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Moralitet 

SCI-TMITZ 

Jedermann! Jedermann! 

BABETTE 

Gottliebie! 

BIEDEnMANN 

Cicho. 

BABETTE 

bglqdal.iśmy tę s_lukę w Salzburgu. 

SCI-TMITZ 

Biedermann! Biedermann! 

* 

„.Moralitet utrzymał się przez cale stulecia, układany cał

kowicie w starym duchu„. Oto jest Everyman (Każdy), ro

dzaj Ars moi iendi i typowe przeciwstawienie dobrych i złych 

mocy, pomiędzy któ1ymi postawiony jest człowiek. Everyman 

otoczony jest przez postacie, symbolizujące światowe ucie

chy.„ wedle starej przypowieści, odmawiają one umierające

mu człowiekowi towarzyszenia mu w drodze do grobu, za 

wyjątkiem jednej postaci, która nieproszona idzie z nim ra

zem. Everyman rozmawia najpierw ze śmiercią, którą chce 

przekupić, na co ta lakonicznie odpowiada, że miałaby już 

bogactwa całego świal<l, gdyby takie propozycje przyjmowa

ła. A więc i Bogactwo, które skrępowane leży w kącie, nie 

może mu pomóc .. Postać, symbolizująca Dobre Uczynki, leży 

bez przytomności, zgnębiona grzechami Everymana; powraca 

do sil dopiero, kiedy ten chwyta bicz i sam się smaga. Złe 

Moce w sposób widomy nie biorą w tym udziału. Humor 

ujawnia się tylko w wypowiedziach otoczenia„. Nowoczesne 

opracowanie Hugona von Hofmannsthala zachowało niektó

re szczegóły i uzupełniło brakujące Złe Siły, w duchu utwo

ru, traktując je jednak z humorem, co również leży w cha

rakterze angielskiego moralitetu„. 

Joseph Gregor Historia powszechna teatru 

„.22 sierpnia 1920 r . wystawił Reinhardt Jedermanna. 

Hofmannsthala na Placu Katedralnym w Salzburgu„. Ta 

sztuka nadała Festiwalom S8.lzburskim pewien sens ideowy„. 

W rzeczywistości czar Jederman na polegał na genialnym po

łączeniu trzech okoliczności: nov: oczesnej , choć wywodzące.i 

się ze ś edniowiecza poezji, jej wcielenia przez utalentowa

nych aktorów„. i wreozcie połączenia tego wszystkiego ze swo

istym otoczeniem, które tworzyły nie tylko plac i katedra, 

ale również miasto i okolica„. Wołania „Jedermann" płynęły 

z bliska i jednocześnie z daleka, rozlega ły się jak gdyby 

w całym mieście„. Nikt, kto doznał tych wrażeń, nie zapomni 

ich nigdy w życiu„. 

Joseph G reg :i r Historii austriackiego teatru 

Nazwiska w tej sztuce są znaczące: 

„Jedennann" jak i HEvcryrnan". znaczy po polsku ,1KaZdy"; 

„Biedermann" - „Poczci\viec'\ a „Gottlieb" - Bogumił, 0 Ktscn

ri11g'' znaczy „żelazny pierścień", „Schniitz" - „Uderzenie batem", 

zaś „Knechtting" oznacza człowieka ujarzmionego. 
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CHÓR 

Ten, który przemian się !ęka 

Bardziej niź li nieszczęścia 

Cóż począć może 

Przeciw nieszczęściu? 
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... Ale wieczorem, skoro odeszli, 

Budda siedział jeszcze pod drzewem chlebowym i opowiedział 
innym 

tym, co nie pytali, następującą parabolę: 

.,Niedawno widziałem dom. Płonął. Po dachu przeciekał 

płomień. Poszedłem i spostrzegłem, że jeszcze ludzie 

byli w domu. Wszedłem i zawołałem ku nim, 

by szybko wyszli. Ale ludzie 

nie śpieszyli się wcale. Jeden zapytał, 

kiedy upal i żar go osmalał, 

jakże tam jest na dworze, czy też deszcz nie pada, 

czyli wiatr tam szumi, czyli inny dom nar1 czeka, 
i jeszcze o coś w tym rodzaju: Nie odpowiedziawszy, 

znowu wyszedłem. Ci, myślałem, 

muszą spłonąć, zanim przestaną rozpytywać„. 

Bertolt Brecht Parabola Buddy o płonącym dom.u 

(Przekład Stanisława Wygodzkiego) 



.„Zresztą nie to jest ciekawe, dlaczego wielka wojna wybuchła, ale dla

ezego jej nie zapobieżono. Dla ludzkości jest rzeczą znacznie ważniejszą, 

że dziesiątki milionów ludzi były zbyt „patriotyczne", głupie lub apa

tyczne, żeby zapobiec nieszczęściu przez jakiś ruch >V kierunku zjedno

czenia Europy na szczerych i szlachetnych podstawach, niż to, że zna

lazła się garstka ludzi, którzy do tej wojny pa rli wszystkimi siłami. .. 

H. G. Wells Historia ~wiata 



MAX FRISCH 

Biedetmann 
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(„Biedermann und die Brand tifter") 

' ZTU KA UMORALNIAJĄCA I3EZ MORAŁU 

Przekład IRENY KRZYWICKIEJ i JANA GAREWICZA 

Pan Biedermann 
13abette, jego żona 

A nn:i , p okojówka . 
Schmitz, zapaśnik 

EisC' nri ng, kelner 

Policjant 

Doktór filozofii . 
Wdo u;a Knec itling 

K r yfeusz . . 

OS OE Y: 

STANISLAW DACZYŃSKI 
ST AN ISLA W A PE ZAN OWSKA 
BARBARA WRZESIŃSKA 
MIECZY_SŁA W CZECHOWICZ 
ANDRZEJ L/\PICKI 
TADEUSZ SUROWA 
E[ i\IIUND FIDLER 
HALI NA KOS~iflJHiZl[aWł'fC%J1łOnY.ł 
W IESLA W MICHNIKOWSKI 

Chór zlożr:my z czl on
kó w Stra~y Pożarnej STA ISLAW BIELIŃSKI 

MARIAN FRIEDMANN 
TADEUSZ PLUCIŃSKI 
LESZEK SADZIK OWSKI 

OSOBY EPILOGU: 

Pan Biedermann 
Babette 
A nna 
Belzebub 
Postać 
Policjant 
Koczkodan 
Wdowa Kn echtling 
Chór 

R eż seria: ERWIN AXER 

przy współpracy ANDRZEJA ŁAPICKIEGO 

Kostiumy i dekoracje : OTTO AXER 

Ilustra cja muzyczna: ZBIG NIEW TURSKI 

k :"s ten t sc nografa: 
~.I.ARIA SIANOŻĘCK/\ 

Asystent reżysera: 
KAZIMIERZ BRAUN (P.W.S.T.) 

Dy r e k t o r Te a t r u 
ERWIN AXER 

z. kl. G r;t r . . P rn sa". Sm()ln<t 10. Zam. 302. W-3U. 

CENA 2.'10 ZŁ. 

O strachu 

CHÓR 

Bardziej ślepy od ślepca jest tchórz, brnie poom:rcku 
Dreszczem nadziei napawa go myśl, 
że Zlo nie jest Zlem. 
Serdecznie otwiera mu drzwi, 
bezbronny, niestety, lecz strachem znużony, 
pel n nadziei... 
Aż jest już za późno. 

BIEDERMANN 

Nie mogę żyć w ciągłym strachu. Czy wy myślicie , że ja 
dziś w 1WC1J choć na chwilę zmrużyłem oko? 

* 

... kto w swoim życiu znajduje dużo ludzkiej krzywdy, ten 
się j;.1k dziecko przerażone ze snu zrywa i strach go zbiera, 
i taki życie pędzi w złych przeczuci<Jch. 

* 

Byt sobie pewien p~: n, 

na twarzy kwaśny i wklę~ly 
miał portek z piętnaście par 
(a może szesnaście) 
i w~zystkie mu się trzęsły; 

włoży szare: jak w febrze; 
włoży granatowe: też; 

od ślubu: jeszcze lepsze. 
marengo: wzdłuż i wszerz 

Plato 

krótko mow1ąc, w którekolwiek portki 
kończyny dolne wtykał, 
to trzcsły mu się one 
jak nic przymicrzajqc osika. 

K. I. Galczyt1ski Ballada o trzęsących się portkach 



... Diederich, nie dość 

zadowolony z wraże

nia, zm-ilazl powód, 
aby krzyczeć na ro

botników, a gdy pod

szedł Napoleon Fi
scher, jemu przypisał 

całą winę. Obaj 

wrzeszczeli, starając 

się zagłuszyć warkot 

maszyny. Gusta nic 

nie rozumiała, ale 
Diedericha tajony 

lęk dostrzegał w 1 zad
kiej brodzie majstra 
szyderczy uśmieszek 

przypominający o je

go wtajemniczeniu w 
sprawę holendra 

będący jawnym za
przeczeniem czyjego
kolwiek autorytetu. 
Im gwałtowniej za

chowywał się Diede

rich , tym spoko.i niej
szy stawa! się tam
ten. Ten spokój ozna
czał bunt! Sapiąc i 

dygocąc otworzył 

Diederich drzwi do 
pakowni i wprowa-

dził tam Gustę.-Tcn 
człowiek jest socjaldemokratc1 ! - w rjaśnil. - Taki drab 
byłby zdolny podłożyć tu og1en. Ale nie zwalniam go: teraz 
właśnie nie! Zobaczymy, kto jest silniejszy. 

Henryk Mann Podwlmlny 

• 

. „Ty także, powodując się szacunkiem dla ładu społecznegJ, ktllry zape
wnia ci miskę i budę, uwielbiasz sprawiedliwość. Ty także uwai:ałbyś za 
słuszny wyrok niegodny, uzyskany przekupstwem i kłamstwem. Ty także 
jesteś igraszką pozorów... A gdy ,pies Riquet odpowiedział bez!'rankznic 
niewinnym spojrzeniem, pan Bergeret ciągnął jeszcze łagodniej: 

- Wiem, że jesteś pełen głupiej dobroci, dobroci Kalibana. Jesteś nabo
żny, masz swoją teologię i moralność, jesteś święcie przekonany, że słus:1,

nie postępujesz . Bo ty nic nic wiesz. Pilnujesz domu, strzegąc ~o nawet 
przed tymi, którzy go bronią i zdobią. Rzemieślnik, którego chcia:eś wypę
dzić, myśli mimo prostoty swojej najpiękniej na świecie. Ale tyś g' nie s ' u
chał. Twoje kudłate uszy słyszą nie tego, który mówi najlepiej, cez tego, 
co najgłośniej wrzeszczy. A strach, strach naturalny, który w ep •Ce jas'<i
niowej był doradcą zarówno twoich przodków, jak i moich, strach, co zro
dził bogów i zbrodnie, odwraca twoje ot:zy od nicszcz~śliwych i pozbawia 
cię uczucia litości. 

Anatol France Historia W>Jlulczesna 



O sprawiedliwości 

POST AC 

Kto nosi, lub nasil mundur kiedy zabijal, albo obiecuj2 go 
włożyć, kiedy zabija albo każe zabijać - jest zbawiony. 

Jeden zn zbrodnię zawisł na szubienicy, drugiemu zawie
szono zaszczytną odznakę. 

Juvenalis 

Pocieszenie 

BIEDERMANN 

Wypraszam sobie to cale zawracanie głowy z powodu ja
kiejś katastrofy. Katastrofy zawsze się zdarzaly i w ogóle -
niech no ktoś przyjrzy się naszemu miastu - wszystko ze 
szkła i chromu. Powiedzmy sobie otwarcie, że to po prostu 
blogoslawieństwo, że się spaliło, naprawdę blogoslawieństwo, 

z punktu widzenia urbanistyki ... 


