gwałtu, co się 

KAZIMIERZ WYKA 
(fragmenty pochodtą 
ze Wstępu do „Pism 
wszystkich" Aleksan
dra Fredry PIW 
Warszawa 1955) 

Jadąc samochodem wiej
ską drogą za Rockvillc w 
stanie Maryland w roku 
1958 nic zwrócilibyśmy za
pewne uwagi na pospolitą 
stodołę z kamienia. Wnę
trze jej nic było jednak 
zwyczajne - mieściło w 
sobie wzniesioną przez e
tologa J chna .. Calhouna 
konstrukcję mającą zaspo
koić ootrzeby materialne 
licznych kolo11ii udomowio
nych białych szczurów wę
drownych. ( ... ) Wyraz „bag
uo" byv„·a używany prze
nośnie. Calhoun wymyślił 
termin „bagno behawioral
ne" tak określając rażące 
wypaczenia w zachowaniu, 
które wystąpiły wśród 
większości szczurów w sto
dole koło Rockville. ( ... ) 
„Bagno behawioralne" o
bejmuje zaburzenia w bu
dowie gniazd, w zalotach, 
zacofaniu się seksualnym, 
reprodukcji organizacji 
społecznej. U szczurów 
poddanych sekcji wykryto 
nadto poważne konsekwen
cje fizjologiczne. 

Do zjawiska tego dos:tło 
w momencie gdy zagęsz
czenie populacji przekro
czyło blisko dwukrotnie 
poziom wywołujący maksy
malny stres u szczurów 
dzikich. ( ... ) Rozwój „bag
na" ( ... ) zmienia wszystko. 
Dało się wyróżnić kilka ka
tegorii samców: 

l) Agresywne dominują
ce, nie więcej niż trzy sztu
ki, zachowywały się w 
zwykły sposób. 

2) Samce pasywne uni
kały walki i seksu. 

3) Hiperaktywne a pod
porządkowane samce spę
dzały czas na ściganiu sa
mic. Za jedną znękaną 
samicą potrafiły uganiać 
się jednocześnie trzy lub 
czte.ry. W fazie gonitwy 
nie przestrzegały one grze-

Ostatnio ważnym wydarzeniem w naszym życiu były 
Swięta Bożego Narodzenia, które odbyły się w dniach 
24 do 27 XII 78 r., odbiły się one echem w całej pra
sie polskiej. 

Szczególnie zaimponowała nam .. Kultura" (nr 52/53 
r. 78). która dała na pierwszej stronie rysunek A. Krau
zego z życzeniami dla czytelników. Na rysunku stoi 
wilk przebrany za Swiętego Mikołaja i składa życzc
n.ia Wesołych Swiąt trzem głupawym owieczkom. które 
przyszły do Swiętego Mikołaja po życzenia. Róbta tak 
dalej kolego Krauze. Róbta tak dalej kochane owieczki. 

F-ilm Andrzeja Wajdy „Bez znieczulenia" jest przed
miotem ożywionej dyskusji w środkach masowego prze
kazu. Wszyscy go na ogół chwalą, zwykle nie za to. 
co w nim jest dobre, tylko za to co w n.im jest złe. 
Dla redaktora Fuksiewicza na przykład film Wajdy jest 
doskonałym obrazem rozkładu małżeństwa. Fuksiewicz 
mówił to patrząc na mnie z ekranu, a ja patrzałem na 
ruiego z fotela i dokładnie zrozumiałem, że dzieli nas 
szyba. 

W cytowanym już numerze .. Kultury" także o<lbywa 
się dyskusja nad filmem. Anna Tatarkiewicz: .. Postacią 
niedopowiedzianą w punktach zasadniczych jest Jerzy 
Michałowski z filmu Wajdy. Widz n.ie ma pewności. czy 
Michałowski (20 lat pracy w dzienn.ikarstv.ie) zawdzię
czał głównie !talentowi, inteligencji i sile charakteru, czy 
raczej układności i pomyślnym układom. Co więce.i. nie 
wiemy, czy „wychylając się" w trakcie programu tele
wizyjnego uczynił to z pełną świadomością ewentual
nych konsekwencji, czy też .,chlapnął" to i owo przez 
niedopatrzenie". 

Janusz Tazbir: .. Oglądając film, zadawałem sobie py
tanie, dlaczego Michałowski. który jest starym. doświad
czonym wygą dziennikarskim, przeszedł przez szkołę 
ZMP i działa już dwadzieścia parę lat - n.ie umie ro
zegrać partii o utrzymanie własne.i pozycji. Dlaczego 
traci swoje „barwy ochronne"? (. .. ) Michałowskiemu zaj
rzały w oczy upiory sprzed ćwierćwiecza ... ". 

KTT: „Bez z.nieczulen.ia" jest w moim odczuciu prze
de wszystkim fi lmem o kłamstwie. ( ... ) Film o kłam
stwie jest !Zawsze wołaniem o prawdę. I na tym polega 
sens społeczny filmu Andrzeja Wajdy". W „Życiu Lite
rackim" (nr 51) znajduje się obszerny materiał Włady
sława Machejka o problemach politycznych i o zjedno
czeniowym kongresie wszystkich partii w Polsce. Arty
kuł zdobią zdjęcia. Obok znajduje się kolumna znanego 
1polskiego pcety i mówcy Stanisława Ryszarda Dobro
wolskiego. Oto parę l inijek z jednego wiersza. aby mo-

czności; zamiast zatrzymać 
się przy wejściu do nory, 
wpadały do środka za sa
micą, nie dając jej wytch
nienia. (. .. ) 

turalnle jak naturalny był je- koniec. W trzcinach kamee. 
go ruch: jak naturalny byt je- Szarpnął rozpaczliwie i ryba 
go spokój, nie napięcie i nie stanęła. Widzisz kochany -
nuda, ale spokój. Spokój za- wid:tisz, jak się chce osia po-
wsze wypływa z pewności, zaś pędzić, to go trzeba ciągnąć 

4) Samce panseksualne 
pról:iowały spółkowania ze 
wszystkimi; z samicami 
receptywnymi i nierecep
tywnymi, z innymi samca
mi, ze sztukami młodymi 
i starymi. Wystarczył im 
jakikolwiek partner seksu
alny. 

pewność z wlec:IZy, że zn ogon. 
zajumje się właściwe miej- _ Tam jest, tam, krzyknął 

sce w strukturze bytu. chłopięcy głos, rozległo się 
on 0 tym nle wiedział, ale zduszone przez mgłę lomo-
wlaśnle tak slę zdarzyło tanie i za jego plecami poja-
że mies)ce takle zajmował I -
co jeszcze dziwniejsze - czul 
to. Ten dość dziwaczny zespól 
zdarzeń jest dowodem na kilka 
bardzo ważnych prawd, ale w 
tet chwili nie ma to nlc do 
rzeczy, albowiem zdarzyło się 
akurat coś o wiele ważniej
szego - spławik drgnął, a da
leko, w szarówce październi

kowego poranka dały się sły
szeć j akieś krzyki, jakby war
kot samochodu. Popatrzy! u
ważnie na sp!awik I wiedział, 

że ma!e brzanki zaatakowały 
rosówkę i· ją sgubią, ale oczy
wiście nie dają rady. 

.S...Cf\..:LG, pv•YltQ~H.11.C:ł .h.o.U1e1d . 
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5) Niektóre samce wyco
fywały się ze społecznego 

i seksualnego obcowania i 
wychodziły z nor wtedy, 
gdy inne szczury spały. ( ... ) 

Z pięciuset pięćdziesięciu 
ośmiu młodych urodzonych 
w punkcie kulminacyjnym 
„bagna" do momentu od
łączenia od matki dożyła 
tylko jedna czwarta. 
Brzmienne samice miały 
kłopoty podczas ciąży. ( ... ) 
Samce szczurów w czasie 
trwania „bagna" nie umia
ły pościągnąć wzajemnncj 
agresji i wdawały się w 
długotrwałe, często nie
sprowokowane i nie dają
ce się przewidzieć gryzie
nie. .. (. .. ) Prawdopodobnie 
w przegęszczeniu nic ma 
nic patalogicznego, co wy
wołałoby opisane wyżej 
sympotomy. Przegęszczenie 
jednakże niszczy ważne 
funkcje społeczne i prowa
dzi do dezorganizacji, a o
statecznie do załamania 
się populacji i do jej wy
mierania na wielką skalę . 
(. .. ) Z t>kspcrymentu Cal
houna jasno wynika, że 
nawet szczur, choć wytrzy
mały nie może tolerować 
zamę'tu i podobnie jak 
człowiek, potrzebuje niekie
dy samotności. 

(wg Edward T. Hall, 
„Ukryty wymiar" 
PIW Warszawa 1978) / 

Zjeżdżajcie gówniary, powie
dział z sympatią I przymknął 
oczy. Lubił takle numery. Jak
by hazard, amerykański poje
dynek, Monte Carlo. zamykał 
oczy I nie patrzył, a tymcza
sem mógł wziąć na przykład 

dwukilowy lin, albo .. . 
Poczuł lekkie drgnięcie węd

ki. Nylon wychodził wolno z 
ko!owrotka . Te cho!erne brzan
ki, po prostu pech. Ale nagle 
wędka wygięła się i prawie 
wyrwała z ręki. Poczuł pie
czenie w żo!ądku (pewnie od 
tej wódki) i szum w głowie. To 
mogło być tylko to - brzan
ka dojadl<l rosówkę do haka 
i skaleczyła się. a w tym mo
mencie siedzący w trzcinie 
dwukilowy (nie cholera), wię

cej, więcej, powiedział sobie w 
duchu p<ltrząc na szybkość ko
łowrotka) szczupak uderzył w 
nią i teraz ma ją w sobie ra
zem z rosówką, haczykiem i ca
łą resztą, bez metalowego _przy
pona. Ale kto mógł liczyć. 

żyłka zatoczyła kolo i wra
cala do trzciny. - o rany bo-

żna było zdać sobie sprawę z charakteru całości. 
(. .. ) 

I za pieśnią poszly dzieci polskie 

- za leśnymi pos;::ly, za wojskiem. 

I po zimie znowu kwieci się wiosna 

- sloiice ~wleci i deszczyk pada ... 

Znowu idą zuchy, na schwał chłopaki, 

pieśń na wargach, figlarne miny, 

jak u paziów loki, oczy skrzą się 

- :: chlopakami dorodne d:::iewczyny. 

W tymże numerze .. Życia" Zygmunt Greń przypom
niał sobie lepsze czasy i przywalił w kuriozalną książ

kę napisaną Michałem Misiornym (jak by powiedzieli 
Rosjanie) pt. „Współczesny teatr na świecie". Mamy na
dzieję. że pan wie, co pan robi, panie Zygmuncie. 

Przeczytałem sobie ieszcze jeden doskonały i pewnie 
prawdziwy (chociaż trochę już pretensjonalny) reportaż 

Anny Strońskiej w „Polityce" (nr 50) i dowiedziałem 

sJę, jak to jest być bogatym rolnikiem i dlaczego jest 
mało mięsa i dalej il1ie wiem czemu jest .iak jest. 

Nasz rirzyjaciel - reżyser Fo.kin Walery 
powiadał w takich wypadkach - wsie wsio znajut. No 
i to jest właśnie najgorsze - wszyscy wszystko wie
dzą i nic się nie zmienia. Ciągle ta wiara którą kiedyś 
wykorzystał pop Hapon; no ale po.tern była rewolucja 
1905 roku (patrz informacje o Hapon.ie w WEP t. 4, 
s. 559). Z listów do redakcji w te.iże „Polityce": 

,.Uczciwość przestała być u .nas w cenie. Można przy
toczyć setki przykładów z codziennego życia. świadczą

cych o tym. że własność społeczna i interes soołeczny 

traktowane są jak dobra, na których można bezkarnie 
żerować". Tak pisZe pan Andrzej Domański. I ma rację. 

Pewnie niejeden z Państwa oglądnął sobie bardw 
dziwny film „Koziorożec-1" produkcji USA. Ale pewnie 
nie każdy śledzi z zapartym tchem gimnastykę na te
mat tego filmu wykonywana przez polskich recenzen
tów. Na ogół chcą oni udowodn.ić. że film jest głupi. 

wił się cały czerwony I potar
gany jego dwunastoletni syn. 
Wędka wyglęla slę łagodnie, 
ale stanowczo, potem utraciła 
ciężar. znów była tylk~ lek
kim patykiem, bez życia na 

końcu. 
zabiję gbwnlarza - pomyś-

lał. 

_ Rany, może slf; pall. Po
myślał po raz drugi. 

- To wszystko przez tą fran
cę - pomyślał o żonle po raz 
trzeci (i nie miał racji). Zo
baczył, że chłopak stanął i 
zbladł, że jakby zbierał si<: do 
ucieczki. Czuł, że jest cały zla 
ny potem, że jest mu zimno 
i mimo wszystko zdał sobie 
sprawę: był szczęśliwy. Spo-

kojnie spytał - czego ryczysz 
gówniarzu, widzisz coś naro

bił. 

Znbw coś załomotało i przez 
olszyny przedarł się na brzeg 
Antek Guzik, pracownik, czło

nek Rady. Od\\'l"ÓCll się 1 krzy
knął w olszyny. - Jest, Jest, 
on tu zawsze łazl. Z krzaków 
wyszedł kierownik i jeszcze 
Jakiś obcy. Kierownik podszedł 
i powiedział: No, panie Wald
ku. choć pan prędzej, zostaw 
pan to wszystko i choclj pan, 
telewizja będzie pana skręcać. 
Właśnie to jest pan redaktor. 
Robi reportaż o kulturze cza
su wolnego. 
Oddał wedkę chłopcu i tak 

jak stal poszedł za dyrekto
rem. Wędkę proszii zabrać, po
wiedział ten obcy, przyda się 
nam do ujęcia. Ładnie tu ma
cie, tylko pewnle komary są, 

- To Waldek, to on, o kurczę, 
ale jaja, wo1ato ze dwadz1e::.c1a 
~ub Zt:UL..iUyCh \V ,>1,.U.uWy„.1 
pokoju. Patrzył w ekran te1e
w1L.u.ra l W1u.ua.1. 1 't: 1u.uW1 Z 
ekranu. 1--U.!>C g.o.su1eJ, Wu.1.aJ.1. 
G1os zarycza1: z lniCJatYVvY 
koi~ orgaruzuJemy kur~y d~a 
młodziezy, chcemy Im przyb11-
zyc tt: piękną iorm<: wypo
czynku, ori:anizuimy zawuay 
rzutowe. - 1•d.ac1e tu doskona1e 
warunki terenowe do upraw1a
ma sportu wędkarskiego, po
w1edz1al mikroton. Ryczał: -
tak jest, rozrywka 1 odpręze
me po pracy, moz.na oapcząć 
w ku1tural.ny sposob. - A ry
by tu biorą, spytał mikrofon. 
J:tycz:ił - biorą, biorą, jest 
to bardzo odpręzaJąca forma 
wypoczynku. ł'o czym zapadła 
ci.sza. 

Ekran drgat przekazując o
braz lasera w służbie przemys
łu metalurgicznego, a dwa
dzieścia osób z są•iedztwa krzy 
czalo na niego. - No Waldek, 
z takiej okazji trzeba się na
pić powiedział ktoś. - On nie 
może, powiedziała żona. 
Wstał. - Co? Jest okazja, 

mogę, zdrowie. Wypił kieliszek 
i zakąslt artystycznie wykona
nym przez żonę rolmopsem, 
siedział i uŚmiechal się do 
sąsiadów, którzy plll jego wód
kę, lubił Ich, był szczęśliwy, 
był w telewizji. Potem popa-
trzył na ekran. Rozejrzał się 

niepewnie po ludziach, wstał 
I szybko wyszecll do ubikacji, 
ale zaczął wymiotować jeszcze 
w przedpokoju. w okollcach 
mostka czuł wielki bbl. Nie 
mogę jednak pić, pomyślał. 
Potem poczuł się jeszcze go
rzej. Ekran telewizora byt sza
ry, zapomnleli go wyłączyć, 
chociaż program Już si<: skoń
czył. 

MACIEJ SZYBIST 

niedobry. kłamliwy i bez sensu. Oto przykład salta po
trójnego do tyłu bez siatki w wykonaniu Krzysztofa 
Kłopotowskiego („Literatura" .nr 47, r. 78); 

„Irytacja p0wierzchownośc.ią op0wiastki Hyamsa z z.a
wyżonych kryteriów sztuki z obywatelskim powołaniem, 
wyręczającej cudze powinności. Biorąc na całkiem zdro
wy rozum polityka to równie dobry pretekst do zabawy 
jak niezdarne zaloty. Chyba że w domu jest z.gwałco 
na córka". A tera kil.ka pytań. Prawidłowe odpowiedzi 
będą nagradzane; 1) kto ma zawyżone kryterŁa sztuki 
obywatelskiej. Kłopotowski czy Amerykanie? 2) W czy
jej głowie jest ten zdrowy rozum. wedle którego poli
tyka jest (jakoby) równie dobrym pretekstem do zaba
wy jak n.iezdarne zaloty? 3) Kto zgwałcił córkę? 

A żeby zakończyć na Wajdzie i n.ie odejść od pana 
Kłopotowskiego, to zacytujemy jeszcze jedna jego wy
powiedź właśnie o „Bez znieczulenia" („Literatura" 
nr 50); „Cena kompromisu między oczekiwaniem widow
ni na nośną metaforę a melodramatycznym gatunkiem 
okazała się wysoka" albo; 

„Dzieło gwałtowne zawsze naraża się ·U nas na ry
zyko nieporozumienia ( ... ) Presji rzadko spełnionych ocze
kiwań ulegają także twórcy. starając się godzić osobistą 
logikę rozwoju wewnętrznego z publicznym zapotrze
bowaniem". 
Ażeby nas dobić, kończy krytyk swoje wywody stwier

dzeniem tyleż prawdziwym co powszechnie stosowa
•nym: „GodZi się nadmienić. że p0znan.ie rzeczywistości 
jest procesem dialektycznym. Teza przecząca antytezie 
powinna mieć świadomość, że też nie jest syntezą". No 
l teraz wszystko jest już jasne. znów jeden waŻllly pro
blem współczesnego ducha został rozwiązany, zam
knięty i odesłany do lamusa rzeczy oczywistych. Tak, 
ale do tego potrzebna jest głowa na karku. 

Nie. jeszcze nie mogę oderwać się od 50-tego nume
ru .. Literatury". Jak ktoś s.ię przyłoży to może w na
szej prasie wyczytać rzeczy tak n.iesamowite. że gdyby 
ktoś to opowiadał, to nikt by nie uwierzył. Oto felieton 
redaktora naczelnego „Literatry" Jerzego Putramenta. W 
felietonie tym opisu.ie on poczynania swojego kolegd z 
czasopisma francuskiego .,Le Monde"; 

„Założycielem gazety był stary liberalny mason Hu
bert Beuve-Mery. Gdy wiek szepnął mu na ucho „pora", 
Beuve-Mery podniósł s.ię z fotela, popatrzył na swoich 
wsp6łpracowników ii wybrał z ruch najgodn.iejszego 
Jacquesa Fauvet. „Pan będziesz moim z.astępcą", po
wiedział mu i udał się gdzieś pod ParyŻ sadzić róże". 
No .. . tak. Tak. hm... M. S. 
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Andrzej Kierc 
.·····:-· ..... ··.·· ······· - ... 

Od 1976 roku aktor Te
atru im. Jana Kochanow
skiego w Opolu. Ukończył 
w 1969 roku PWST w Kra
kowie i zaangażował się 
do Teatru Współczesnego 
we Wrocławiu. Jego pierw
szym dyrektorem był nie
żyjący już Andrzej Wit
kowski, któremu zawdzic;
cza przede wszystkim ro
mantyczna solidność i za
łożoną naiwność w stosun
ku do wybranego zawodu. 
Pod jego kierunkiem zagrał 
między innymi Sylweriu
sza w „Zielonych rękawi
cach" Tymoteusza Karpa
wicza. Everyday'a w „Ka
pitan Shell, kapitan Esso'', 
Jóżia w „Paternostrze" Hel
muta Kajzara w reżyserii 
Jerzego Jarockiego, Kozioł
ka Matołka w sztuce pad 
tym samym tytułem w re
żyserii starszego brata -
Bogusława Kierca. W tym 
czasie zadebiutował w fil
mie TV „Obszar zamknię
ty" w reżyserii Brzozow
skiego. Następnym jego dy
rektorem miał przyjemność 
być Józef Para. Ta dyrek
cja przyniosła Andrzejowi 
Kiercowi między innymi 
kreację Buttona w „Mo
lierze" Bułhakowa i Buko
wicza w „Grzechu" Żerom
skiego. 

Trzecim dyrektorem ar
tysty został Kazimierz 
Braun (docent kierujący 
Teatrem Współczesnym we 

DUŻA SCENA 

Siergiej Michałkow 

BAŁALAJKIN I SPOŁKA 

Tadeusz Różewicz 

ODEJSCIE GŁODOMORA 

Wrocławiu). A!lldrzej Kierc 
zagrał u niego przede wszy
stkim Lubomira w „Uła
nach" Jarosława Marka 
Rymkiewicza. Równocze
śnie druga główna rola w 
serialu TV pt. „Najwa
żniejszy dzień w życiu", w 
odcinku „Karuzela" w re
żyserii Ryszarda Bera. 
Następuje przejście An

drzeja K. do Opola i de
b:ut w tym mieście w 
przedstawieniu „Opowieści 
kanterberyjskie" Chaucera, 
potem Gucio w „Slubach 
panieńskich" Fredry, Stu
dent w „Sonacie widVl" 
Strindberga, Sylwa w 
„Starszym synu" Wampiło
wa. 

Obok pracy w teatrze 
Kierc (A.) jest aktorem Ze
społu MW-2 w Krakowie, 
z którym to zespalem od
niósł sukcesy w wielu sto
licach europejskich i azja
tyckich. że wymienimy Pa
ryż, Londyn, Bejrut i Te
heran. Nie wyliczając Bar
celony, Oslo. Kopenhagi, 
Genewy i Pragi, oraz W·ie
dn ia, Zagrzebia, Amsterda
mu. Bukaresztu itp. 

Poza tym Andrzej Kierc 
nie pije, nie pali. ma miłą 
żoną i ślic:mie dziecko mc:s
kie, zaś na co dzień jest 
cichym, bardzo sympatycz
nym, nieśmiałym człowie
kiem, który wobec innych 
jest grzeczny, uprzejmy 
z uszanowaniem. 

MAŁA SCENA 

Aleksander Fredro 
SLUBY PANIEŃSKIE 

Adam Mickiewicz 

DZIADY 

Aleksander Gelman 

PROTOKOŁ 

Aleksander Wampiłow 

STARSZY SYN 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

JAN MACIEJ KAROL 
WSCIEKLICA 

Wolfgang Bauer 

MAGIC AFTERNOON 

W Galerii Teatru trwa ciekawa wystwa plakatów 
Marcina Mros.zoz.aka i fotogramów Tomasza Sikory. 

MARCIN MROSZCZAK 
ur. 10 I 1950 r. 

W roku 1973 ukońc-lyl Akademię Sztuk Pięknych w 
Warszawie, Wydział Grafiki - Pracownia Plakaitu. 

Po studiach, w latach 1975-1976 był reda!kt<Arem gra
fiozmym czasopisma „TEATR" a obecnie crza!SOpisma 
„LE THEATRE EN POLOGNE' '. WspóLp1·acjue stale z 
Teatrem Pow_zechnym w Warszawie. 

Od roku 1972 bierze udział w wielu wystawa.eh zagra
nicznych polskiego plakatu \m.'in. Ti.>bmg, Tokio, Nowy 
York, Paryż, Lahti). 

Wystawy indywidualne (1978 r.): 
- Galeria Plakatu - Warszawa 
- Teat.r im. Stefana Jaracza w 01;..z.tynic 
- Biuro Wy5taw Ar.tystycz.nyeh - Poznań 
- K.rzy.sztofory - Kraków (w pólnie z Tama:szem 

Sikorą) 

- WAREXPO 1978 

TOMASZ SIKORA 
ur. 9 IX 1948 r. 

Fotografik. Pracował w STUDIO MODY w Paryżu. 
Jako reporter ws.pólpra:cuj e z czas.opismem „PERSPEK
TYWY". 

Udział w wystawach: 
- Biennale Plakatu w Lahti (1976 r.) 
- Plakat Filmowy w Hillywood (1977 r.) 

Wystawy L'1dywidualne: 
1975 - „PROPOZYCJE" Galeria ZPAF - Warsrnwa 
1977 - Ogólncpol.ska Wystawa Fotografiki Gdań:sk 

(PIERWSZA NAGRODA) 
1978 - Krzysztofory 

- WAREXPO WaPSL.awa 
- Ogólnopobka Wystawa Fotografiki - Foto-Ki.no 

Po.znań 
- Wystawa Młodej Polskiej Grai'Lki - Warszawa-

-Poznań-Gdańsk 
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Anna Bradstreet 

Do moiego drogiego 
kochaiącego • 

I 
• 

męza 

Jeśli dwoje jest jednym - tedy my z pewnością. 

loden mąż nie był taką darzony miłością. 

A jeśli była kiedy i szczęśliwa żona, 

O kobiety! Czy ze mnq porówna się ona? 

Bardziej od kopalń z.lota twoją miłość cenię 

I na żadne bogactwa Wschodu jej nie zamienię. 

Nawet rzeki nie zgaszą tej miłości mojej 

I nic jej prócz miłości twojej nie zaspokoi. 

Odpłocić twej miłości nie potrafię, miły, 

Modlę się, by cię nieba chojnie nagrodziły. 

Tedy, póki żyjemy, trwajmy w tej miłości. 

Aby - gdy żyć przestaniem - żyć razem w wieczności. 

Przelożyła Ludmiła Marjańska 

Zbigniew Kosowski 

Ukończył WYdział aktor
ski Państwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej w Kra
kowip w roku 1975. Za
grał w dwóch dyipłomach 
role: J enialkiewicza w 
„Wielkim człowieku do 
małych interesów" Fredry 
pad kierunkiem prodzieka
na M. Górkiewicza oraz 
S\).jetana w „Szewcach" 
Witkacego w inscenizacji 
reżysera M. Prusa. 

Zaraz po Szkole przyszedł 
do Teatru im. J. Kocha
nowskiego w Opolu. gdzie 
znajduje się do dziś. Pierw
szą ważna rolę zagrał na 
samym początku przez 
przypadek (Mefisto w „Do
ktorze Faustusie" Marlo
we'a). bowiem starszy i o 
wiele bardziej znany kole
ga w tej roli obsadzony z 
różnych powodów nie mógł 
wypełnić zleconego zada
nia. Mefisto stał się sukce
sem młodego aktora i tak 
się zaczęło granie dużych 

i waż.nych ról. Po kolei za
grał Kosowski: Innocentego 
w „Iwonie, księżniczce 
Burgunda" Gombrowicza, 

Sganarela w „Don Giova
nnim" Moliera, Kalibana 
w „Burzy" Szekspira", Al
bina w „Slubach panień
skich" Fredry, Księdza i 
Księdza Piotra w „Dzia
dach" Mickiewicza. Wasię 
w „Starszym synu" Wam
pi!owa. AnabaziSa Demura 
w „Janie Macieju Karolu 
Wścieklicy" Witkacego. 

Zbyszek Kosowski posia
da dość rzadką cechę ak
torską: wyrazistą osobo
wość. Znaczy to, że grane 
pas.taci przymierza przede 
wszystkim do własnego 
życia i w nim szuka od
oowiedzi na pytania tam
tych ludzi, stworzonych 
kiedyś przez dramaturgów. 
Jest aktorem, któremu z 
trudem przychodzi u d a
w a n i t> kogoś innego i 
dlatego każdą pastać sce
niczną kreuje na swoje p0-

dobie1'lstwo. Gdy reiyser 
każe mu wykonywać ru
chy sprzeczne z jego osobo
wościa i „wcielać się" w 
nostać zupełn.ie dlań nie
zrozumiałą. Kosowski nie 
wie co ma grać. a widow
nia nie ma .co oglądać. Gdy 
natomiast gra 
sztuce. robi to 

siebie w 
świetnie. 

, mądrzp i przekonująco. 
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