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Jestem dzbanem, od k$órego urwało się ucho. Kto chce ze mnie pić, musi 
mnie objąć. 

• • * 

Et tu Brute contra me? - powiedział umierający lew kopnięty przez osła. 
Usłyszawszy to, osioł cmoknął I pobiegł do znajomych, aby się pochwalić. 

• • • 

Osioł kopnął umierającego lwa - to prawda. Ale gdy osioł umierał lew 
znalazłszy go, pożarł go Jeszcze żywcem. . 

(K. Irzykowski - „Lżejszy kaliber") 
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Bogusław Litwiniec 

Przed kurtyną 
Widowisko, które proponujemy nie zawiera pełnego tekstu komedii Irzy

kowskiego i Mohorta. Zwracając swą uwagę na „Dobrodzieja złodziei" zda
waliśmy sobie sprawę, że już same zewnętrzne rozmiary utworu (5 aktów, 75 
scen, ok. 60 postaci, 200 stron dr uku) zmuszą nas do poważnych cięć tekstu. 
Poznając bliżej komedię doszliśmy do przekonania, że cięcia te muszą wyjść 
poza zwykłe skreślenia ołówkiem reżyserskim. 

Ostatecznie dokonaliśmy nad tekstem „Dobrodzieja złodziei" operacji 
dwojilkiego rodzaju. Z jednej strony usunęliśmy z komedii szereg obficie wy
stępujących wątków pobocznych, które wydały się nam mniej godne uwagi. 
W szczególności zrezygnowaliśmy z silnie rozbudowanego wątku Klubu Ory
ginałów, z wątków dość luźnie związanych z akcją parodii „Hamleta" i „Ro
mea i Julii", z wątku poety - pornografa Ortoklaza, i innych. 

Druga strona naszych operacji dotyczyła konstrukcji dramaturgicznej 
„Dobrodzieja złodziei". Wspomniane wyżej eliminacje tekstu, a także szereg 
naszym zdaniem wyraźnych mielizm literackich utwor u, wreszcie potrzeba 
dopasowania tej komedii-giganta do skromnych możliwości technicznych i ob
sadowych „Kalambura" pociągnęły za sobą konieczność znacznej przebudo
wy konstrukcyjnej „Dobrodzieja". Słowem, podporządkowując się urokowi ko
medii pozwoliliśmy sobie rozwijać go niekiedy sposobem bardziej nam odpo
wiadającym. Ta decyzja w przypadku najbardzdej skrajnym doprowadziła 
nas do powołania jednej sceny nieobecnej explicite w utworze (tj. łaźni w sa
natorium Meteora), aczkolwiek wspominanej często w dialogach. 

Ostatecznie sprowadziliśmy komedię do 3 aktów i 5 obrazów. Takie ogra
niczenie pierwotnych rozmiarów utworu spowodowało szereg wyrw i luk 
w ciągłości akcji, które staraliśmy się uzupełnić przez zastosowanie montażu 
scen odbiegającego niekiedy od propozycji autorów. Mimo to stanęliśmy kilka
krotnie przed potrzebą „dopisania" im kilku fragmentów dialogów z braku 
odpowiedniej kwestii, która by spajała akcje. Nie chcąc wprowadzić do pary 
autorów jeszcze jednego nazwiska, najczęściej posługiwaliśmy się słowem 
wziętym z innych utworów Irzykowskiego, a zwłaszcza aforyzmami wyda
nymi w jego „Lżejszym kalibrze" . 

3 



' . ' i 

/ ' I 

I ./ 

I 

Mimo tych deklaracji wnikliwy obserwator porównując tekst komedii 
Irzykowskiego i Mohorta ze słowem padającym w naszym prz~dstawieniu, 
znajdzie szereg sformułowań, za k tóre musimy wziąć odpowiedzialność tylko 
na siebie. 

Pieśni śpiewane przez Chimerę zostały napisane zarówno na zamówienie 
naszej wyobraźni, jak i z konieczności zagłuszenia zmian dekoracji . 

STANISł.A W PIETRASZKO 

Koncepcje dramaturgiczne 
Irzykowskiego 

Krytyk nie może liczyć na dobre przyjęcie i łatwe uznanie swoich twór
czych przedsięwzięć w dziedzinie tzw. literatury pięknej . Są on witane z za
interesowaniem, ale podszytym nieufnością. Mniema się, że konieczne dla wy
sokiej sprawności krytycznej swoiste dyspozycje intelektualne wykluczają 
sukces w dziele „oryginalnym". 

Ten poromantyczny przesąd - chociaż traci on dziś kredyt, na długie lata 
odsunął w zapomnienie również utwory literackie Karola Irzykowskiego. 
W okresie międzywojennym, gdy próbowano ocenić całokształt działalności 
i zasług Irzykowskiego dla literatury polskiej (np. w specjalnym n umerze 
czasopisma „Pion" w r. 1938), o jego nowelach, wierszach i dramatach wspo
minano jakby tylko przez grzeczność, przez szacunek dla znakomitego krytyka. 

Nie było to stanowisko nowe, a jedynie podsumowanie długiej serii opinii 
nieprzychylnych, które towarzyszyły próbom literackim Irzykowskiego od 
samego początku. W r. 1907 pisano o nim, w związku z wydaniem tomu 
„Wiersze i dramaty", że „jest czasami niesmaczny, a prawie zawsze dość 
zwyczajny", że poezja jest dla niego „wykwitem rozmyślań i logiki", żę 
wiersze jego są tylko „wypchane zamiarami", gdy przecież „poeta nie ma mieć 
zamiarów" (Wacław Moraczewski w „Krytyce"). Nawet ci, którzy współcześ
nie wyczuwali intelektualną doniosłość „Pałuby" (1903), dzieła uważanego 
dziś za wybitną antycypację antypowieści - potraktowali przeważnie ten 
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utwór jako interesujący eksperyment warsztatowy, ale i porażkę artystyczną 
krytyka, który próbował napisać powieść. 

Żródłem niepowodzenia Irzykowskiego w opiniach krytyki mu współczes
nej były nie tylko rzeczywiste niedostatki jego utworów (niewątpliwe zwłasz
cza wśród jego wierszy, najtrudniejszych i dziś do obrony z całej twórczośCi 
1'zykowskiego), ale i zasadnicza jego opozycja wobec estetyki młodopolskiej 
w jej._ różnych postaciach. Przeciwstawiał się zarówno koncepcjom literatury 
obywatelsko-patriotycznej jako zasadzającej się na emocjonalnym tylko sto
sunku do życia, jak i tendencjom do „sztuki czystej", w obydwu postawach 
upatrując bierność umysłową i prymitywizm intelektualny (który zarzucał 
nawet naszym wieszczom romantycznym). 

Twórczość literacką uważał Irzykowski za działalność intelektualną, sa
modzielnie realizującą doniosłą misję społeczną, polegającą na doskonaleniu 
i organizowaniu świadomości zbiorowej w obliczu nowych warunków i zadań 
cywilizacyjnych, w imię idei racjonalnego ładu świata i jego rozumnej samo
rządności. Ta racjonalistyczna utopia stanowiła jądro swoistego socjalistycz
nego światopoglądu Irzykowskiego. Marzyła mu się, jak pisał Ludwik Frydc, 
„dyktatura intelektu, zwycięstwo myśli i planu nad chaosem i żywiołem". 

Literatura miała być zatem czymś w rodzaju psychotechniki społecznej , 
formującej i sprawdzającej w postaci modelowej „repertuar" - jak s11m się 
wyraził w „Prolegomenach do charakterologii" (1924) - „zachowań się ćzłc>:
wieka". To właśnie była owa „treść", której żądał od literatury w toku po
lemiki z koncepcją · „czystej formy" i z samą twórczością Witkacego. 

Ten autor w jednym odpowiadał bez zastrzeżeń Irzykowskiemu: ,w swoim 
buncie przeciwko naturalizmowi rozumianemu jako bierne lustrzane odtwa
rzanie życia. Irzykowski daje literaturze prawo do deform~cji, wyjaskrawień, 
fantastyki. Gdy jednak cel destrukcji tradycyjnego modelu sztuki przestawał 
być dla niego jasny, jak w przypadku niektórych dramatów Witkacego, iry
tował się podejrzewając bluff i mistyfikację, a w najlepszym razie egoistycz- · 
ną samozabawę sztuki. Za marzenie o wolności literatury od służby społecznej 
zganił nawet Żeromskiego w jego krótkiej zresztą chwili słabości. Dydaktyzm 
w literaturze bliski był w istocie i sympatyczny Irzykowskiemu, pod warun
kiem, że nie był to dydaktyzm „łatwy", intelektualnie prymitywny, szablo
nowy i niesamodzielny. 

Krytyk zdawał sobie jednak sprawę z tego, że do psycho-i socjotechnicz
nych zadań, które proponował literaturze, nie wszystkie jej rodzaje przyspo
sobione są w równym stopniu. Sam od wczesnych lat młodzieńczych marzył 
·o karierze dramatopisarza. Gdy dojrzewała jego doktryna literacko-estetycz
na - dramatowi właśnie wyznaczył czołową rolę w społeczno-cywilizacyjnej 
misji literatury. 

Ideałem formy literackiej był dla Irzykowskiego platoński dialog, osta
tecznie jednak zgodził się na dramat, ale taki, który potrafi naśladować 
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z klasycznego ideału walory jego najistotniejsze: prymat słowa, intelektua
lizm, dialektyczną strukturę konfrontacji postaw i racji, wreszcie moralną 
konstruktywność. Dramat dla Irzykowskiego - jak zauważył Fryde - to sąd 
nad życiem i dlatego jest to rodzaj literatury najważniejszy. Pisząc o sztu
kach Shawa, które wysoko cenił, podkreślił Irzykowski, że autor ten „robi 
ze sceny nie tylko ołtarz dionizyjski, lecz także kazalnicę, disputatorium", 
przez co właśnie dzieła jego podobne są dialogom Platona. Nie może dziwić 

1 ta prawie staropolska koncepcja teatr1.1rkazalnicy, skoro ·zadaniem dramatu 
jest według Irzykowskiego projektowanie i narzucanie nowych wzorów po
stępowania i „zachowań się człowieka". Irzykowski wykluczał ze swej kon
cepcji „psychotechnicznego" dramatu „tragedie", to jest takie sztuki, które 
ilustrują jedynie nierozwiązalność problemów, bezwyjściowość, nieuchronność 
klęski, czego przykład widział we „Wrogu ludu". Bardziej cenił autorów nie
mieckich, a zwłaszcza Hebbla, w którym dopatrzył się bliskiego sobie (jako 
intelektualnie płodniejszego i konstruktywnego moralnie) modelu „dramatu 
równych uprawnień", a więc dialektycznego t:ypu konfrontacji idei. 

Wykoncypowany przez Irzykowskiego dramat różnić się miał od panują
cych w okresie Młodej Polski konwencji rodzajowych w trzech zwłaszcza 
względach: lekceważył akcję, nie starał się przedstawiać ludzi „żywych", po
kazywał charaktery „gotowe", a nie w fazie ich kształtowania się (j ak t ego 
żądał naturalizm). Z „przesądem" o akcji nawet nie chciał polemizować ; wy
rażał pogląd, że w ogóle działanie nie jest istotą dramatu; „przesądy" o po
staciach i charakterach zwalczał podważając generalne założenia natura li
stycznej estetyki. Zamiast dążenia do prawdziwości charak terów, uczuć etc. 
proponował dramaturgowi swobodną, ale świadomą r zeczy, celową struktura
lizację życiowej materii. 

Osobliwość koncepcji Irzykowskiego wyrażała się w tym chyba najbar
dziej, że projektowała dramat obojętny wobec teatru - i to właśnie w okre
sie, gdy twórczość dramatyczna nachylała się wyraźnie i świadomie ku te
atrowi, który jakby kusił literaturę szansą artystyczną swojej rozpoczynają
cej się v,:ewnętrznej rewolucji. Irzykowski nie pochwalał jednak kierunku 
wyznaczanego dramatowi przez teatr modernistyczny ; polska sztuka drama
tyczna - twierdził - pod wpływem Wyspiańskiego i „nudnych eksperymen
tów teatralnych" z dziełami romantyków „stacza się w stronę opery i kina"; 
dramat polski nie rozum.ie potrzeby intelektualizmu, nie docenia podstawowej 
w tym względzie roli słowa, tekstu, literatury. Bronił więc Irzykowski litera
tury. Bronił dramatu, jako rodzaju literackiego, przed teatrem, przed degra
dacją do rangi libretta czy scenariusza. 

• • • 
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Gdyby nie to, że zrekonstruowane tu wyżej poglądy Irzykowsk~ego WY_
nikają konsekwentnie z całości jego doktryny hteracko-estetyczneJ , podeJ
rzewać by można, że uformowały się one :--- zwłaszcza zaś pogląd na st?
sunki wzajemne dramatu i teatru - dopiero po roku 1906, w rezultacie 
głośnej klęski scenicznej naszego krytyka jako autora dramatycznego. 

z kilku sztuk pisanych przez Irzykowskiego w latach ~ 895-1906 p~e:wszą 
i jedyną, która poddana została próbie sceny, była ~o~edia „DobrodzieJ zło
dziei", powstała - zapewne niedług? przed. WY~tawiemem - przy w~półpra-: 
cy Henryka Feigenbauma, lwowskiego .dziennikarza, . ~tóry wystąpi~ ~ teJ 
okazji P.Od pseudonimem Mohort. Jest to Jeden. z bardzie] „tea.tralnych utwo
rów dramatycznych Irzykowskiego i po części tylko przystaJe do teoretycz
nych poglądów krytyka. Przede wszystkim posiada stosunkowo wyrazistą 
i konsekwentną akcję w tym tradycyjnym typie, ~tóry :" os~e~ la~ późnieł 
zwalczał autor jako „przesąd". Jest przemyśla!1a msce~izacyJr:ne, me g~rdzi 
też niczym, co potrafi zjednać przeciętnego widza: nęci . wą~k1em krymma~
nym, bawi konceptami farsowymi i operetkowymi sytu'.lcJami. W ogóle zdaJe 
się zawdzięczać wiele temu fa~ory~nemu gatunkowi cesarsko-królewsko
-mieszczańskiej kultury teatralneJ; toz to operetka lans~wała ówcześnie ~en 
typ burleskowej fabułki z nieodłączną egzotyką południowo-amerykańskich 
państewek, których wewnętrzne perturbacje polityczne same nieraz zdawały 
się naśladować model operetki. . . . 

Sporo jest w sztuce tej koncesji na rzecz g_ustów . mieszc~ańskic~ .w.1el
bicieli lżejszej muzy, operetkowy model teatru miał tu Jednak_ i. powazme?sze 
funkcje Operetka - zanotował Irzykowski w swych rnłodzienczych dzien
nikach ·_ przedstawia życie „karykaturalnie, jak ~P';1~łe zwierci~dło", ~o 
jest jej zaletą". Dopowiedzmy zaletę jeszcze powazmeJszą : doświadczen~a 

farsowo-operetkowej karykatury, fantastyki i groteski ~yły V: OWYm czasie 
dla wielu autorów osobliwym przedszkolem antynaturahzmu i nowego typu 
strukturalizacji świata• w teatrze. Przedszkolem ważnym i owocnym oczy-
wiście tylko dla tych, którzy w edukacji postąpić mieli dalej. . 

Irzykowski w „Dobrodzieju złodziei" sp:awdza ju_ż te ~oświadcz~~ia z du
żą świadomością i w zamiarze wcale powaznym . • Y'l JedneJ ~ rec~nZJ! !e~tral
nych w latach później szych napisał o „Rewiz.orze G:ogola, z~ naJwazmeJszy~ 
problemem tego utworu jest „automatyzm pewnych. wyobrazeń społ~czn~ch : 
Otóż wydaje się, że tego typu pr?blem~tykę, właśnie. z zakresu pasJonu? ąceJ 
go zawsze psychologii społeczneJ, podJął Irzy~owski, poprze~ paraboh~z~~ 
konstruk cje operetkowej fantastyki i burleski, w „DobrodzieJ U złodziei . 
świat, który kreowany został w sztuce, jako całość nie daje się . weryfikov:ać 
przez rzeczywistość historyczną. ~oż~.a tu m?w~ć t~lko. o elem;ntach, o ich 
literackiej, czy życiowej prowemencJi. :rrzęs.ieme ziemi w Chile? Owszem, 
Irzykowski znał ten motyw np. z noweh Kleis!a~ któr, ~a~e.t przetłum~CZY_ł. 
Społeczność złodziei? Fascynowała go ·i wcześmeJ, i poźmeJ, Jako orgamzacJa 
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żebraków i przestępców u Wiktora Hugo, jako skomercjalizowane przedsię
biorstwo złodziejskie u Brechta ; był zresztą, zanim napisał „Dobrodzieja", 
sprawozdawcą sądowym w lw_o~skiej gazecie; jeszcze wiele lat później ~aj
mie się w opowiadaniu „Złodz1eJ " zrodzoną z motywów psychologicznych ideą 
porozumienia ofiary z przestępcą. 

Dla wczytania się w sens całości właściwszym oparciem j~st w~półc.zes_na 
Irzykowskiemu socjologia i utopia społeczna, np. Simmla „Filoz?f~a pien~ą
dza" czy też głośna książka Bellamy'ego „W roku 2000", przedstaw1aJąca świat 
dobr~e urządzony przez filantropijni;-socjalisty~znych rekinów wielkiego _ka
pitału (kilka wydań polskich do konca XIX wieku, P?Pularna lektur~ _wielu 
autentycznych socjalistów). W owych czasach obrzydhwość natury milionera 
nie wydawała się jeszcze tak oczywista, a on sam, zani!TI został negatywny~ 
bohaterem poważnej literatury społecznej, był postacią trochę z operetki! 
a trochę z baśni, służąc za moiel ziemskiego uosobienia wszechmocy. Taki 
też jest ów „dobrodziej złodziei'', operetk?wo-baśn_ioWY •. dość s_YmP_atyc~ny, 
nawet dość życiowo prawdziwy. Ale w teJ prawdziwości właśme mewazny. 
To tylko uosobiony model pewnej sytuacji psychologiczno-społec.znej, w.mon
towany zresztą w obszerniejsze zarysowane tu struktury mechamzmów i WY
obrażeń społecznych. 

Cała ta konstrukcja unosi wiele, nazbyt wiele jak na jeden utwór, pro
blemów i wątków myślowych. Niektóre z nich są dziś nieczytelne, bo zatarły 
się ich 'współczesne odniesienia. Z drugiej strony ich pojemna i ogólna para
boliczność zyskuje łatwo modelowym postaciom i sytuacjom nowe pola od
niesienia. Słusznie też może kusić teatr współczesny i jako ciekawa anty
cypacja nowszych eksperymentów dramatycznych, i jako interesujący dramat 
idei. Ale, w realizacj i dzisiejszej, może to być t ylko w małym stopniu dra
mat Irzykowskiego, bo tylko dramat naturalistyczny potrafi dochowyw~~ 
zupełnej wierności swym ro~zico.m i p~erwszym . v:łaścic~elo~ - autorow~ 
i epoce. I dlatego wreszcie, ze me będzie znośneJ mscemzacJi współ~zesneJ 
bez energicznych interwencji teatru w tekście autora, który mało Jednak 
znał i czuł potrzeby sceny. . . 

Irzykowski nie lubił teatru, bo wierzył, że teatr zatraca hczne W_'.łrtości 
literatury. Byłoby sympatycznym paradoksem - i efektownym rewanzem 
gdyby współczesnemu teatrowi udało się dowieść ~ięk~z~j wart?ści t e_j sztuk~ 
niż jej dotąd przyznawano i zmazać zarazem hanbę JeJ klęski YI. pierwszeJ 
próbie scenicznej przed laty sześćdziesięciu. 

Stanisław Pietraszko 
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Dobrodziej złodziei 

(Pod tym tytulem ukaże się w dniach najbliższych na scenie lwowskiej 
„wesoia tragedya oryginalności w 5 aktach" ... Ponieważ „Dobrodziej Zlodziei" 
zapowiada literacką aferę i sceniczne rewelacje w swoim rodzaju, umieszcza
my uwagi autorów o wlasnej sztuce - oryginalny autorefarat o oryginalnym 
utworze ...... ) 

(fragmenty) 

z przypisu redakcji 
Słowa Polskiego 
Lwów 1906, nr 197, 199, 201 

... (Meteor) stanowczo pomieszał szyki. Mniemaliśmy dotychczas, że jest 
bohaterem, apostołem oryginalności - a on w ciągu kilku miesięcy przeisto
czył się w bohatera absurdu ( ... ) puścił tabun swoich myśli na nowe dzikie 
pola. A zawsześmy się o to bali. 

... Ale tłumaczmy jaśniej. Kim jest właściwie ten Mister Meteor? ... Bo 
Meteor - to „enfant terrible" wśród milionerów, jest ogromnie ciekawy. 
Dewizą jego jest zawsze „co się stanie „jeżeli" ... " I setki takich „jeżeli" 
stwarza on sobie za pomocą swoich pieniędzy. Bawi się on nie tylko własną 
potęgą i własnymi pomysłami, ale i tym chaosem, który powstaje wszędzie 
tam, gdzie on się pojawi... Taki Meteor mógłby być nawet bohaterem dra
matu, lub prawdziwej smutnej tragedii. 

..... Poprawiać, uszlachetniać złodziei? Zaiste tylko ciasny Amerykanin 
może to brać na serio, a nawet rozbeczeć się z zachwytu nad taką ryczałtową, 
milionerską progapandą moralności. 

.... Naturalnym biegiem rzeczy każdy experyment Meteora czeka fiasko. 
Fiasko, które utajony w rzeczach i stosunkach ludzkich duch wszechkomik i 
rzeżbi w błazeńskie kształty. Chciał Meteor wytępić złodziei? Na przekór 
jemu stało się, że stworzył tylko nowych złodziei. 

... Takie niebezpieczne indywiduum jak Meteor nie może być tolerowane 
w żadnym państwie, chyba że da się naciągnąć na konieczności państwowe, 
Ale Meteor okazuje się w tym kierunku nieelastycznym. 
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KAROL IRZYKOWSKI - HENRYK MOHORT 

DOBRODZIEJ ZŁODZIEI 

Melodie 

:fragmenty komedii w wyborze i kompozycji 

Bogusława Litwińca 

Scenografia i kostiumy 

ANDRZEJ BIB8 PIOTR WIECZOREK 

Reżyseria Teksty pieśni 

PIOTR ZAŁUSKI BOGUSŁAW LITWINIBC 
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Rzecz dzieje si~ w Limie, stolicy Republiki Peru, w Południowej Ameryce. 

AKT I (w lokalu Towarzystwa Antimagnetycznego, ubezpieczającego od 
kradzieży) 

GAMARRA, dyrektor Towarzystwa 
COLORADO, jego sekretarz . 
HUMBUG, fryzjer, akcjonariusz Tow. 
BILHOP, akcjonariusz Towarzystwa 
LEE, akcjonariusz Towarzystwa 
SOWA, prof. historii 
AVRIL, złodi:iej 

- Jerzy Ambrożewicz 
- Piotr Załuski 
- Marian Kraczek 
- Jerzy Matejuk 
- Janusz Michalewicz 
- Stanisław Krotoski 
- Jan Kawa 

AKT II 

a. SCENA PIERWSZA (w gabinecie ministeryalnym) 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCF- Jerzy Ambrożewicz 
MINISTER SPRA WIEDLIWOSCI - Marian Kraczek 
MINISTER WOJNY - Jan Kawa 
MINISTER FINANSÓW - Jerzy Matejuk 
MINISTER WYZNAŃ I OSWIATY - Stanisław Krotoski 
ANTRACEN, delegat rządu - Piotr Załuski 
ALIZARIN, urzędnik ministeryalny - Janusz Michalewicz 

b. SCENA DRUGA (w Sanatorium Uszlachetniania Złodziei) 

LEKARZ I 
LEKARZ Il 

- Krystyna Stoga 
- Halina Litwiniec 

c. SCENA TRZECIA (w łaźni Sanatorium Uszlachetniania Złodziei) 

zł odzieje: 

AVRIL - Jan Kawa TALBO'.I' - Stanisław Krotoski 
BRASSO - Marian Kraczek REKIN - Jerzy Ambrożewicz 
CICHUTKI - Jerzy Matejuk BEZIMIENNY - Piotr Załuski 
PIUS - Janusz Michalewicz 

f 

--

AKT III (w sali rozpraw sądowych) 

SĘDZIA PIERWSZY 
SĘDZIA DRUGI 
SĘDZIA TRZECI 
SEKRETARZ SĄDOWY 

PROKURATOR 

POLICJANT 

n eo magnetyczni: 

BALTAZAR HOLODRIGO, dentysta 
PEDANTINO, Vice-Przew. Klubu 
Oryginałów 

- Jerzy Ambrożewicz 
- Stanisław Krotoski 
- Marian Kraczek 
- Piotr Załuski 
- Andrzej Szczurek 
- Janusz Michalewicz 
- Jerzy Matejuk 

- Ryszard Wojtyłło 

- Janusz Michalewicz 
- Marian Ciupka 

SAMUEL SALE'.I'RA, szef klaki teatralnej- Stanisław Szele 

oraz w trzech aktach 

Mr JAKOB METEOR, miliarder 
ROLAND, filozof i wynalazca religii 
WOŹNY 

- Janusz Hejnowicz 
- Stanisław Pater 
- Ryszard Szwejcer 

JĘK PUBLICZNY i PIESNI w wykonaniu Marii Alaszewicz 

• • • 
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.. „ Ale pocieszmy się tym, że przecież ten rząd, ci ministrowie, ten Talbot 
to przecież tylko operetkowe figury, i że to wszystko jest w największym 
stopniu nieprawdopodobne. · -

• • • 
„. „A więc ja Bartłomiej Nosalski, porządny obyWatel Lwowski mam 

podczas słuchania sztuki rozstrzygnąć czy Meteor jest bohaterem orygi~alnoś
ci czy niedorzeczności („.), a jeżeli nie zrozumiem waszego płytko-głębokiego 
świniarza, możecie mnie nazwać mydlarzem?" · 

- Bynajmniej panie Bartłomiej u, nie obawiaj się. Nikt ci tu nie chce 
imponować, nigdy w naszej sztuce nie dzieje się tak jak w sztukach wielu 
naszych kolegów - poetów, gdzie omalże czasami sufler nie wyskakuje 
z budki i nie woła: „Baczność publiko! Teraz będzie głębokie miejsce!" 
Owszem, sztuka nasza jest zupełnie jasną, zrozumiałą i popularną; popu
larną do tego stopnia, że już przedwcześnie uznano ją za tzw. bombę. 
Sztukę czytało zaledwie pięciu ludzi, ale stu już o niej sąd wydało. 

• • • 
... Sztuka dramatyczna w >Przeciwieństwie do sztuki powieściopisarskiej 

ma dawać nie myśli, lecz tylko gesty cierpienia, działania, które z różnych 
powodów w świecie rzeczywistym albo się wcale nie pojawiają, albo tylko 
niedostatecznie wyżyć się mogą. Z tego punktu widzenia Dobrodziej zło-
dziei" jest sztuką istotnie „bezmyślną". " 

„„ Przez nagromadzenie momentów poważnych obok śmiesznych stał 
się „Dobrodziej złodziei" nawet experymentem scenicznym i to niebezpiecz
nym. 

Niech sobie Meteor próbuje wykreślić złodziei ze świata - poeta próbuje 
innych „jeżeli", bo cóż ma go wabić w twórczości własnej jeżeli nie expe
ryment, ciągłe narażanie i odzyskiwanie równowagi. 

J. K. 

KORNEL MAKUSZ~SKI 

Z TEATRU 
(fragmenty recenzji zamieszczonych w „Słowie Polskim" 16 i 24 maja 

we Lwowie) 

Jęknęła góra i urodziła mysz, nie, nie mysz, coś - dla 'czego nie można 
znaleźć określenia. A doprawdy lwowskie Ateny wstrzymały oddech w su
chotniczej piersi i czekały z wielką ciekawością na noworodka poczętego 
z matki Pałuby i ojca Meteora. 

„. Scena to nie jest sala redutowa i nie dość jest ubrać buty Wildego, 
czy tam czyje aby być Wildem, a publiczność nie ma najmniejszej kwali
fikacji meteorowskiej, aby stać się dobrodziejem autorów (.„„); na swoją 
rękę wzięła czynny udział w przedstawieniu i w sposób jakiego nie notują 
kroniki teatralne lat ostatnich dokonała po amerykańskim lynchu na duszach 
autorów, wygwizdała ich i poszła. 

„ . Trzeba jednakże mieć trochę większy spryt niż prokurator z „Dobro
dzieja Złodzieji", aby można rozsądzić, kto zawinił więcej, autorzy czy pu
bliczność, kto dał hasło do skandalu. 

„„ autorzy okazali lekkomyślność posuniętą do ostatecznych granic: wy
stawili sztukę, a ta zamknęła im wejście na scenę na długie lata, podczas 
gdy mają do literatury prawo nawet duże, które w kilku nadzwyczajnych 
prawie błyskach kryje się po załomach sztuki wśród steku niedorzeczności. 

... Coś się plącze przez 5 aktów, coś z_aczyna kiełkować w zdaniu jednym 
i dntgim, coś zaczyna zapowiadać jednym paradoks {„.„) i ginie w tejże samej 
chwili. Doprawdy twórczość autorów „Dobrodzieja Złodziei" cierpi na posia
danie w żołądku tasiemca, który zjada soki żywotne idei. - Więc po prostu 
niemożliwością jest dotarcie do jądra sztuki przez gęstwę badyli, chwastów, 
ostów . 

. „ Zaważyła poza autorów {.„) wobec kardynalnej nieznajomości sceny, 
poza lekceważąca wszystko i wszystkich już nie „uświęconą fuszerką", bo 
prokuratorem świętości konwencjonalnych nikt wczoraj nie był, lecz lekce
ważąca abecadło sceniczne. 

ló 



... Utwór był grany haniebnie, lecz dość trudno byłoby znaleźć na świecie 
aktora, który by chciał grać dobrze kiedy mu publiczność przerywa rykiem, 
nie pozwala skończyć zdania. 

Około trzeciego aktu w wypełnionej przedtem szczelnie wipowni świeciły 
pustki. 

Historia z „Dobrodziejem złodziei" była bardzo wesoła, a ogromnie przez 
to smutna. Wszyscy mogą się uderzyć w piersi : autorzy, aktorzy i publicz
ność. 

K. MAKUSZYŃSKI 

I znowu „Dobrodziej złodziei" 

Jeszcze wielu ludzi leczy się w zakładach hydropatycznych po wysłucha
niu „Dobrodzieja złodziei", ( ... ) tenże obrócił się w grobie i zaczyna się znów 
awanturować. Dziwnie kryminalne pomysły autorów. Publiczność wspom
niawszy Słowackiego a ujrzawszy „Dobrodzieja złodziei" „dala duchowi jego 
w pysk i poszła", a autorzy wielkim głosem wezwali ją przed sąd, ażeby „nie 
zdobywszy sławy zdobyć 10 koron" „Schmerzgeldu'" . 

... żal mi bardzo biednych a utorów, bo są sprytni, a nic im się nie 
wiedzie ( .... ) ; chcieliby przynajmniej zrobić reklamę książce w której „Dobro
dziej" się ukaże i którą będzie się straszyło dzieci i napisali list otwarty, 
który jednak niczem nie dowiódł, że autorzy mają głowy otwarte. 

I napisali sobie p.p. Mohort i Irzykowski w tym liście skromną recenzję, . 
że „Dobrodziej złodziei" jest arcydziełem. 

Więc też jeszcze tylko odważę się oświadczyć zacnym autorom, że w ca
łej pełni podtrzymuję to, co napisałem w n umerze 215 „Słowa P olskiego" ( .... ); 
po wtóre, że w sprawach literatury „sądu honorowego" nie ma, gdyż każdy 
grafoman korzystałby :z; takich sądów i rad by wsadził krytykę całą do kry
minału z postem co tydzień i czytaniem „Pałuby" w rocznicę przestępstwa. 

, 
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PIES:& III 
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(,,Dobrodz iej złodziei", akt III) 

dlaczego, ach dlaczego 
wciąż u nas tyle złego 
myśl każda - rozszczepienie 
szyderstwo - odkupienie 

człowiek zawsze zwęszy zysk 
i w koryto pcha swój pysk 
gdybyś c.11,ciał ten świat odmienić 
to roboty nieskończenie 
człowiek ścieżki swoje krzywi 
wynik zawsze jest wątpliwy 
bo gdy zwęszy jakiś zysk 
to w koryto pcha swój pysk 

i każda jasna sprawa 
ciemnieje niby karawan 
niejeden był j uż mesjasz 
co niósł myśl promienistą 
że dobro w. ludziach mieszka 
że ponaprawia wszystko 
lecz w końcu gruz i popiół 
i skarga była wokół 

dlaczego, ach, dlaczego 
wciąż u nas tyle złego . 
myśl każda - rozszczepienie 
szyderstwo - odkupienie 

w materii świata każda sprawa 
potoczy się jak karawan 
już od wiek wieków, o_d lat 
nie zmienia się ten świat 

bo ludziom żaden człowiek 
nie zdejmie strachu z powiek 
bo ludziom żaden bóg 
nie złoży szczęścia do nóg 
nie traktuj życia błogo 
nie wierzcie waszym bogom 
bo stąd, bo stąd 
twój każdy będzie błąd 

nie traktuj życia błogo 
nie wierzcie :waszym bogom. .. 

• • • 

I 
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Lesław Eustachiewicz 

O Dobrodzieju złodziei 
(fragment artykułu z Dialogu Nr 11/1958) 

„Dobrodzieja złodziei" wypełnia fantastyczna mnogość pomysłów, to istny 
ogród nieplewiony, w którym r zuca się fajerwerki dowcipnych sformułowań 
i sytuacji z barokową rozrzutnością. Czachowski wspomina w związku z ko
medią Jrzykowskiego nazwisko Shawa, w istoCie „Dobrodziej Złodziei" to 
alians Shawa i Labiche'a, sojusz arlekinady i drwiny, farsa nasycona morali
tetem i moralitet farsą. Są w tej komedii sceny, którym histor ia nadała póź
niej posmak koszamru. 

Jeżeli w tej żywiołowej komedii wśród spontanicznej maskarady idei 
jakaś myśl się powtarza, świadczy to o jej natręctwie. Taką obsesję Me
teora -'- Irzykowskiego jest zresztą tylko jedna idea: „Jeżeli sobie wyobra
zimy co przyszłe wieki jeszcze oryginalnego odkryją ( ..... ), czym my wobec 
tego jesteśmy? Ile nowych cudów śpi tam, w łonie przyszłości, a my o tym 
nie wiemy! To straszne! To rozpaczliwe ..... " 

W ten sposób maska błazna niekiedy na chwilę odsłania zadumę filozofa. 

Meteor nie jest charakterem komediowym w rodzaju Harpagona lub Fi
gara, jest zlepkiem charakterów, jakimś monstrualnym medium, przez które 
autor wypowiada tyle sprzecznych sądów o świecie ile może powieścić fabuła. 
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W polityce zamiast grać tasują karty. 

• * * 

W nagrodę za dobre uczynki otrzymywał tylko odwrotne 
strony medalów. 

(K. Irzykowski „Lżejszy kaliber") 

.· 
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Kierownik tetchniczny i inspicjent - Stefan Rogulski 
światła - Tadeusz Herc, Sławomir Mazur 
Efekty akustyczne - Leszek Białasiński 
Prace butaforskie - Janusz Kucharski, Henryk Szewczyk 
Wykonanie kostiumów - Maria Olewińska, Wiesława Krop, Henryk Clstoń, 

Jolanta Makowska 
Pomoc techniczna - Jan Cymerman 

• 
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Ostatnie premiery teatru: 

28. „Fata mrugana" - kabaret piosenki - luty 67 
29. S. I. Witkiewicz - „c;yubal Wahazar" - maj 67 
30. „~uturystykon" (program poetycki) - październik 67 
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