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ZAKŁAD REMONTOWO- BUDOWLANY 

W@OOJ=WODW 
09-401 Płock , ul. Popłacińska 37 

świadczy usługi w zakresie: 
budownictwa mieszkanio
wego 

usług turystycznych 
krajowych i zagranicznych 

Atrakcyjne wyjazdy: 
Egipt, Japonia, Finlandia, 
Grecja, Turcja, ZSRR, 
Berlin, Austria, 

PHU 

remontu i budowy dróg 
uzbrajania terenów 
w wodociągi i kanalizacje 
melioracji i innych 
robót inżynieryjnych 
oraz autobusowych 

zaprasza na zakupy sprzętu Hi-Fi, 
audio-video 

Węgry, Włochy 
Informacje 
w sprawach turystycznych -
tel. 260- 71 w. 5 

i TV satelitarnej renomowanych firm 
zachodnich : 
Sony, Philips, JVC, Samsung itd 
do naszych sklepów: 
Płock, ul. Dworcowa 2, tel. 220-11 
Płońsk, ul. Płocka 23, tel. 20-18 
Konin, ul. Torowa 2j, tel. 232-33 
Prowadzimy również sprzedaż hurtową 
z naszego składu celnego 
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Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 
09-400 Płock, ul. Nowy Rynek 11, tel. 260-71, 248-40 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny: Marek Mokrowiecki 
Kierownik Literacki: Bohdan Urbankowski 

Postacie 
Aktor - Henryk Błażejczyk 

Pisarz - Jacek Mąka 
Doris - Anna Apostolakis 

Pokojówka - Joanna Cyngot (adeptka) 
Woody - Andrzej Piecyk (adept) 

Debiliusz - Eugeniusz Paukszto (adept) 
Sufler-*** 

ldiotos - Mieczysław Kadłubowski (adept) 
Mężczyzna - Witold Mierzyński 

Lorenzo - Andrzej Piecyk (adept) 
Kobieta - Marta Woźniak 

Kobieta z nożem w piersi - Beata tuczak-Mastyna 
Blanche du Bois - Hanna Zientara 

Pan - Andrzej Piecyk (adept) 
Wendy Parky - Grażyna Zielińska 

Bob Parky - Jerzy Bielecki 
Strażnik - Witold Mierzyński 

Król - Zygmunt Wiaderny 
Lekarz - Marta Woźniak · 

Stanley - Emanuel Kraus (adept) 
Graucho Marx - *** 

Chór kobiet: Zdzisława Bielecka-Piórkowska, Grażyna Bobrowicz, 
Joanna Cyngot (adeptka), Katarzyna Wieczorek (adeptka),***·*** 

Chór męfozyzn: Seweryn Mastyna, Dariusz Sycz (adept) 

Kulturysta - * * * 
Inspicjent: Aleksandra Mąka 
Sufler : Małgorzata Kołodziej 

I PREMIERA SEZONU 1990/91 (138) 

Biuro Organizacji Widowni: 
Romualda Miiewska, lwonna Kwiatkowska 
Koordynator pracy artystycznej : 
Ewa Cichocka 
Kierownik Techniczny : Józef Muszyński 
Główny elektryk: Zygmunt Szymankiewicz 
światło : 
Wojciech Burzyński , Zbigniew Charzyński 
Główny akustyk : Krzysztof Wierzbicki 
Brygadier sceny: Eugeniusz Kupniewski 

Garderobiana : Elżbieta Jóźwiak 
Rekwizytor: Wojciech Deręgowski 
Kierownicy pracowni : 
perukarskiej: Jadwiga Foryszewska 
fryzjerskiej : Wanda Bońkowska 
krawieckiej damskiej: Lucyna Pstrąg 
krawieckiej męskiej: Słllwomlr Krokwa 
malarsko-modelatorskiej : Mlrosłllw Łakomski 
stolarskiej : Stefan Chłopkowlak 
ślusarskiej : Wiesław Rulklewicz 

Redakcja programu: Elżbieta Ciółkowska-Ćwik 
Opracowanie graficzne: Krzysztof Małachowski, Mirosław Łakomski 

Wiedza o Woody Allenie 1est w Polsce wbrew pozorom dosc niewielka. Z tych okrawków zdążyła się ukszlattować schematycz
na sylwetka Allena. obiegowy model jego drogi artystycznej. Uważa się mianowicie, ze autor Manhattanu łagodnie ewoluował 
Od błazeństw rozhukanych w kierunku błazeństw podszytych tak zwaną refleksją: od komedyjek o zacięciu parodystyczna-saty
rycznym z sobą jako sympatycznym nieudacznikiem w roli glównej do dzieł filozofu1ących. 
W przedstawionym schemacie me mie szczą się dwie sztuki ogloszone razem w tomi ku W1thout Feathers (Bez piór) oraz God 
(Bóg) i Death (Śmierć). Oba te dramaty nasuwają wizerunek całki em innego Allena. Inaczej postrzegającego świat , inne sprawy 
uważającego za najistotniejsze .... W Bogu znikają zarysy rzeczywistości generalnie zn i ekształconej. lecz po szczątkach jeszcze 
poznawalnej. Tu już wszystko jest konwencją , teatrem. wielopiętrową umownością . Bohaterów sztuki, wystawianej w Atenach 
około 500 roku przed naszą erą grają aktorzy starogreccy, tych z kolei - aktorzy z Broadwayu, którzy także mają wątpliwości. 
czy przypadkiem nie są Jedynie postaciami jakiegoś dramatu . Zdarzenia sztuki starożytnej zostały vxymyślone przez wymyślo
nego starożytnego autora, występującego w dramacie. nie do końca obmyślonym przez Allena, kt6ry jest figurą w utworze Woo
dy'ego Allena. Nawet publiczność została przez kogos napisana. Nic bowiem nie jest wiadomo i wszystko się plącze. 1esli nie 
ma nadrzędne1 instarcj1, która gwarantowalaby niezmienny porządek. Jeśli nie ma Boga „ Pr zecie ż be z Boga świat 
n ie ma se n su ... Zycie n ie ma se n su. My n ie mamy se n su " ... Bohaterom Boga pozostaje więc tylko uparte 
czepianie się tego czego można dotknąć Dotknąć w na1dosłowrnejszym znaczeniu. postacie z Boga traktują seks właśnie 
jako miernik, wyznacznik realności cyt. „DORIS - Myślę więc 1estem. Albo jeszcze lepiej: czu1ę. mam orgazm" Ale i seks 
okazu1e się kłamstwem. Nawet śm ierci nie ma Bez Boga człowiek 1est panem siebie,' moze zm1eniac dowolnie świat, swo1e ży-

(fragmenty) 

cie, bo nic nie musi „pasować" do żadnych ustalonych z góry .rozw1ązan". Jest więc wolny? Kretyrnk powiada: „Raptem otwie
rają się przede mną ludzkie perspektywy I z lego powodu - po prostu strasznie chce m1 się rzygać" W dodatku jeśl i nieobecne 
są ograniczenia. to sztuka nie może się zakończyć, bo ten koniec po prostu nie istrneJe Ersatze, jak deus ex machina - czyli 
prawa nazwane nadrzędnymi , ale stworzone przez ludzi - niczego nie ratują, me sprawdzają się w praktyce. A kiedy również i 
wymyślony Bóg! umrze, to ostatecznie trzeba przy1ąć do wiadomości 1ż „rzeczywistość przestała istnieć' Szlus". Allen swoim 
zwyczajem osłania się kpiną. Zamieszczone w finale sztuki „przesianie" od autora, doręczone za pośrednictwem firmy Western 
Union, brzmi : „ Bóg u mar I. St op. żyjecie n a w I as n ą rękę" I podpis - Klub Gry w Kręgle Moscowitza" Niemniej 
konkluzja dramatu (tożsama z tezą. która go otwiera) jest jednoznaczna: brak zagwarantowanych reguł rodzi absurd. Jak się 
więc można domyślać, kolejna próba rejterady przed bezsensem i pustką okaże się bezskuteczna. Bo negacja 1ako jedyny spo
sób na życie prowadzi w końcu do zaniku instynktu samozachowawczego. Więcej prowadzi do podszytego barbarzyństwem po
czucia braku jakichkolwiek rygorów - co właśnie zanotował Allen w Śmierci 1 w Bogu. Zamiast więc pogrążać się w negacji cze
kając na „depozyt w banku szwa1carskim lepiej zachowywać się tak, jakby aksjomaty 1stn1aly. Lepiej przekonywać innych, że 1st
n1eją, bo muszą istnieć. I tak oto szkicowany tu wizerunek stał się nagle portretem ewangelicznego mędrca. Woody Allen' Kto 
by to pomyśl ał. 

Joanna Godlewska 

WOODY ALLEN (ur. 1Xll1935 w Nowym Jorku) - aktor, rezyser, scenarzysta, autor sztuk 
,_,,.,,lnyr;h, klameclm jazzowy. Jui podczas Studiów uniwersyteckich w Nowym Jorku 
l'OZp(>Cął pub/lko1111t1nle swoich utworów satyrycznych, których bohaterami byli ludzle 
nlepnystoaowanl do :łycia we współczesnym społeczeristwie, jego teksty zna/szły się 
wktótce w programie rewii teatralnych I telewizyjnych. W 1961 zadebiutował jako komik 
w lcawlamlach Greenwich VIiiage, szybko zdobywając uznanie, poparte publikacjami 
kslftkowyml Jego skeczy, nagraniami płytowymi i zaproszeniem do telewizji. W filmie za
debiutował w-1965 roku jako scenarzysta I aktor w komedii „Co słychać koteczku". Głoś
"" filmy: „Bierz foftHI i w nogi", „Annie Hall", „ w,,.trza", „Manhattan", „Zelig", „ Purpuro
wa ró:ła z Kairu". 
Dwie jego sztuki „Don't Drink the 'Water" I „Play lt Aga/n, $am" były przebojami sezonu 
na Broadwayu. Autor sztuk teatralnych m./n. „Bez piór", „Smlerć", „86g". Po rozstaniu z 
Dlant1 Keaton, gwlazd11 jego pierwszych filmów, zwlfZBI slf z Mill Fa"ow. 
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