


Punktem wyJscia komedii „Kolacja na cztery 
ręce" jest zdarzenie fikcyjne - spotkanie Bacha z 
Handlem w roku 1747 z okazji przyjęcia Bacha do 
Towarzystwa Nauk Muzycznych, którego pierw
szym i jedynym członkiem honorowym Handel 
był od 1745 roku. W rzeczywistości, mimo wielu 
paraleli w życiorysach, obaj muzycy nigdy się nie 
spotkali. a swę ostatnię podróż do Niemiec odbył 
Handel dopiero w 1750 roku, to jest w roku 
śmierci Bacha. Wszystkie pozostałe fakty, przy 
całej swobodzie interpret2;::ji, sę jednak autenty
czne, w tym także wyraźna niechęć Handla do 
spotkania z Bachem i wielokrotnie ponawiane 
przez Bacha próby nawięzania kontaktu z nierów
nie sławniejszym kolegę podczas jego pobytów w 
Niemczech. 

P.B. 



PAUL BARZ U rodzony w 194] rok u za
chodnioniemiecki pisarz i pu
hlicysta. wieloletni redaktor 
miesięcznika 

Monatshefte. 
Weslermanns 

jest autorem 
przeszło trzydziestu ciesz<i
cych się powodzeniem i prze
łożonych na wiele języków 
słuchowisk. wśród nich paro
dii horroru Vampy r Report 
( 1973) oraz ukazujących w 
satyrycznym zwierciadle sto
sunki społeczne utworów 
!Vlordsspass ( 1975) i Schiid

lingsbekampfung ( 1976). Napisał także szereg książek z 
zakresu historii kultury, między innymi monografię pałacu 
wersalskiego, biografię Henryka Lwa i książkę o dziewięt
nastowieczn'ym pisarzu niemieckim Theodorze Stormie. 
Szczególnie wysoko oceniła krytyka jego monografię 

Schiitz -Bach -Handel. Drei K omponisten und ihre Zeit 
(1984). 
Doskonała znajomość realiów epoki i biografii jej wybit
nych przedstawicieli widoczna jest także w Mogliche 
Begegnug ( 1984 ), pierwszym utworze scenicznym Paula 
Barza, któremu polski tłumacz dał tytuł Kolacja na cztery 
ręce. Prapremiera sztuki odbyła się 27 stycznia 1985 roku w 
Deutsche Oper w Berlinie Zachodnim w reżyserii Willi 
Schmidta i z udziałem takich znakomitości jak Martin Held 
(Bach), Ernest Schroder (Handel), Heinz Rabe (Schmidt). 
Od tego czasu Kolacja na cztery ręce grana była z wielkim 
powodzeniem między innymi w Lipsku, Bremerhaven, 
Lubece, Bochum, Wuppertalu, Monachium. Kolejne 
premiery zapowiadają teatry w Stuttgarcie, Hambur7u, 
Antwerpii i Zurychu. Doczekała się także kilku realizacji 
radiowych (m.in. w Finlandii) i telewizyjnych. Warszawska 
premiera jest pierwszą teatralną inscenizacją utworu poza 
niemieckim obszarem jezykowym. 

Przekład i oprac. : ~acek St. Buras 
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Przyjęte przez Teatr Współczesny założenia repertuarowe s~ą 
rzeczy eliminują wiele sztuk, które chcielibyśmy Państwu 
przedstawić : mimo możliwości obsadowych często rezygnowa
liśmy z pozycji będących świetnym materiałem dla kreacji aktors
kich, ale mających mniejszy - być może - ciężar gatunkowy. 
Sztuki takie zasilają zazwyczaj repertuar „małych scen", w zna
komity sposób poszerzając wachlarz ról, w których Państwo 
mogą oglądać aktorów. Niestety, Teatr Współczesny, od czasu 
niefortunnego utracenia sali przy ul. Czackiego, takiej sceny 
nie ma. 
Uruchomiliśmy w ięc „ małą scenę" w jedynym dostępnym nam 
miejscu, to znaczy na „ dużej scenie". Dla uniknięcia pomyłek co 
do tego, na której ze „ scen" Państwa gościmy, dokonaliśmy ich 
rozróżnienia. Stąd inna godzina rozpoczęcia spektaklu, stąd 
"19 : 15", stąd więcej premier w sezonie na Mokotowskiej, stąd 
dwa nurty repertuarowe na jednej scenie. 

Kasa Teatru czynna codziennie od 11 .00 do 19.00 (w ponie

działki do 17.00), z p rze rwą od 14.00 do 15.00. Telefon 25-59-79. 

Druk: Zakł. Offset. z. 6187 n. 6000 egz. P-2 Cena zł 30-. 
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przekład: Jacek S t. Buras 

OBSADA: 

Fryderyk Handel. 
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