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Jedna z ulubionych formuł AdoEfa Rudnickiego: chemia teatru . Ten 
znakomity pisarz i przyjaciel aktorów - ich , powiedziałbym , firma 

portretowa - który teatrowi poświęcił wiele pięknych stronic , może 
najpiękniejszych, jakie w tej dziedzinie zna polska literatura, swoją 
fómmłę odnosił do irracjonalnych i tajemnych procesów zachodzą
cych pomiędzy sceną a widownią. „Co wieczór - pisał - w ciemnych, 
cichych salach teatralnych dokonują się misteria, do których potrzeba 
autora, ust aktora oraz - ucha widza, który je przechwytuje". 

I dodawał jeszcze: „Fraza rzucona ze sceny trafia, lecz aby trafiła 
w swej tajemnicy, na to potrzeba cudu''. 

Chemia Rudnickiego bodaj więcej miała wspólnego z alchemią -
- owym symbolicznym i mistycznym systemem przemiany i jed
noczenia substancji - niż z nowożytną, laboratoryjną, wykalkulowaną 
nauką. Ale , jak zwał tak zwał- chodzi o pewną szczególną właściwość 
teatru, który prawem swoistej chemii czy też alchemii , potrafi - cza
sami - wchodzić w związki z czymś, co pierwotnie z teatrem nie ma 
nic wspólnego, co właśnie dopiero w wiązaniach przybiera nową 
postać, metaforyzuje się i odsłania nowe znaczenia . 

Pytanie, które, choć inaczej wyrażane, zawsze zaprzątało uwagę 
Rudnickiego, a i dziś wydaje się aktualne: co można uzyskać, gdy w 
teatralnej retorcie do substancji znanego, w gruncie rzeczy - klasy
cznego już tekstu doda się niematerialne i ulotne związki czasu? 

Lub ma inny sposób pytając : jakież to rezultaty może przynieść pro
ces swoistego „utleniania" teatru przez czas? 



Nie bez przyczyny przywołuję tu Adolfa Rudnickiego: gdy w 1962 
roku w warszawskim Teatrze Współczesnym Erwin Axer wys

tawił Karierę Artura Ui, Rudnicki napisał Świat/o aktora - hołd pisa
rza złożony teatrowi. 

Po trzydziestu paru latach ani jedno słowo Rudnickiego nie traci 
mocy - jako interpretacja przedstawienia tekst jest mistrzowski. Co 
jednak dzisiaj uderza, to, powiedzmy, nastawienie interpretacyjne czy 
też, by inaczej rzecz nazwać, sytuacja odbioru, kontekst, czas, który w 
zetknięciu z teatrem wytwarza granice odczytania. Pisze Rudnicki: 
„W notce zamieszczonej w programie ktoś z teatru wyjaśnia, iż reali
zatorzy usiłowali nadać wartość samoistną tej historii trustu 
jarzynowego. Złudzenia! Złudzenia! Ciekaw jestem, czy choć jeden 
człowiek na sali myślał o .. . kalafiorach, a nie o głowach, które tak lubił 
ucinać pierwowzór Artura Ui." 

I jeszcze bardziej charakterystyczne słowa, akapit dalej: „Historia 
trustu jarzyn jako historia NSDAP; ile razy padało słowo k a l a fi o -
r y, wybuchałem śmiechem, lecz milkłem natychmiast, gdyż wokoło 
widownia tonęła w milczeniu i w grozie. Moja generacja pamięta 
wszystko, ale nie tylko moja generacja była na sali, obok siebie 
miałem istoty, których nie było na świecie, gdy Hitler objął pre
mierostwo w rządzie niemieckim. Okazało się, że wszyscy pamiętali, 
wszyscy na sali wiedzieli, czuli, nawet ci, którym zdawało się, że nic 
nie wiedzą". 

Rok, przypominam 1962: trzydzieści lat po dojściu Hitlera do 
władzy, siedemnaście - zaledwie - po upadku hitleryzmu. Rudnicki 
ma rację: pamięć starszych i wyobraźnia młodszych nie mogły nie 
żywić się świeżą przeszłością i teatr. choćby nawet szukał generaliza
cji, musiał się z tym faktem liczyć. Łomnicki, przygotowując się do 
roli Artura Ui,jeździł do Berlina, studiował filmy dokumentalne i iko
nografię. 

Wszystko to zresztą było - i pora to wreszcie powiedzieć - zgodne 
z intencjami Brechta, któremu w Karierze Artura Ui rzeczywiście 

chodziło o stworzenie paraboli nazizmu czy, w każdym razie, jego 
wczesnej fazy. Sztuka została napisana w 1941 roku, w Ameryce i to 
Amerykanom miała demonstrować mechanizm powstawania terroru. 
Stąd „przebranie" hitlerowskich figur w kostiumy chicagowskich 

gangsterów i swoiste przystosowanie modelowej sytuacji do granic 
wyobraźni amerykańskiej, co w efekcie prowadzi do groteski, podob
nie zresztą jak parodiujący Szekspira język, którym Brecht każe prze
mawiać swoim postaciom. Ten podwójny nawias czy podwójna ironia 
służy dość wyrazistej, jak zwykle u Brechta. tezie, którą on sam tak 
sformułował: „Należy ośmieszać wielkich przestępców politycznych. 
Nie są oni bowiem wcale wielkimi przestępcami, lecz wykonawcami 
wielkich przestępstw politycznych, a to coś zupełnie innego". 
Przykładem techniki ośmieszania jest w tej sztuce zabawa nazwiskami 
aluzyjnie nawiązująca do prototypów postaci: Dogsborough to 
Hindenburg, Roma - Roehm, Giri - Goering, Givola - Goebbels itd. 

Czy ta parnbola ma sens, czy nie upraszcza zjawiska, to już inna 
sprawa, k!óra zawsze budziła wątpliwości. Sam Brecht komentując 
Karierę dostrzegał niebezpieczeństwo łatwego przenoszenia znaczeń: 
„Zbyt dokładne połączenie obu akcji - pisał - z którego wynikałoby, 
że akcja gangsterów symbolizuje akcję nazjstów, byłoby nie do 
zniesienia, bo narzucałoby nieustanne poszukiwanie podobieństw 

sytuacji i prototypów postaci" . 
Wszelako tak czy inaczej Kariera Artura Ui zwykle uchodziła za 

sztukę o narodzinach hitleryzmu i jako taka była wystawiana. 

Rok 1995: mija pół wieku od klęski Hitlera. Z perspektywy 
„długiego trwania" to niewiele, ale najnowsze przyśpieszenie his

torii zrelatywizowało najważniejsze fakty dwudziestowiecznych 
dziejów. Trudno byłoby się dziś upierać, że hitleryzm angażuje 

kogokolwiek poza historykami . W końcu już trzecie pokolenie doras
ta bez pamięci o wojnie, a najmłodsi w ogóle wydają się mało 
zaciekawieni przeszłością i źle znoszą nawet znacznie bardziej gorące 
dyskusje o stalinizmie. 

Z czego wniosek, że ktoś, kto chciałby wystawić teraz Karierę 
Artura Ui jako sztukę o Hitlerze, popełniłby teatralny anachronizm i 
trafił kulą w płot. 

Czy jednak po tekście Brechta wolno spodziewać się czegoś innego? 
Odrzucić tradycyjne interpretacje i przeczytać w Karierze Artura Ui 
dokładnie to, co tam jest napisane? 



Zabieg wydaje się szalony, Brecht nigdy nie należał do autorów 
odsłaniających nieprzewidziane znaczenia, na ogół wykładał się dość 
prosto, może nawet zbyt prosto. 

Ale właśnie w owej prostocie kryje się niespodzianka, na poziomie 
pierwszych czy podstawowych znaczeń zachodzi ów chemiczny pro
ces wiązania się substancji teatru z czasem. 

Oto Kariera Artura Ui, czytana w roku 1995, sprawia wrażenie sztu
ki o dzisiejszej Polsce, w której mafia wołomińska walczy o wpływy 
z mafią otwocką, restauratorzy płacą haracz gangsterom, bandyci 
strzelają się na ulicach, a prasa raz po raz odkrywa afery korupcyjne w 
urzędach i policji . 

Ponad trzydzieści lat temu, na widowni Teatru Współczesnego Adolf 
Rudnicki śmiał się ilekroć na scenie mówiono o truście kalafiorowym 
- nie o to przecież chodziło . 

Tymczasem historia wywinęła kozła i mafijna struktura przedwojen
nego Chicago, która kiedyś miała być metaforą nazizmu, na naszych 
oczach stała się faktem: metafora njejako zredukowała się do rzeczy
wistości . I wcale nie jestem przekonany, czy z takiej redukcji wynika 
dziś jedynie publicystyczno-reportażowa diagnoza sytuacji. Bo tak 
naprawdę chodzi chyba o redukcję moralną, która Arturom Ui pozwala 
robić karierę; chodzi o ten szczególny rodzaj społecznego przyzwole
nia, za którym czai się ... no, właśnie co? 

J
eśli parabolę pozbawić paraboli, pozostaje historyjka, którą raz po 
raz napotykamy w gazetach; ale jeśli nad tą historyjką pomyśleć, 

może ona na powrót przemienić się w parabolę , niebezpiecznie aktu
alną ... 

Trust kalafiorowy? A to Polska właśnie. 

Janusz Majcherek 

Bertolt Brecht 

PIEŚŃ SZTUKOPISA 
(fragment) 

Sztukopis jestem. Pokazuję, 

Co widziałem . Na targowiskach ludzkich 
Widziałem , jak handlują ludźmi. 

To 
Pokazuję. ja - sztukopis . 

Jak podchodzą do siebie w pokojach z planami 

Lub z gumowymi pałkami lub z pieniędzmi , 

Jak na ulicach stoją i czekają, 
Jak wzajemnie pułapki sobie zastawiają 
Pełni nadziei, 
Jak się umawiają, 

Jak się wzajemnie wieszają , 

Jak się kochają , 

Jak bronią łupów, 
Jak jedzą. 
Pokazuję . 

Słowa, które wołają do siebie, przekazuję . 

Co matka mówi do syna, 
Co przedsiębiorca rozkazuje przedsiębranym, 
Co żona odpowiada mężowi -
Wszystkie słowa proszące. wszystkie władcze, 
Błagalne, zmylne, 
Kłamliwe, nieświadome, 

Piękne. raniące 

Przekazuję . 



Widzę, jak pojawiają się śnieżyce, 
Widzę, jak wzbierają trzęsienia ziemi, 

Widzę, jak góry stają pośrodku drogi, 
I rzeki widzę, jak z brzegów wychodzą. 

Ale śnieżyce noszą kapelusze, 
Trzęsienia ziemi pieniądze w kieszeniach, 
Góry z przeróżnych wysiadły pojazdów, 
A rwące rzeki komendę mają nad policją. 
To demaskuję. 

przeloty/a Maria Kurecka 
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Bertolt Brecht 

Przypowieści i aforyzmy 

ONIEWIEDzy 

FILOZOF: Ludzie mało wiedzą o sobie, bo ich wiedza o przyrodzie tak mało 
jest im pomocna. Wiedzą, dlaczego kamień spada tak właśnie kiedy się nim 
miota, ale dlaczego człowiek, który rzuca kamień, działa w ten, a nie inny 
sposób, tego nie wiedzą. Dlatego też potrafią zrozumieć trzęsienie ziemi, aJe 
nie wstrząsy, które nimi targają . Ilekroć opuszczam tę naszą wyspę, przeży
wam łęk, że okręt mógłby zatonąć w czasie sztormu . Ale naprawdę boję się 
nie morza, lecz tych, którzy w tej sytuacji mogliby mnie wyłowić. 

prulożyla Maria Kurecka 

O WYBORZE BESTII 

Kiedy myśliciel, pan Keuner , usłyszał, 
Że najsłynniejszy zbrodniarz New Yorku 
Przemytnik spirytusu i masowy morderca 

Zastrzelony został jak pies, i 
Pochowany w milczeniu, bez fanfar, 

Bardzo się zdziwił. 

„Jakże - powiedział - już doszło do tego, 

Że nawet zbrodniarz nie jest pewny życia, 
I nawet ten, co gotów na wszystko, 
Nie może liczyć na sukces? 
Każdy wie. że straceni są ci, 

Co ludzką godność zachowali. 
Lecz ci, co się jej wyzbyli? 

Czy to ma znaczyć: kto uciekł z otchłani 
Padnie na wyżynie? 



Nocą budzą się ze snu zlani potem prawi, 
Najlżejszy krok sen im z oczu spędza. 
A teraz słyszę : nawet zbrodniarz 
Nie może już więcej nocą spać spokojnie? 
Jakie zamieszanje ! 
I co to za czasy! 
Zwyczajną podłością nie moi.na już , słyszę, 

Niczego dokonać . Samym mordem 

Nikt się już w życiu dzisiaj nie wybije. 
Trzy, cztery zdrady rano , przed południem : 

Do tego byłby każdy dzisiaj gotów. 

Ale cóż znaczy teraz ta gotowość , 

Jeśli wszystko zależy od umiejętności! 
Nawet brak przekonań dziś już nie wystarcza: 
O wszystkim decyduje teraz wydajność! 

Największy nawet nikczemnik 
W dól zjeżdża , pozbawiony sławy. 
Zbyt wielu dzisiaj takich jak on , 
Więc nikt go nie zauważył. 
O ileż taniej mógłby mieć swój grób 

Ten, kto tak bardzo żądny był pieruędzy! 
Tyle mordów 
I tak krótkie życie! 
Tyle zbrodni 
I tak mało przyjaciół! 

Gdyby był biedny 
Mogło ich być nie mniej . 

Jakże więc mamy wobec takich zdarzeń 
Nie tracić nadzjei? 

Cóż jeszcze możemy planować? 

Jakie zbrodnie jeszcze tu wymyślić? 
Niedobrze, kiedy zbyt wiele od nas się wymaga. 
To widz<1c. powiedział pan Keuner, 
Jesteśmy tym onieśmieleni''. 

przelożyl Roman Szydłowski 



CZYNIĆ BEZPRAWIE I ZNOSIĆ BEZPRAWIE 

Me-ti powiedział: Ważniejsze od podkreślenia, że nie wolno czynić bezpra
wia jest stwierdzenie, jak niewłaściwym jest znoszenie bezprawia. Tylko 
niewielu ma sposobność dopuszczać się bezprawia, natomiast wielu musi je 
cierpieć. Współczucie dla innych. które nie jest współczuciem dla siebie, 
należy uważać za mniej niezawodne , niż współczucie dla siebie samego , 
które jest zarazem współczuciem z innymi. 

przelożyl Roman Szydłowski 

( ... ) O NASZYCH CZASACH 

FILOZOF: Zauważcie, że zebraliśmy się tutaj w ponurych czasach, kiedy sto
sunek ludzi do siebie stał się szczególnie odstręczający. a śmiercionośną 
działalność pewnych grup ludzkich · powijają niemal nieprzeniknione 
mroki.Wielu przemyśler1 i zorganizowanych zabiegów trzeba , aby odsłonić 
społeczne tryby ludzkich zachowań. 
( ... ) Być może najbardziej naturalny wydaje się nam sposób. w jaki zdoby

wamy środki do życia, kiedy ktoś komuś sprzedaje kawałek mydła. ktoś inny 
drugiemu bochenek chleba, ów znowu tamtemu siłę swoich mi~śni. Oto, 
sądzimy, dokonuje się swobodna wymiana rzeczy, i to w sposób nader 
nieskrępowany . Jednakże każda dokładniejsza analiza dowodzi, zgodnie z 
okrutnymi doświadczeniami dnia powszedniego. że ta wymiana nie tylko 

dokonuje się wśród ludzi , lecz również zostaje przez pewnych ludzi 
opanowana. Im bardziej oddalamy się od natury wskutek wielkich wy

nalazków i odkryć, tym bardziej zdajemy się pogrążać w niepewność egzys
tencji. Wydaje się, że to nie my panujemy nad rzeczami. lecz właśnie rzeczy 
władają nami. Dzieje się tak, ponieważ jedni ludzie przy pomocy rzeczy są 
opanowanymi przez innych. Dopiero wtedy uwolnimy się od przemocy natu
ry, kiedy zdołamy się uwolnić od przemocy ludzkiej . 

prze/ożyla Maria Kurecka 

c: 
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M -ti powiedział: terror potęguje strach i odwagę, 

dwie właściwości 
bardzo niebezpieczne dla dyktatorów. 

GŁUPIEC l ZBRODNIARZ 

Kto nie zna prawdy, ten jest tylko głupcem. 

Ale kto ją zna i nazywa ją kłamstwem. 
ten jest zbrodniarzem. 

pr;:e/ożyl Roman Szyd/0>1"ski 
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UWAGI 

( ... )Nie lękajcie się pospolitej pra dy . jeśli jest tylk prawdziwa! 

( ... ) W nowoczesnym państwie klasy panuj ące dla realizacj i swych planów 

posługują się przeważnie bardzo przeciętnym i ludźm i. 1 awct w dziedzi nie 

ta~ ważnej jak wyzysk ekonomiczny nie wymag się szczególnych zd lno <ci. 

Miliardowy trnst JG- arben z, trudnia ludzi o nieprzec ię tnej inteligencji tyl ko 

po to . żeby ich wykorzystać ; sami wyzy · iwacze . garstka ludzi. kc 17.y doszli 

do władzy przeważn ie dzięki .swemu urodzeniu . potra fią zdobyć · i ę kolekty
wnie na trochę sprytu i brntalno ści. Brak\ yk ztałcen ia a nawet pewna dobro

duszność niektórych z nich wcale nie zk cizi ich inter om. Spraw, polit -

cznc polecają oni załatw ić ludziom, tórzy są czę to je zcze zuacznie głup i 
od nich samych . 

UWAGI DOTYCZĄCE INSCENIZACTI 

Aby zdarzenia przedstawion" w tej sztuce n ::i brały wla. iwcgo. zawartego w 

nich nie. tety sen u. trzeba wy. ta wić ją w w i e I k i m l y I u ; najl piej z 

wyrnźnym nawiązan iem uo e lżb i tań."kiego teatru hi torycznego ( ... ) 

( ... ) nawet w scenach groteskowych. nie może ani przez chwi lę zabraknąć 

atmo fery kroc ień twa i grozy . Przed tawien ie p winno być plastyczne. 

tempo szybkie ( ... ) 

uwagi 7.aczerpi1iętc z n tak k autura (Diul11y. nr l l, I% I r. ) 

prce/o~.vl k o111u11 n ·ci/011·sk1 
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