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Bouladon: 
IW polityce nie trzeba się zastanawiać. Trzeba działać/ 

/Mam wszystkie dokumenty: lewe faktury, podwójną 

księgowość, fikcyjne przelewy, itd/ 

/Poprosisz Pauline, twoją żonę, żeby wyjechała ze mną 

na tydzień. Na Gwadelupę/ 

Pauline: 
/Kochanie, ty jesteś zbyt wrażliwy jak na polityka. Bez 

przerwy ci powtarzam: głód na świecie nie powinien 

odbierać ci apetytu a masakry nie powinny odrywać 

cię od golfa/ 

/Żona powinna być blisko męża, kiedy mąż ma 

kłopoty i, jeśli to konieczne, wziąć ich część na siebie/ 

/Nie chcę zniżać się do poziomu ludzi, którzy 

cudzołożą bez korzyści dla swoich współmałżonków/ 

Th i ba ut: 
/Domyślam się, że to był prezent, panie ministrze. 

Znam pańską uczciwość. Nie mógłbym pracować 

z kimś„ .kto„. Jestem katolikiem, byłem mini

strantem .. ./ 

IW polityce, jak pan dobrze wie, nigdy nie można się 

obrażać. Dzisiaj wrogowie, jutro przyjaciele„./ 
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Jerzy Bończak - reżyser, aktor filmowy, serialowy i teatralny. Po zakończeniu 
w 1971 roku warszawskiej Akademii Teatralnej jego kariera potoczyła się 

błyskawicznie. Jeszcze w tym samym roku zadebiutował na deskach 
olsztyńskiego Teatru Jaracza oraz zdobył nagrodę na I Ogólnopolskim 
Festiwalu Dramaturgii za rolę Haralda Schmiedera w sztuce „Gagatek''. Artysta 
ma na swoim koncie liczne role w Teatrze Telewizji, filmach i serialach. Zasłynął 
między innymi z brawurowego wcielenia się w Zygmunta Krzepickiego 
w „Karierze Nikodema Dyzmy" (1980), Chrostowicza w komedii „Miś" (1980), czy 
Andrzeja Leskiego w „Filipie z konopi"(l 981 ). Reżyserią teatralną zajmuje się od 
kilku lat i stale współpracuje z częstochowskim Teatrem im. Adama Mickie
wicza, gdzie zrealizował „Szczęściarza" Michaela Cooney'a oraz „Jeszcze jeden 
do puli?!" Raya Cooney'a i Tony'ego Hiltona. Jerzy Bończak podkreśla, że 
wcześniejsze doświadczenia teatralne; granie w sztukach Szekspira, Moliera, 
Różewicza, paradoksalnie pomogły mu zrozumieć specyfikę farsy. W spekta
klach, które realizuje, obsadza aktorów z poczuciem humoru i wrodzoną 
vis comicą. 

„Miłość i polityka" - rzecz o politycznych aferach, układach oraz władzy 
pieniądza, przyprószona wybuchami pożądania„. 

Sztuka Sauvila to pełna zabawnych i zaskakujących dialogów polityczno -
erotyczna komedia, którą pomimo francuskiego rodowodu nietrudno 
przenieść na grunt polskich realiów. Jerzy Bończak przy okazji kieleckiej 
realizacji "Miłości i polityki" powiedział: „To jest temat międzynarodowy. To 
przerażające, ale takie jest życie polityków. Nie twierdzę przy tym, że sytuacja w 
Polsce jest zła, na pewno jest zabawna ... " W komedii Sauvila intryga zawiązana 
jest wokół ministra, który, jak sam przyznaje:„uszczknął trochę pieniędzy, to tu, 
to tam" oraz posła z tej samej partii, który nieuczciwość kolegi chce wykorzystać 
w sprytny sposób. Szantażuje ministra kwitami, a w zamian za milczenie ... chce 
spędzić z jego żoną upojny tydzień na Gwadelupie! 

Pierre Sauvil - urodzony w Paryżu, aktor i dramaturg. Studiował filozofię i marzył o zostaniu 

profesorem, jednak przez przypadek zaczął redagować teksty dla radia i telewizji, aż w końcu 

zajął się pisaniem fars. Jego dramaty dotarły między innymi do Belgii, Kanady, Niemiec 

i Szwajcarii. W Polsce swoje premiery miały: „Szczególna propozycja" w Teatrze Kwadrat 

w Warszawie, „Słońce dla dwojga" w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, oraz „Miłość 

i polityka" w reż. Jerzego Bończaka, której prapremiera polska odbyła się w Teatrze im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach. 

Minister: 
IW polityce i tak obietnic się nie dotrzymuje, to jest 

przyjęte/ 

/Powiedzmy, że zatrzymałem dla siebie jakieś 60%. 

Ale uwaga: miałem zamiar pomnożyć te pieniądze 

i potem je oddać/ 

/Znam prezesów, których tyle razy aresztowano bez 

uprzedzenia, że co rano przychodzą do biura z wali

zką: piżama, maszynka do golenia, witaminy .. ./ 

/Kłamstwo jest podstawą polityki/ 

Agathe: 
/To bardzo oryginalny szantaż, nie uważa pan?/ 

/Co ja mam w tym wszystkim robić? I 
Przejechać faceta i złożyć to na karb pirata 

drogowego, żaden problem. Porazić prądem 

dziewczynę i wmówić, że to jej toster, czysta rutyna. 

Ale teraz już wyszłam z wprawy. A do tego stałam się 

względnie uczciwa/ 

/Dobrze. Mam powiedzieć swoją cenę? /Ty i ja: bara 

bara/ 
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