
TEATR POLSKI WE WROCLAWIU 

SEZON 1985/1986 



Dyrektor i kierownik artystyczny: 

JACEK BUNSCH 

Zastępcy dyrektora : 

JERZY TACZALSKI 

JÓZEF LORENC 

BOHUMIL HRABAL 

BAR ŚWIAT 
(Neiny barbar) 

Dramatyzacja 

VACLAV NYVTL 
Przekład 

IRENA BOŁTUĆ 
Opracowanie sceniczne i reżyseria 

• IVO KROBOT (Czechosłowacj_a) 

Scenografia 

JACEK ZAGAJEWSKI 
Muzyka 
.v, 

JIRI BULIS~ (Czechosłowacja) 

Prapremiera polska w Teatrze Kameralnym 5 października 1985 



• 

OBSADA 

Vladimir 

Egon 

Ja 

Maria 

Eman 

Cyganeczka 

Szulc owa 

Furman 

Majster Emana 

Panna Młoda 

Listonosz 

Węglarz 

Sanitariusz I 

Sanitariusz II 

Asystent reżysera 

Asystent scenografa 

Inspicjent 

Sufler 

Realizacja dźwięku 

Światło 

- EDWIN PETRYKAT 

- FERDYNAND MATYSIK 

- JERZY SCHEJBAL 

- JANINA ZAKRZEWSKA 

- STANISŁAW MELSKI 

- BOŻENA BARANOWSKA 

- IGA MAYR 

- ALBERT NARKIEWICZ 

- CEZARY KUSSYK 

- MIROSŁAW A LOMBARDO 

- PIOTR KUROWSKI 

- ANDRZEJ WOJACZEK 

- MIŁOGOST RECZEK 

- xxx 

- MIŁOGOST RECZEK 

BARBARA KOTYS 

BOGUMIŁA TWOREK 

- WANDA 
JASIUKIEWICZ-ŁOZA 

- MAREK GŁĄB 

- EDWARD JANCZYN 



Bohumil Hrabal 

HAŁAŚLIWA SAMOTNOŚĆ 

Wszystko jedno, w jakim momencie zacznę opowiadać swoją 
historię, trzydzieści lat pracuję w starych papierach i to jest 
moja love story. 

Trzydzieści lat wertuję stare szpargały i książki, trzydzieści 

lat nurzam się w literach tak, że upodobniłem się do uczonych 
słowników, a wyciągnąłem ich na pewno ze trzydzieści cen
tnarów, 

jestem dzbanem pełnym żywej i martwej wody, wystarczy, 
że się leciutko przechylę, a płyną ze mnie same piękne myśli, 

jestem oto wbrew woli wyuczony i doprawdy nie wiem, które 
myśli są moje, a które wyczytałem i tak przez trzydzieści lat 
przepajałem się sam sobą i światem wokół, 

ponieważ kiedy czytam, to właściwie nie czytam, lecz biorę 
do dziobka jedno piękne zdanie i ssę je jak karmelek, jak pa
stylkę ślazową, 

jakbym pociągał szklaneczkę likieru tak długo, aż myśl mnie 
przenika i rozchodzi się z wolna jak alkohol, 

wsącza się tak długo, aż dojdzie nie tylko do mózgu i serca, 
lecz popłynie żyłami aż po koniuszki naczyń. 

I wersja - początek tekstu. Lipiec 1976. 
Przekład Irena Bołtuć . 

„ 
I 

Bohumil Hrabal 

JAK POKOCHAŁEM TEATR* 

Do teatru S. K. Neumanna w Libni przyjął mnie brygadier 
sceny Saly Hecht w roku 1958 w gospodzie u Vanisztów. Stało 
się to przed południem, a po południu już jechaliśmy z „Wi
dokiem z mostu" na występy do Lounów. Nie mogłem się na
dziwić, jak buduje się dekoracje w niepokalanej czerni kotar, 
i zastawek, i horyzontu, skoro aż po strop jest ukośnie pod
wieszony most przeciwpożarowy, a na proscenium ustawiony 
stolik i fotel dla Adwokata, który komentował wydarzenia 
„Widoku z mostu" niby antyczny chór. Zanim zaczęło się 

przedstawienie, Saly dał mi pierwsze zadanie. Powiedział: 

słuchaj, piszę ci tu zdanie, kiedy je usłyszysz, zrobisz ni mniej, 
ni więcej tylko tak: w głębokich ciemnościach zwolnisz wyciąg, 
popatrz! Tak po cichu odciągniesz klin, który mocuje dwa 
sznury, trzymające wyciąg w stanie równowagi. A teraz, 
uważaj, ten sznur pociągniesz w dół, tak, żebyś mógł na nim 
zawiązać węzeł! Potem - żebyś mi nawet nie drgnął! Na 
scenie rozjaśni się budka telefoniczna, bo ten wyciąg odkryje 
budkę, zasłoniętą zastawką. Wleci do niej Eddie, wyda tych 
Włochów, kiedy wybiegnie, zrobi się ciemno ... I ty w tej ciem
ności musisz znowu spuścić wyciąg, przykryć budkę. To zna
czy, że drugą ręką namacasz na sznurze tasiemkę, znowu 
ściągniesz sznur w dół tak, żeby węzeł tego pierwszego sznura 
wjechał ci do ręki. Potem ściśniesz obydwa sznury i umocnisz 
je po cichu klinem. My jedziemy do domu, dekoracje zostaną 
do jutra, bo w Lounach gra się zawsze trzy razy.„ A ja od tej 
chwili stałem przy wyciągu i ćwiczyłem zwolnienie klina raz 
po raz, macałem węzeł i tasiemkę, patrzyłem jak wyciąg zjeż
dża i znowu podnosi się do sznurowni,· aż zaczął się „Widok 
z mostu". Tylko od czasu do czasu dochodził do mnie dźwięk 
ludzkich głosów, bo wciąż czytałem to zdanie, tę kwestię, i tak 
jakoś ten czas wlókł się powoli, ale potem nagle przyśpieszył 
tak, że aż się przestraszyłem. Potem usłyszałem to zdanie i zla
ny śmiertelnym potem w głębokich ciemnościach robiłem jedno 
za drugim tak, jak mi to powiedział Saly„. Ostry reflektor 



i światło z wewnątrz naprawdę zalało budkę telefoniczną, Eddie 
wykrzyczał swój donos, znowu wybiegł, mrok, a ja namaca
łem ten węzeł i tę tasiemkę, robiłem wszystko odwrotnie w 
ciemności, cichutko ścisnąłem sznury i zamocowałem klin ... 
i naprawdę, kiedy sztuka zaczęła toczyć się ku tragicznemu 
finałowi, scena znowu była zakryta zastawką, którą spuściłem 
tak, jak mi to powiedział brygadier ... 
I tak przez prawie cztery lata byłem maszynistą w Teatrze 
S. K. Neumanna, potem tapicerem i stolarzem, statystowałem 
w niektórych sztukach, raz jako żołnierz, raz jako więzień, 

kiedy indziej drwal. Praca była dla mnie pocieszeniem i zaba
wą, bo w tym teatrze jakoś wszyscy jechali na jednym wózku, 
byli przyjaciółmi. Piękne to były czasy! „Widok z mostu" 
i „Niespokojne gody świętej Katarzyny", potem znowu „Cyd" 
i „Zły jeleń", „Arystokraci" i „Otello", „Zbrodnia i kara", 
„Simple się żeni...". Przypominam sobie, że przez cały ten czas 
ani razu nie chorowałem, bo nie mogłem - tak byłem w tym 
teatrze zakochany, że bylem zdrów nawet, kiedy słabowałem. 
Właściwie nie wiedziałem, co mam bardziej podziwiać: świet
nych reżyserów, czy aktorów i aktorki?. A może scenografów, 
którzy robili dekoracje i projektowali kostiumy?. A może bry
gadiera sceny Salego Rechta, który nawet w knajpie dalej 
wykładał maszynistom, co to jest estetyka sceniczna. Miałem 
wrażenie, a moi przyjaciele i dzisiaj zgadzają się ze mną, że 
w tym czasie naprawdę był w Libni teatr, do którego chodziło 
się z radością. Radością ze sztuki, radowaniem się z przedsta
wienia. Pięćdziesiąt razy grałem jednego z czterech pomocni
ków, którzy wciąż byli na scenie w „Czterech Muszkieterach"! 
Wybiłem sobie rękę w łokciu, ale grałem dalej, znowu, bo to 
było takie piękne, to przedstawienie ... Ale moja żona, która 
ponad pół roku pracowała jako kierowniczka bufetu teatral
nego, ta moja małżonka, pani Eliska, Pipsi, jak ją wszyscy w 
teatrze nazywali, powiedziała, ejże przestań kokietować tym 
pisaniem, złóż wymówienie, a ja cię wyżywię, i pokaż co po
trafisz! Z końcem roku sześćdziesiątego pierwszego powtórzy
łem to dyrektorowi Milosowi Willigowi, a on roześmiał się, 

dał mi zwolnienie i życzył wiele szczęścia. I tak zacząłem pi
sać ,wypisywać to, co miałem w szufladzie, a moja czwarta 
książka nazywała się „Pociągi pod specjalnym nadzorem". 
Jiri Menzel ją sfilmował, a ludziom to się podobało. Przed 

kilkoma laty Vaclav Nyvlt przerobił tekst do teatru, grało się 
„Pociągi" w Brnie, w Pilznie i w innych miastach, aby w koń
cu kolo się zamknęło i gra się je w Libni, tam, gdzie jako ma
szynista zacząłem kochać teatr ... 

*) Tytuł od Red. 

Przekład 

IRENA BOLTUC 

JA: Zauważyliście może... Kiedy jaskółka zawadzi skrzydeł
kiem o powierzchnię wody i zaczną rozchodzić się fale, 
szybkość ich lotu nie zależy od tego, jak prędko leciał 

ptak... Jasne? Zdarza się to także ludziom... Dotkniemy 
się nawzajem i drżenie w nas trwa ... niezależnie od tego, 
chcemy czy nie ... 

Bar świat, akt I, obraz 1. 



bohaterów. 



Jaroslav Kladiva 

NA SIEDE"ADZIESIĄTE URODZINY 
BOHUMILA HRABALA 

Twórczość Bohumila Hrabala jest nierozerwalnie związana 

z niecodzienną i dramatyczną historią jego życia. Absolwent 
liceum realnego w Nymburku oraz wydziału prawa Uniwersy
tetu Karola w Pradze przeszedł przez „dziewięcioro rzemiosł" „. 
Najgłębsze ślady pozostawiła praca dyżurnego ruchu na malej 
stacyjce i później, w latach 1949-1954 zajęcie w kladnieńskich 
hutach. 

Pisać zaczął z końcem wojny, a inspirowało go środowisko 

i ludzie wszędzie tam, gdzie pracował. Utwory jego powsta
wały w zupełnie innym porządku, niżeli były wydawane od 
1963 roku. Upowszechnianie jego dzieł nie jest ani tożsame 
ani równoległe do jego rozwoju artystycznego i pełnej krysta
lizacji talentu. Bohumil Hrabal wydal pierwszą książkę mając 
lat czterdzieści dziewięć. Uprzednio znany był jako autor tylko 
w wąskim kręgu przyjaciół - nie mieścił się w atmosferze 
dogmatycznych ograniczeń sztuki. Pierwsza jego książka pt. 
„Perełka na dnie" wzbudziła niepowszednie zainteresowanie. 
Czytelnicy i krytycy wyczuli powiew czegoś zupełnie nowego 
i nieznanego. Język, dialog, operowanie metodą wielkiego de
talu w opowiadaniach Hrabala stały się na wskroś oryginalnym 
sposobem malowania współczesności. 

Do dnia dzisiejszego Hrabal napisał 18 książek, a prócz nich 
opublikował 3 wybory swoich utworów („Bar Świat", „Co
dziennie cud", i „Miasteczko nad wodą"), wiele nowel, opo
wiadań, rozpraw i esejów. Hrabal uprawia wiele rodzajów li
terackich: od powieści „Obsługiwałem króla angielskiego", 
poprzez dwie potencjalne powieści „Pociągi pod specjalnym 
nadzorem" i „Zbyt hałaśliwą samotność" po nowele, opowia
dania, montaże, wiersze, scenariusze filmowe i teatralne. 
Książki jego osiągnęły w Czechosłowacji po kilka wydań, wie
le z nich ukazało się również w Polsce („Lekcje tańca dla do-

rosłych i zaawansowanych'', „Bar Świat") , na Węgrzech, w 
Jugosławii, RFN, we Włoszech, Francji, Anglii, USA, NRD, 
Rumunii, Bułgarii, Grecji, Armenii, Szwecji, Danii, w Indiach, 
Chile, Finlandii, Turcji, Holandii i in. 

Nie istnieje obecnie monografia Hrabala, która uwzględnia
łaby stosunek jego twórczości do światowych prądów litera
ckich („.). Wydaje się jednak, że trzeba zaliczyć go do autorów, 
których dzieła powstawały w typowo środkowoeuropejskiej 

atmosferze XIX i XX stulecia, a zajaśniały pełnym światłem 
w tym jedynym miejscu, jakim dla Kafki, Meyrincka, Kischa, 
Broda, Haska i Hrabala stała się Praga. Wprawdzie Hrabal 
urodził się w Brnie, dzieciństwo spędził w jego okolicy, wiele 
lat żył na ziemi połabskiej i dzisiaj tam dojeżdża, ale jako pi
sarz spełnił się właśnie w Pradze. („.) Przedmieścia Nymburka 
przypominały mu Drohobycz i inne galicyjskie miasta, które 
jako student poznawał z lektury, a później własnych wędrówek 
i podróży . Uważał, że miasta czeskie, polskie, węgierskie, 

austriackie i słoweńskie mają wiele wspólnego nie tylko w 
architekturze, lecz także w stylu życia. Przejęty był naiwną 

beztroską, a czasem aż dziecinną radością, która stanowiła pod
skórny nurt życia galicyjskich Żydów. Z kraj ami Austro-Wę
gier od lat dziecinnych zapoznawał go stryj Pepin, który w 
oryginalny sposób wszczepił mu poczucie przynależności do 
tego tak pociągającego i bliskiego mu świata. Hrabal związany 
ściśle z Brnem, Nymburkiem i Pragą, zbliżył się do Wiednia, 
Budapesztu, Śląska, Galicji i Słowenii. (.„) 

Praga jednakże stała się naturalnym centrum i punktem wyj
ścia jego działalności twórczej , cudownym, magicznym mia
stem, którego tajemnicze piękno promieniuje już od wczesnego 
średniowiecza, by stać się klejnotem wśród metropolii euro
pejskich w czasach cesarza Karola IV. Nie chodzi tylko o jej 
architekturę i wspaniale zabytki. W różnych okresach przy
ciągały także myśli i idee, które rodziły się w tym mieście. 
Tak na przykład w XVI w. dla Marcina Lutra objawieniem 
stały się nauki Jana Husa. Praga XIX i XX wieku czarowała 
artystów, którzy zjeżdżali się tu z całego świata. Zauroczyła 
Dostojewskiego, Apollinaire'a, Majakowskiego, Bretona, Ca
musa, Eluarda, Aragona i in. („.). Wabiła ich Praga gotycka 
i renesansowa, barokowa i secesyjna, Praga, która zawsze była 



miastem magicznym, miastem oryginałów wizjonerów, nie
spokojnym sercem Europy Srodkowej. 

Wielu miłośników Pragi upodobało sobie szczególnie jej za
kątki, małe sklepiki i targowiska, których niestety dzisiaj tak 
niewiele pozostało. Oczarowani są oni Hrabalowym opisem 
praskiej tandety, wegetującej jeszcze przed trzydziestu laty. 
U Hrabala znajdą także postacie praskich dziwaków, których 
wypełnia niepowstrzymana potrzeba opowiadania, chęć ulże

nia sobie poprzez gadanie albo i przerażenie słuchaczy. (.„). 
Twórczość Hrabala jest ściśle związana z rozwojem kultury 
ludowej i folkloru miejskiego. (.„). Spotykamy się z poglądem 
krytyków, iż Hrabal jedną nogą zmierza w kierunku egzysten
cjalizmu, a drugą do literatury absurdu. Porównują go z Ge
netem, Proustem i Kafką. Zapominają przy tym, iż Hrabal 
jest przede wszystkim humanistą, pełnym zdrowej, witalnej, 
twórczej energii. Twórczość jego jest niby kipiący, uderzający 
o kamienie wodospad - nie sposób go wtłoczyć w wąskie ra
my jakiegokolwiek prądu literackiego. Aczkolwiek prawdą 

jest, iż w jego dziełach spotykamy się z egzystencjalizmem, 
i z absurdem, ale tylko o tyle, o ile przynosi je samo życie. (.„). 
Punktem wyjścia dla Hrabala stało się twierdzenie, iż w sferze 
duchowej nie robią rewolucji ci, którzy zdolni są ją przepro
wadzić w zakresie polityki czy ekonomii. Często cytuje zdanie, 
iż polityka zajmuje się tym, co możliwe, a sztuka tym, co nie
możliwe.„ Dlatego trzeba kierować się podstawowymi spra
wami ludzkiego bytu, a nie ideologią. ( ... ) 

Hrabal propaguje typowo czeską koncepcję życia i ona właśnie 
rączy go z Jaroslavem Haskiem. Niejednokrotnie powołuje się 
lresztą na Haska jako na swój wzór. Szwejka uważa za jedną 
: „najwspanialszych postaci powieści światowej", dodając, że 
,Szwejk jest w pewnym sensie nosicielem naszego charakteru 

narodowego." (.„). Ceni ponadto szczególnie Haska za wprowa-
:izenie do literatury języka pozaliterackiego, gwary i sloganu. 
Sam zresztą wytrwale podąża w tym kierlnku dzięki skrupu
latnym studiom oraz głębokiej znajomości miejskiego folkloru, 
a także czeskich, żydowskich, polskich i innych anegdot. Obaj 
pisarze mają szereg cech wspólnych - zainteresowanie fol
klorem miejskim i historią piwiarni, dziwnymi i niepospolitymi 
ludżmi, nawet przypadkami psychiatrycznymi, różnymi kata-

strofami i nieszczęściami, czytali Biblię równie pilnie jak prze
pisy kulinarne i uwielbiali opowiadania A. P. Czechowa („.) 
Hasek i Hrabal są humanistami, aczkolwiek każdy na swój 
sposób zgodnie z własnym indywidualnym charakterem. Hra
bal żyje i pisze po prostu w innej sytuacji historycznej niż 

Hasek. Obaj są autorami czasów przejściowych, które zaostrza
ją ich intelekt i zmysły. Hasek w swojej prozie kończy etap 
agonii Austro-Węgierskiego imperium, podczas gdy Hrabal 
pisze w epoce wielkich przemian socjalnych w środkowej 

i wschodniej Europie, w innym środowisku i w odmiennym 
systemie politycznym. 
Porównanie prozy Haska i Hrabala odkrywa podstawowe róż
nice w stylu i budowie poszczególnych utworów. Styl Hrabala 
jest bardziej wysmakowany i zwięzły, możnaby powiedzieć -
architektoniczny, Hasek przeciwnie - jest żywiołowy, instyn
ktowny i intuicyjny. Hrabal pracuje metodą mozaiki, oszczę
dnej językowo i stylistycznie. Hasek jest mistrzem wielkiej 
powieści, fantazji fabularnej. Hrabal wykorzystuje i rozwija 
zasadę nowoczesnego montażu i kolażu, które za życia Haska 
były w powijakach. Hrabal jest w przeciwieństwie do Haska 
poetą codzienności. Jest prozaikiem lirycznym, który potrafi 
odnaleźć jądro dramatyzmu w pozornie powszednich wydarze
niach i przeżyciach, ukazując równocześnie ukrytą dynamikę 
życia i świata. Hasek jest niemiłosiernym krytykiem, który 
wydał wyrok nie tylko na przegniłe mocarstwo austriackie, 
lecz widział także kryzys współczesnego świata, konflikty dwu
dziestego stulecia w ich apokaliptycznej grozie. („.) Bohumil 
Hrabal odkrył tajemnicę współczesnej literatury. Potrafi kom
ponować fakty i zdarzenia w różnorodnych wariacjach osiąga
jąc w ten sposób dynamikę narracji, która tak przykuwa uwa
gę, a często porywa czytelnika. W twórczości jego odkrywamy 
dwa przeciwstawne nurty: autentyczność, wypływającą z ży
ciowych doświadczeń autora, oraz wyobraźnię, wyrastającą na 
gruncie jego niezwykłych przeżyć. W jednym z wywiadów 
powiedział, że kiedy pisze pracuje jego wyobraźcia, lecz ma 
zawsze przed sobą prototyp realnego człowieka i realnej akcji. 
„Wymyślam tylko łuk opowiadania, tworzy go poezja, istnie
jąca w danym człowieku i w danej akcji''.„ Finezja prozy Hra
bala jest często ukryta pod pozornie prostym, ludowym gada
niem. Czytelnik odkrywa. ją dopiero, kiedy ockr{ie się 'pośróći 



metafor, konfrontacji i dowcipów, Hrabal wszystko podporząd
kował zasadom własnej stylizacji, a dla konstrukcji jego prozy 
najbardziej charakterystyczna jest inkrustacja i moment za
skoczenia. Swoistą strukturę jego nowel i opowiadań chara
kteryzuje inkrustacja historyjkami, opowiastkami, mikroscen
kami, anegdotami, aforyzmami, przypowieściami z życia, gwa
rowymi obrazkami, które organicznie zapadają w siebie i umo
:.d i -.viają interakcję owych literackich mikroutworów. Ma to 
w plyw na stopniowanie napięcia dramatycznego narracji. 
Hrabal od początku swojej działalności literackiej wyrzeka się 
wygodnictwa, miernoty, rozpaczy i wielu innych złych nawy
ków naszych czasów, ale ukazuje możliwości wyjścia z postę
pującego kryzysu, bo zawsze istnieje inny sposób na życie . 

Nikogo jednak do niczego nie zmusza, nie namawia, wytrwale 
t yl '.rn zmierza do celu: by respektowane były zasady „ludzkie
go bytowania" na tej ziemi, stawiając tamę antyhumanistycz
nym tendencjom w życiu ludzi i społeczeństw. Hrabal był 

pionierem idei ludzkiej koegzystencji i to w czasach, kiedy 
nie używało się tego terminu w dzisiejszym politycznym 
i międzynarodowym sensie. ( ... ) 

Hrabal jest humanistą, który nie zasłania się rzeczywistością, 
patrzy na nią czasem aż bezwzględnie i ukazuje w swojej pro
zie taką, jaką jest. Nie odwraca się od niej, ale szuka w niej 
perełek na dnie. Jego świat jest światem prawdy i piękna, 

tragizmu i nadziei. Często utożsamia się ze swymi postaciami, 
przemawia przez ich usta (np. Hańta w „Zbyt hałaśliwej sa
motności' ', Chwalipięta, Kain, Milos Hrma w „Pociągach pod 
specjalnym nadzorem'', Jan Hvezdar w „Pięknych strzelcach" 
i in.) Hrabal jest autorem czwartego stanu, który po roku 1948 
stal się stanem pierwszym. Jego przedstawiciele grają znaczącą 
rolę, ale taką samą mają w książkach Hrabala męty społeczne 
i „ludzie na dnie" . Hrabal jest właściwie poetą odtrąconym 
i poniżonym naszego wieku. Jego zdaniem właśnie na śmie
tnisku epoki powstaje siła uzdrawiająca niby penicylina za
sklepiająca rany. 

Sens twórczości Hrabala tkwi w jej wartościach literackich, 
społecznych i ludzkich. Nie chodzi tylko o śmietnik epoki, gdzie 
każdy może namacać swoje dno! Nie chodzi nawet o piwiar
nianą historię, anegdoty czy gadaninę z gospody rodem. Szu-

Zdjęcia z praskiej 
prapremiery. 

Fot. Miroslav Po
korny. 



kać autora musimy gdzie indziej. Trzeba sięgnąć do źróaeł 

akcji, zajrzeć za jej współczesne kulisy. A wtedy przekonamy 
s ię, że Hrabal w swojej poezji i prozie napisał jedyną w swoim 
rodzaju epopej ę dwudziestego stulecia. 

W ybór i przekład 
IREN A BOŁTUĆ 

Akcja sztuki rozgrywa się w dwóch planach przestrzennych 
oraz w dwóch płaszczyznach stylistycznych. 
W pierwszym mamy sceny i rozmowy trójki głównych boha
terów (Vladimir, Egon, Ja), rozgrywane na ograniczonym świa

tłem proscenium. Obrazy te są mozaiką wspomnień. Realne 
dialogi przeplatają się w nich z dialogami całkowicie fikcyj
nymi, a czasem nawet pojawiają się kwestie „na stronie", 
skierowane do publiczności. To polifoniczne zderzenie stylistyk 
scenicznych ma jednak swój wewnętrzny porządek i napięcie 
dramatyczne. 
Drugim planem jest bar „Swiat", którego wnętrze powinno 
wyglądać najzupełniej realistycznie. Konieczny jest zwłaszcza 
bufet i wielkie okno wystawowe. W tej realnej przestrzeni 
tak samo naturalnie, jak wszystkie postacie dramat yczne, za
chowuje się główna trójka (Vladimir, Egon, Ja). Ich wewnę
trzny świat nie stoi bowiem w sprzeczności ze światem real
nym, gdyż właśnie z tego środowiska czerpią dla siebie pod
nietę i twórczą siłę. 

(Ze Wstępu do adaptacji) 

Prapremiera sztuki, granej pod tytułem Nefoy barbar (Czuły 
barbarzyńca) odbyła się 5 listopada 1981 roku w Cinohernim 
Klubie (scena Teatru na Vinohradach) w reżyserii Ivo Krobota, 
ze scenografią Libora Fary, z muzyką Jirl Bulisa. 

Kierownik techniczny: ADAM SADURA 
Brygadier sceny Teatru Polskiego: ZBIGNIEW MACKO WIAK 
Brygadier sceny Teatru Kameralnego: KAZIMIERZ TARSA 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej: WŁADYSŁAWA MASZTALERZ 
krawieckiej męskiej: JERZY HELAK 
perukarskiej: ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
szewskiej: JERZY PORZYCZEK 
modelarskiej: ANDRZEJ GEMBORYS 
stolarskiej: JERZY DOMŻALSKI 
malarskiej: TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 
tapicerskiej: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej : LESZEK NOW AK 
elektroakustycznej : HUBERT BREGULLA 
elektrotechnicznej : KAZIMIERZ PIĄTEK 

Kierownik Biura Obsługi Widzów : 
JANINA KAISER 

Zamówienia na bilety przyjmuje codziennie w godz. 9- 16 
Organizacja Widowni, ul. Zapolskiej 3, tel. 387-89 oraz 386-53, 
w. 91. 

Redakcja programu: MARIA DĘBICZ 
Opracowanie graficzne: Edward Kostka 

Teatr Polski 
ul. Zapolskiej 3 
50-032 Wrocław 

Teatr Kameralny 
ul. Świdnicka 28 
tel. 44-62-01 
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