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ALEKSANDER ŚCIBOR-RYLSKI 
Autor sztuki pt. „Rodeo" urodził się 16 marca 

1928 r. w Grudziądzu, w środowisku inteligen
cji, jako syn Jerzego Ścibora-Rylskiego i Ireny 
z Ciesielskich. Do 1939 r. mieszkał w Grudzią
dzu i Świeciu nad Wisłą. Podczas okupacji 1939-
1944 przebywał w Warszawie i tu uczęszczał na 
tajne komplety gimnazjalne. W 1942 r. wstąpił 
do organizacji harcerskiej „Szare szeregi", gdzie 
uczestniczył w tzw. „małym sabotażu". Od 1943 
roku należał do Armii Krajowej. Brał udział w 
powstaniu warszawskim jako członek zgrupo
wania „Żniwiarz". 

W 1946 r. debiutował jako poeta wierszem 
pt. „Mogiły w bunkrach" drukowanym w tygod
niku „Dziś i Jutro". W latach 1946-1951 studio
wał polonistykę na Uniwersytecie Warszaw
skim. Jednocześnie od 1947 do 1951 pracował ja
ko reporter wydawnictw „Prasy wojskowej" i 
drukował swoje utwory w czasopismach „Pol
ska Zbrojna" i „Żołnierz Polski". 

Aleksander Ścibor-Rylski był członkiem Za
rządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej. 

W 195l r. otrzymał Państwową Nagrodę Ar
tystyczną III stopnia za powieść „W ęgiel". W 
1955 r. został odznaczony Krzyżem Kawaler
skim Orderu Odrodzenia Polski. W tymże roku 
wszedł do zespołu redakcyjnego tygodnika „No
wa Kultura". 



ALEKSANDER śCIBOR-RYLSKI 
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W ostatnich latach Aleksander Ścibor-Rylski 
poświęcił się twórczości filmowej jako reżyser 
i autor scenariuszy filmowych, w której to dzie
dzinie odniósł wiele wybitnych sukcesów. Jest 
także autorem dramatycznym, jego sztukę p. t. 
„Rodeo", podejmującą niezwykle istotne proble
my życia współczesnego opublikował Dialog w 
nr 10, 1969 r. Premiera tej sztuki odbyła się nie
dawno w Teatrze Współczesnym w Warszawie. 

Wg „Słownika Współczesnych Pisarzy Pol
skich". T. III str. 323. 

* 
* * 

RODEO - amerykańskie publlcwe popisy 
jazdy na oklep (albo na siodle), na nieujeżdżu
nych koniach, chwytanie cieląt na lasso, siłowa
nie .<1ię z bvrzkami itp., wykonywane przez pa
stuchów konnych, 

Władysław Kopaliński - „Słownik wyrazów 
obcych i zwrotów obcojęzycznych". Wiedza Po
wszechna. Str. 660. 
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NA MARGINESIE RODEO 

. ,Niedawno jeszcze seks był przedmiotem jaw
nej niejako publicznej eksploatacji jedynie ze 
strony nauki i półświatka nierządu. Indywidual
nie i w intymnym zaciszu stanowił on, niezmien
nie, istotne zjawisko całego rodzaju ludzkiego, 
a nawet szerzej wszystkich rozdzielnopłciowych 
istot żywych.. Świadczy o tym najdobitniej 
utrzymywanie się gatunków, mimo śmiertelno
ści poszczególnych egzemplarzy. 

Od kilku lat seks stał się nieomal nagle, w 
skali globalnej, przedmiotem nieukrywanej eks
ploatacji, zarówno sztuki, jak i prasy, radia, fil
mu, telewizji, powszechnej oświaty żywych lu
dzi...". 

„Jedno z najbardziej powszechnych doświad
czeń ludzkich, obwarowane pancerzem zakazów, 
wypadało tak długo uznawać oficjalnie za nie
istniejące, że z chwilą gdy zakazy zmurszały, 
rozsypując się w pył, a my staliśmy się (dosłow
nie i w przenośni) nadzy - świat ogarnęło po
czątkowo zażenowanie, a następnie euforia. Je
śli nic nie jest zakazane - brzmiał prosty wnio
sek - wszystko jest dozwolone". „Czego wła
ściwie jeszcze nie można? Co dobrego lub złego 
w sprawach seksu jest jeszcze niedozwolone?" 

„Potop seksualizmu ogarnia poszczególne 
strefy świata w bardzo różnym stopniu. To, co 
w jednych rejonach jest sprawą naturalną i 
oczywistą, w innych budzi dreszcze grozy". 
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„Podmuchu" eksplozji seksualnej", która na
stąpiła na naszym globie, nie wstrzyma~y u 
granic Polski, już widać, że nie wstrzymahsmy. 
Możemy natomiast zastanowić się, co uczynić, 
by tak przefiltrować prądy niesione owym pod
muchem, aby oczyszczały one atmosferę nasze
go wspólnego domu, a nie zatruwały jej" . 

„Kajdany starej obyczajowości zrzuca ~ię ':' 
imię wolności, a nie poddania się dyktatowi naJ
pierwotniejszych instynktów. Tak w życiu spo
łecznym, jak osobistym, tak w sferze stosun
ków moralnych, jak i w dziedzinie sztuki". 

Andrzej Haubsbrandt - „Postny dramat". 
, ,Życie literackie". 29.111.70. Fragmenty. Tytuł 
od redakcji. 
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ZYGMUNT GREŃ 

O MIŁOŚCI I ZWĄTPIENIU 
„Polskie sztuki współczesne, które idą aktualnie w 

teatrach warszawskich, traktują głównie ... o miłości. 
Albo miłość jest w nich przynajmniej pretekstem. On, 
ona - i świat. Jak świat światem był to najpewniejszy 

• temat teatralny. I aktorzy zwykle znają się na tym co
kolwiek, i publiczność patrzy chętnie, a nawet przy
chylnie, i szkody takie utwory nikomu wyrządzić nie 
mogą, zwracając emocje widowni w zdrowym, fizjolo
gicznym kierunku. 

Oczywiście, jest to na ogół miłość nieporównywalna 
z tym, co w dziedzinie erotyki i seksu dzieje się dziś w 
sztuce światowej . Być może nieporównywalna nawet 
z tym, co pisano u nas i oglądano na scenie w dwudzie
stoleciu międzywojennym. Na przykład takie „Rodeo" 
- czym różni siG od komedii Kiedrzyńskiego? Chyba 
tym, że współczesny autor napisał zgrabny tercet, daw
ny natomiast pisywał septety, oktety, nonety; kiedy bo
wiem bohaterka ostatecznie, po wielu próbach, już się 
zdecydowała, by porzucić męża, przyjaciela, czy ko
chanka, ten porzucony nie mógł zostać na tzw. lodzie, 
lecz znajdował zwykle zapomnienie, pociechę, szczGście 
w osobie jakiejś niewinnej panienki ze dworu. A więc 
na scenie wystąpić musiała jeszcze mamusia, albo stryj, 
albo opiekun, no i odpowiednia liczba pokojówek, loka
jów ... ". „Po prostu większy humanitaryzm wobec opu
szczonego mężczyzny, albo większa ilość chętnych ko
biet. Dziś dwu panów ugania się bezlitośnie za jedną 
spódniczką (ściślej należałoby powiedzieć za jednymi 
spodniami) \viększość kobiet bowiem zatrudniona jest 
w kolejkach cio sklepów, co znakomicie wystudza tem
perament i odbiera ochotę do 1omansów. Z kim roman
sować? Z panem z ogonka? A rozejrzeć się za innymi 
nie ma już kiedy .... ". 

,;Więc ten nasz współczesny seks bywa i na scenie 
ubożuchny i raczej zastępczy. Jeśli już autor podejmu
je taki temat, to zazwyczaj po to, aby pod osłoną ko
biecej sylwetki czy męskiego pożądania bezpiecznie 
sobie pofilozofować. Ale szacunek budzi ten, kto nie 
ukrywa się poza takimi osłonami". 
„Życie literackie'', 15.11.70 r. Fragment. 
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Mówi ON A: 

,~Koło ,mni_e zac_zął się kręcić inny mężczyzna. 
Ktoregos dma z zalu do męża i głupoty, ale i 
obudzonego już sentymentu zostałam jego ko
chanką. 

.Mę:zyliśmy się wszyscy troje. Mąż o tym nie 
wiedział. Tamten miał żonę i duże dzieci. Choć 
kochał mnie bardzo nie potrafiłam rozbić rodzi
ny. Po kilku zrywaniach i powrotach udało mi 
się _w ko~c~ wy;:wolić z tej miłości. Na powrót 
ułozyły się Jakos stosunki z mężem". 

„Jaka jesteś rodzino?", wydawnictwo Iskry. 
Warszawa 1968. 

Mówi ON: 

. „Ogólnie przyjęło się mniemanie, że mężczyź
m ponad wsz_ystko ~enią spokój w domu. Racja 
- t:zrlko zal~zy, co się za nim kryje i za jaką ce
nę si~ ~o. osiąga. Spokój w atmosferze miłości i 
przyJa~m - ~aJ:· ~l~ spokój za wszelką cenę, za 
ce~ę medomow1en 1 podwójnego życia - nie. 
Juz I_epsze konflikty i spory. To zawsze można 
rozwiązać. Na obojętność trudno znaleźć lekar
stwo". 

„Mąż i Zona". Wydawnictwa Iskry. Warsza
wa, 1963. 
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,.Jeśli rozum jest bez.-:ilny wc,b 'C prawdz.i-
111Pj nam;ętno.~r·i, tu 1 ńwnocześnte nie potrafi 
też rhialać skutecznie, by uzasadnić mal-
że1istwo·'. 

DENIS DE ROUGEMONT 

• 
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NASZ ZESPÓŁ 

Dzisiaj prosimy o rozmowę Jerzego Czarskiego 
aktora. 

Jak wyglądała Pana droga do teatru? 

Dość oryginalnie: Przyjaciel mego ojca, znakomity 
autor, krytyk i teatrolog, Tadeusz Boy-Zeleński, przy
glądając się pewnego razu popisom 14-letniego paro
dysty, imitatora bliźnich w słowie i geście orzekł, iź 
warto by zainteresować obiecującego młodzieńca tea
trem. Ojciec i polonista w szkole poparli wniosek no i 
- stało się. Kiedy po maturze wojna i jei koleje powio
dły mnie aż do Wilna, odbyłem tam naukę w Studio 
Dramatycznym przy Teatrze Polskim i po raz pierwszy 
założyłem sceniczne ostrogi. 

Po wojnie wiele lat pracy w zespołach estradowo
rozrywkowych, angaź do Teatru Nowego w Zabrzu, eg
zamin aktorski w Warszawie (1958), obecnie powróci
łem w charakterze syna marnotrawnego do rodzinnego 
miasta, a ściślej - do Teatru Zagłębia. Wspominam 
nieraz moich doskonałych pedagogów ze Studia wileń
skiego: Ziemowita Karpińskiego, Jerzego Ordę, Wiesła
wa Makojnika i wielu innych. Umieli nauczyć rzemio
sła. W sumie grałem ponad 30 ról, w iej liczbie ojca 
w „Eugenii Grandet" Balzaca w opracowaniu A. Wer
mera, Hrabiego Bolinbroka w „Szklance Wody" Scribe'a, 
Anzelma w „Szkole Kobiet" Bogusławskiego, Markiza 
w „Oberźystce" Goldoniego, poza tym kilka ról szeks
pirowskich. To te najmilsze, których się nie zapomina. 
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Jerzy Czarski w roli Goldego w sztuce T. Rittnera -
„Człowiek z budki suflera" 

Zapewne posiada Pan jakieś hobby? Czy związane 
z zawodem? 

O dziwo, nie! To znaczy - tak, ale nie ... Przepraszam, 
źle się wyraziłem: Oczywiście, posiadam hobby, ale nie 
specjalnie „teatralne", mianowicie pasjonuję się mu
zyką, lecz wyłącznie organową. Mam kilka znakomi
tych nagrań Bacha, Nowowiejskiego i Couperina. Inne 
hobby - zwierzęta. Wszystkie. Według alfabetu. Pisu
ję również teksty do piosenek (II nagroda na Między
narodowym Festivalu OSCAR-MALTA 1968, oraz I na
groda na XXVI Telewizyjnej Giełdzie Piosenki). 
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Jak ocenia Pan osiągnięcia i perspektywy rozwojowe 
współczesnego teatru polskiego? 

Mecenat Państwa uwolnił aktora i teatr od wyczer
pującej nerwy troski o „być albo nie być". Na scenę 
weszły pozycje o zweryfikowanym artystycznie i ideo
wo profilu, napływ nowych, ciekawych talentów dra
maturgicznych nie przeszkodził kontynuacji dobrych, 
klasycznych tradycji w dziedzinie komedii, czy tragedii. 
Fakt przeplatania Słowackiego, czy Fredry sztukami, · 
pisanymi na wyraźne i aktualne zamówienie społeczne, 
stanowi dowód zdrowego i sprężystego operowania 
wachlarzem repertuarowym. Stąd znak kwalifikacyjny 
„Q" dla współczesnej polityki teatru polskiego. Od no
wych nazwisk w dramaturgii wymagamy zaangażowa
nia, postulatów, propozycji i odwagi w wyrazie arty
stycznym. Od teatru - dotrzymania kroku gwałtow
nemu rozwojowi techniki, nasycania treściami humani
stycznymi współczesnego życia. 

Jakieś osobliwe zdarzenie z pamiętnika aktora? 

Pamiętam, kiedyś, podczas wytężonej próby anali
tycznej jakiejś sztuki, reżyser zapytał mnie znienacka: 
„Gdzie kolega się zatrzymał?" Na to ja, wytrącony na
gle z twórczego transu literackiego, odpowiadam ma
chinalnie: „Na zwrotce: Kiedy wiosna przyjdzie znów ... " 
No i - wsypa! Od tego czasu definitywnie zaniechałem 
pisania tekstów do piosenek w czasie prób ... 

Rozma~iał JAP 
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Kier. Zaopatrzenia: Janina Szymańska 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kier. Techniczny: Jerzy Kotula 

Brygadier Sceny: Albin Bryła 

Kier. Pracowni Modelarskiej: Elżbieta Wróbel 

Kier. Pracowni Malarskiej: Aleksander Rużyło 

Oświetlenie: Stanisław Masłowski i Marian Dąbek 
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Rekwizytor: Maria Marcinkowska 
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