
-- -·- - -- ·- - ------- --
.. . .. . . 

-- --- -- ·--· ---..... 

.• „ ·- '" -· •.. • . 



Dyrektor naczelny i artystyczny 

KRZYSZTOF ROŚCISZEWSKI 

Zastępca dyrektora 

J ANUSZ PŁA WIŃSKI 

BERTOLT BRECHT 

OPERA ZA TRZ,Y GROSZE 
(Die Dreigroschenoper) 

tłumaczenie: Bruno Wioawer, Barbara Witek-Swinarska 

muzyka - Kurt Weill 

reżyseria - Jan Błeszyński 

scenografia - Andrzej Markowicz 

choreografia - Dorota Furman 

opracowanie muzyczne - Piotr Baron 

przygotowanie wokalne - Jan Lechowski 

asystent reżysera - Marlena Milwiw 

SPEl{TAKL SPONSPROWANY 
PR~EZ SAMORZĄD MIASTA WROCŁA \VIA 

g. 
premiera - czerwiec 1991 



A rekiny w oceanie 
Mają zębów pełen pysk. 
Macheath ma w kieszeni majcher, 
Lecz kto widział jego błysk? 

Kiedy rekin krwią się splami, 
Krew w pamięci musi trwać.„ 
Mackie nosi rękawiczki, 
Żeby nic nie było znać. 

A w Tamizy toń zieloną 
Wpada nagle ten i ów! 
Czy to dżuma, czy cholera? 
Nie, to Mackie krąży znów. 

A w niedzielny, piękny ranek 
Trup osuwa się na bruk -
Mackie Majcher znikł za rogiem, 
Ale któż go widzieć mógł? 

I Szmul Meier gdzieś zaginął, 
I niejeden bogacz znikł, 
Jego złoto schował Mackie, 
Ale o tym nie wie nikt. 

Jenny Towler znaleziono 
Z nożem w piersi, ale cóż? 
Mackie Majcher spaceruje 
I nikt nie wie, czyj był nóż. 

Gdzie jest Alfons Glite, woźnica, 
Czy ujrzymy go, czy nie? 
Mackie tego nie wie wcale, 
Chociaż każdy o tym wie. 

A ten wielki pożar w Soho: 
Czworo dziatek, jeden dziad? 
Mackie Majcher spaceruje, 
Nikt nie pyta, każdy zgadł. 

A nieletnia pewna wdówka, 
Której imię każdy zna -
Rano budzi się zgwa'kona.„ 
Ach, cóż Mackie z tego ma? 

Przełożył Władysław Broniewski 
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BRECHT BERTOLT 
(właśc . Eugen Berthold Friedrich Brecht) 

Niemiecki dramaturg, poeta, teoretyk teatru i inscenizator. 
Urodził się 10 lutego 1898 r. w Augsburgu jako syn fabrykanta 
papieru, zmarł 14 sierpnia 1956 r. w Berlinie. Studia od 191 7 
roku (nauki przyrodnicze i medyczne w Monachium), w roku 
1918 wojskowa służba sanitarna, potem ponownie studia (nie 
ukończone), a od 1920 roku współpraca z monachijskim teatrem 
Kammerspiele (kierownik literacki). W 1924 wyjazd do Berlina. 
współpraca z Maxem Reinhardtem w Deutsches Theater (m.in. 
jako reżyser). W latach 1928-1929 marksistowska szkoła robot
nicza (studia marksizmu). Od 1933 roku emigracja: Praga, Wie
deń, następnie Szwajcaria, Francja, Dania, ZSRR (tu współreda
guje pismo „Das Wort", 1936), dalej Szwajcaria, Finlandia, zno
wu ZSRR, USA. 

W roku 1947 powrót do Europy (Szwajcaria), w rok później 
Berlin. Tu Brecht wraz z Heleną Weigel zakłada teatr Berliner 
Ensemble i kieruje nim do śmierci - pozostając od roku 1950 
obywatelem austriackim. 

Debiutuje na scenie w 1923 roku dramatem Baal (1918). 
W dziedzinie dramaturgii po roku 1945 tworzy niewiele: Dni 
Komuny (Die Tage der Commune, 1948-49), niedokończona 

sztuka Turandot, czyLi Kongres Wybielaczy (Turandot oder Der 
Kongres der Weisswascher); inscenizuje kilka własnych adaptacji 
klasyki - m.in. „modelowe" opracowanie Antygony Sofoklesa, 
Der Hofmeister (Guwerner) wg J. M. R. Lenza, Don Juana wg 
Moliera, Koriolana wg Szekspira i Pauken und Trompeten 
(Bębny i trąby; wg Oficera werbunkowego Farquhara). 

Mimo skromnej w okresie powojennym teki autorskiej 
właśnie po roku 1948 rośnie jego znaczenie jako teoretyka dra
matu i teatru. Brecht jest jednym z najbardziej oryginalnych 
ideologów teatru socjalistycznego, jego teoria i praktyka w Ber
liner Ensemble wywierają wpływ zarówno na teatr (wybitni 
uczniowie: Benna Besson, Konrad Swinarski, Manfred Wekwerth 
i in.), jak i pisarstwo sceniczne (Dtirenmatt, Arden i in.). 
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Teatr Brechta należy właściwie traktować jako swoistą jed
ność dramaturgii, teorii teatralnej i praktyki scenicznej. Jego 
podstawą jest przeświadczenie, iż człowiek, świat i społeczeństwo 
są poznawalne, a zatem dają się bez reszty przedstawić na sce
nie i jako takie - także zmienić. Brecht zawsze traktował swój 
teatr jako narzędzie praktyki społecznej, jako środek kształcenia 
świadomości i przemiany człowieka oraz stosunków społecznych. 
Realizował swą teorię w oparciu o przeświadczenie, iż najlep
szego materiału do intelektualnej, krytycznej analizy dostarczają 
jedynie takie zjawiska, które są albo oddalone historycznie, albo 
zobiektywizowane estetycznie. Wprowadził więc na scenę formy 
narracji epickiej, elementy historyzmu (powiązanie postaci i sy
tuacji z okolicznościami historycznymi), korzystał z poetyki tzw. 
sztuki dydaktycznej („Lehrstriick") oraz przypowieści - prze
noszącej np. określone problemy świata współczesnego w upro
szczone schematy egzotycznej bajki - przerywał dialogi i akcję 
songiem, komentarzem adresowanym do publiczności, projekcja·· 
mi itp. Rozwinął zatem tzw. techniki dystansujące („Verfrem
dungseffekte" - „efekty obcości"), które miały pomóc uchronić 
widownię od emocjonalnego angażowania się podczas widowi
ska. Techniki te sprawdzają się tylko w ograniczonym zakresie: 
np. porównania wybitnych aktorek w roli Matki Courage -
Teresy Giehse i Heleny Weigel - dowioły, że jedynym napraw
dę skutecznym „efektem obcości" może być osobowość artysty, 
zimna i odpychająca . 

Nie był Brecht doktrynerem pozbawionym zmysłu realności: 
jego zdaniem teatr, choć powinien dawać w efekcie przede wszy
stkim wiedzę, poznanie i gotowość intelektualną do uczestnictwa 
w przemianie świata, ma być zarazem zajmujący, a nawet we
soły. Ogłosił artykuły teoretyczne, zebrane w Schriften zum, 
Theater (1957; Pisma dotyczące teatru), wśród nich znajdują się 

m. in. Małe organon dla teatru (Das kleine Organon fiir das 
Theater, 1949) i Nachtriige zum Kleinen Organon (1954; Dodatki 
do małego organonu). 
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O EROTYCE „OPERY ZA TRZY GROSZE" 

( . .. ) 31 sierpnia 1928 roku odbyła się w teatrze przy Schiff· 
bauerdamm w Berlinie prapremiera Opery za 3 g-rosze, która 
przyniosła Brechtowi za jednym zamachem pieniądze i rozgłos 
Z dnia na dzień stał się sławny, nie tylko wśród fachowców. 
Zdobył Berlin. Takiego sukcesu nie pamiętały od lat teatry sto
licy Niemiec. 

Bardzo istotnym elementem życia ówczesnych Niemiec była 
erotyka. Wystarczy sięgnąć po znaną książkę Kastnera Fabian, 
aby odnaleźć w niej rozwiązłą atmosferę ówczesnego Berlina. 
Inflacja i nędza sprzyjała prostytucji, powstawały dziesiątki do
mów schadzek, ludzie szukali zapomnienia w nocnych lokalach, 
dokąd uciekali przed sobą i swoimi problemami. Miłostki ro
dziły się i umierały, jak jętki jednodniówki, nie dając szczęścia 
ani zadowolenia znużonym i znudzonym ludziom. Więcej w nich 
było nawyku niż ucrncia czy namiętności, często też odgrywały 
w nich poważną rolę względy materialne, zysk pieniężny czy 
profit mniej lub bardziej zamaskowany. Jedni płacili gotówką, 

inni protekcją, przyrzekając dobre posady czy karierę. Mężczyźni 
kupowali dziewczęta, kobiety - chłopców . Nikt nie ukrywał 
swych zboczeń. Homoseksualizm i miłość lesbijska były nawet 
w modzie, szczególnie wśród artystów. Burżuazyjny rząd nie 
przeciwstawiał się wcale ogólnemu rozprężeniu. Przeciwnie, było 
mu to na rękę, odwracało uwagę i aktywność od spraw społecz
nych, „kanalizowało" je w łóżkach. Domu publiczne, legalne 
i nielegalne, „kabarety" z nagimi tancerkami, które czekały tyl
ko na „gości", prezentując naprzód swe wdzięki, a potem je 
sprzedając, prosperowały znakomicie. 

Brecht wprowadził więc erotykę do Opery za 3 grosze. Jest 
w niej owa rozwiązłość Berlina lat dwudziestych. Mackie Maj
cher jest uwodzicielem, donżuanem właśnie w tym stylu. Jest 
wyrachowany i zimny, bierze i rzuca kochanki, jak chce i gdzie 
chce, prawdziwy „zimny drań", j~kim go chciały mieć i widzieć 
mieszczańskie damy owego ci:asu. Jest uosobieniem owej fałszy
wej męskości, która tak bardzo imponowała kobietom, przyzwy
czajonym mierzyć wartość mężczyzny ilością dolarów, które po-
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trafił zarobić, wyłudzić czy zrabować. Jest cyniczny, brutalny, 
kłamie jak z nut, potrafi nabić guza czy podbić oko nie tylko 
rywalowi, ale i własnej kochance. Która kobieta potrafiłaby mu 
się oprzeć? Późne echa tego ideału spotkamy w latach trzydzie
stych w Polsce w wielu piosenkach, jak choćby w Zimny~ 
draniu czy Dał mi w mordę. 

Mackie Majcher był alfonsem i chwali się tym w balladzie, 
w której wspomina swe wspólne życie z Jenny. Mieszkali wów
czas w „burdelu", który był ich domem, a Mac bijał ją regular
nie. Prostytutka Jenny jest też jedną z najważniejszych postaci 
Opery, a jej ballada - najpiękniejszym, najbardziej poetyckim 
jej songiem. Mackie ożenił się z Polly, żyje z córką szefa policji 
„tygrysa" Browna, obiecując jej małżeństwo, ale robi to wszy
stko tylko dla pieniędzy lub dla jakiejś innej korzyści (np. 
ucieczka z więzienia). Prawdziwą miłością jego życia jest Jenny 
i ją odwiedza zawsze i regularnie raz w tygodniu, każdego 

czwartku, w domu publicznym w Turnbridge. Bardzo mieszczań
ska jest ta regularność, z jaką zaspokaja swoje potrzeby seksu
alne, a owa ukochana-prostytutka jest całkowicie w stylu lat 
dwudziestych. Wystarczy znowu przypomnieć Czarną Mańkę, 

aby uprzytomnić sobie, że i my mieliśmy w Polsce podobne zja
wiska. 

Erotyka Opery za 3 grosze, tak bezczelna i prowokująca, 
musiała zaszokować mieszczańskiego widza, ale musiała go także 
podniecać i pociągać. Toteż wiele z tego powodu krzyczano, 
sztuce towarzyszyła atmosfera skandalu, ale to właśnie było też 
jedną z przyczyn jej ogromnego powodzenia. Każdy chciał skosz
tować „zakazanego owocu". I po co chodzić do podejrzanych lo
kali i narażać na szwank swoją reputację, skoro można to wszy
stko zobaczyć lub przynajmniej o tym usłyszeć w szacownym 
teatrze. Dom publiczny na scenie stał się magnesem przyciąga
jącym do gmachu przy Schiffbauerdamm wielu spragnionych 
erotycznego dreszczyku widzów. 

[w:J Roman Szydłowski „Bertolt Brecht" 
Wiedza Powszechna, W-wa 1973 
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POLSKA PRAPREMIERA 
„OPERY ZA TRZY GROSZE" 

Operę za trzy grosze Bertolta Brechta wystawił 4 maja 
1929 r. Teatr Polski w przekładzie Władysława Broniewskiego, 
w reżyserii Leona Schillera, z muzyką K. Weilla, pod kierow
nictwem muzycznym Grzegorza Fitelberga. 

Ze względu na to, że na krótko przedtem w Bytomiu na
leżącym wówczas do Niemiec pobito dotkliwie trupę aktorów 
polskich, która na mocy umowy o wymianie kulturalnej między 
sąsiadującymi państwami miała tam występować ustępając miej
sca na swej scenie macierzystej w Katowicach niemieckim ko
legom - polskie władze polityczne zażądały przerwania prób ze 
sztuki Brechta, której premiera odbyć się miała za dni kilka . 
Licząc się z poważnymi stratami, które przedsiębiorstwo teatral·
ne musiałoby ponieść, zgodzono się na wyraźne podkreślenie 

w afiszu i programach spektaklu , że autorem sztuki jest kome
diopisarz angielski John Gay, Brecht zaś jest tylko adaptato
rem. W istocie chodziło o to, aby nie dopuścić do wystawienia 
w dobie narastającego w Polsce faszyzmu utworu zawierającego 
tyle treści rewolucyjnej, zwłaszcza, że przekonania pisarza nie
mieckiego, tłumacza i reżysera zainteresowanym władzom poli
tycznym były nadto dobrze znane. 

Premiera i następujące po niej przedstawienie zostały przy
jęte entuzjastycznie przez szerokie masy publiczności postępowej, 
wśród której widziało się wybitnych przedstawicieli skrajnej le
wicy politycznej .. Jednak po tzw. premierze prasowej nastąpiła 

awantura. Znaleźli się osobliwi krytycy, którzy przysięgali, iż 

znają widowisko Johna Gaya w oryginale, że jest ono pogodnym 
obrazkiem w stylu rococo, z którego komuniści , Brecht, Bro
niewski i Schiller, zdarli wszystko, co stanowiło wdzięk, elegan
cję i humor tego utworu i zaprawili je hydrą propagandy bol
szewickiej, drastycznym naturalizmem. Nawet poważni i na ogół 
postępowi literaci ulegli tej opin~i historycznie nieudokumento
wanej i przypuścili koncentryczny atak na świętokrndc<'>w i agi
tatorów nie wahających się bezcześcić S\vą propagandą przybyt
ku sztuki teatralnej. 
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Na to tylko czekała cenzura policji faszystowskiej. Zaczęło 

się skreślanie poszczególnych strof niektórych pieśni i fragmen
tów dialogu, potem całych piosenek, całych aktów i osłabianie 

ostrza satyryczno-rewolucyjnego tego przedziwnego widowiska. 
'Featr bronił się dzielnie. Wyrwy czynione z dnia na dzień 

w tekście wypełniał pantomimicznymi improwizjacjami lub wy
mownymi spojrzeniami w stronę widowni. 

Gdy jednak doszło do tego, że widowisko zanadto okrojone 
stało się nonsensem, Teatr Polski szykanowany jeszcze w inny 
sposób przez władze administracyjne, zmuszony został do zdjęcia 
sztuki z afisza po 20 zaledwie przedstawieniach. 

Reżyserowi „za karę" uniemożliwiono pracę w stolicy. W na
stępnych latach dwóch reżyserów wielce odmiennych przekonail 
od inscenizatora premiery warszawskiej usiłowało wyeliminować 
z Opery za trzy grosze wszelką tendencję społeczną i utrzymać 
rzecz w duchu „pogodnego obrazka rococo". Przedsięwzięcie 

oczywiście od razu spaliło na panewce i obydwie wersje poniosły 
porażkę teatralną, przemilczała je prasa i nawet najmniejszy 
ślad po nich nie pozostał. 

Nadmienić trzeba, że Opera za trzy grosze w interpretacji 
warszawskiej miała świetnych wykonawców z Mariuszem Ma
szyńskim (w roli Macheatha) na czele, zamordowanym w roku 
1944 przez hitlerowców. 

[w:] „Pamiętnik teatralny" 
zeszyt 1 rok 195~ 





JAKUB ROTBAUM WSPOMINA 
PERYPETIE ZWIĄZANE Z WROCŁAWSKĄ 
PREMIERĄ „OPERY ZA TRZY GROSZE" 
Z 1957 ROKU 

Kiedy Ministerstwo Kultury i Sztuki zamówiło u mnie 
„Operę za trzy grosze" wiedziano, że mam taki zwyczaj reży

serski, że rzadko wystawiam sztukę taką, jaka ona jest. Prawie 
nigdy. Czy jest to Szekspir, Tołstoj czy Gorki, nigdy nie robię 
tego tak, jak autor napisał. Ja oczywiście nie dopisuję tekstów 
ale je przegrupowuję, montuję albo uzupełniam z innych prac 
danego autora. Uprzedzano mnie, że powinienem być bardzo 
ostrożny z takim podejściem do „Opery", bo pani Helena Weigel 
jest bardzo przywiązana do koncepcji Brechta. Wszyscy zresztą . 
w Teatrze Berliner Ensemble uważali, że świętości nie wolno · 
szargać, a wszystkie pomysły Brechta były święte. 

Przeczytałem i powieść i sztukę Brechta i pomyślałem, że 

sztukę można wzbogacić jego własną pracą, tekstami, stosunkiem 
do postaci. Polecono mi napisać oficjalny list do Weigel, w któ
rym wytłumaczę mój pomysł na tę realizację. Napisałem list 
wyjaśniając, że chciałbym użyć również tekstów z powieści. 

Weigel odpowiedziała bardzo szybko, że się zgadza, że mnie pa
mięta ze spotkania w Warszawie i poprosiła o szczegółowy sce
nariusz. Od tego uzależniała swoją decyzję. Ku mojemu wielkie
mu zdziwieniu po kilku dniach otrzymałem od niej drugi list, 
w którym napisała, że pierwszy raz spotyka się z propozycją, 
z której ucieszyłby się sam Brecht. 

Rozpoczęliśmy próby, ale zaraz potem pojawił się .problem 
orkiestry. Trudno było pozostać wiernym instrumentacji Weilla , 
która wymagała dużego składu muzyków. Tu jednak Helena 
Weigel była nieprzejednana. Twierdziła, że muzyka w „Operze 
za trzy grosze" była oczkiem w głowie Brechta i w związku 

z tym na żadne zmiany zgodzić się nie może. Zaangażowaliśmy 
więc orkiestrę, dyrygenta, korepety.J;orów i konsultantów - jak 
w prawdziwym teatrze muzycznym. 
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Spektakl cieszył się ogromnym powodzeniem, biletów nie 
można było dostać, pod teatrem stały koniki, u których bilet 
kosztował 1 OO zł, co na owe czasy było dużą sumą. 

Któregoś dnia przyszedł do mnie dyrektor Grywałd i po
wiedział, że możemy zagrać już tylko pięć przedstawień, bo 
właśnie wyczerpały się fundusze na orkiestrę. No i przestaliśmy 
grać „Operę", a wielka szkoda, bo nawet ówczesny wrocławski 

biskup zachwycał się tym spektaklem. 

Zanotowano 29 maja 1991 
we Wrocławiu 

KRYTYCY O PRZEDSTAWIENIU 
JAKUBA ROTBAUMA 

.. .Inscenizacja Rotbauma jest znakomita. Świetny inscenizator 
natrafił na tworzywo dramatyczne doskonale uzupełniające się 

z jego własną wizją teatru - teatru integralnego, teatru wszech
sztuk, opartego na daleko posuniętym poczuciu odrębności 

przestrzeni scenicznej i jej twórczej suwerenności. Tę ogólniko
wą formułę , w jaką - na dobrą sprawę - wtłoczyć można 

każdy żywy teatr, nasycił Rotbaum włcrnną treścią artystyczną. 

dał jej piętno własnej indywidualności, kształt swego smaku, 
tworząc obrazy o rzadkiej koncentracji i dojrzałości twórczej, 
posiadające ową nieuchwytną, trudną do określenia atmosfer>, 
która decyduje o wysokiej randze dzieła scenicznego. 

Jan Paweł Gawlik 
Zycie Literackie, 7 lipca 1957 

... W inscenizacji Opery za trzy grosze Jakub Rotbaum odna
lazł siebie. Na wielu jego poprzednich spektaklach - nieraz in
teres11jących -- czuło się, że to ciągle nie to. Obecnie, po raz 
pierwszy od kilku lat, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, 
że w ostatniej inscenizacji wyraźnie dały o sobie znać specyficz
ne walory jego stylu teatralnego. Nie jest to przypadek. Teatr 
Brechta jest jakby stworzony dla Rotbauma, który źle się czujf' 
w dramaturgii klasycznej, skondensowanej, jednowymiarowej. 
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Brecht hołdował teatralnemu synkretyzmowi: w jego sztukach 
jest wiele miejsca na muzykę, choreografię, pantomimę, śpiew; 
że reżyser wrocławski grawituje stale w tym właśnie kierunku, 
nie jest dla nikogo tajemnicą. Jeśli dodać, że w Operze za trzy 
grosze - jak w większości dzieł Brechta - inscenizator ma 
szczególnie wiele do powiedzenia, a kompozycja sceniczna jest 
znaną pasją i siłą Rotbauma - wówczas stanie się jasne - że 

wybór sztuki Brechta rokował nadzieje na duży sukces. 
Tak się też stało. 

Roman Wołoszyński 
w.rocław, 19/5.1957 

. . . Rotbaum zasię tłumaczy Brechta i Weilla i czyni to - wno
sząc z kontraktacji spektaklu z brechtowskim scenopisem 
bardziej niż samodzielnie. Inscenizacja rotbaumowska, której 
mianownikiem jest ekspresja ruchu i parodystycznej rewii, 
w wielu układach i obrazach wyrasta do zupełnie swobodnych, 
rozległych wariacji, osnutych wokół tekstu Brechta. To zresztą 

u Rotbauma nic nowego. Decydująca jest wszakże okoliczność, 
że nie są to tym razem poczynania przypadkowe ani ornamen
tacyjne, poddane są natomiast logice widowiska i tłumaczą się 
w nim dostatecznie, a nawet lepiej . 

Józef Kelera 
„Przegląd Kulturalny", Warszawa 22/57 

.. .Inscenizując tę „Operę" trafił Rotbaum na tworzywo tea
tralne bardzo odpowiadające jego upodobaniom i temperamen
towi twórczemu. Pokazał też widowisko bujne, stylowe, zawie
rające szereg scen bardzo dobrze nawiązanych i rozwiązanych . 

W osobach Ireny Szymkiewicz i Zbigniewa Wójcika trafił na 
wyborną Polly, najlepiej odpowiadającą brechtowskim założe·· 

niom gry, i na dobrego Majchra, w miarę romantycznego ban
dytę i romansowego kochanka. Znalazł też scenografa, który bar
dzo dobrze wyczuł atmosferę i plastyczne wymogi „Opery" 
(Aleksander Jędrzejewski). Również Jerzy Adamczak jako 
Pryszcz, „król żebraków" stworzył, mocną figurę w konwencjach 
brechtowskich. 
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Jaszcz 
Trybuna Ludu 7. VII. 1957 

BERTOLT BRECHT: 
MAŁE ORGANON DLA TEATRU 

(fragmenty) 

1 

„Teatr" polega na tym, że stwarza się żywe wizerunki prze
kazanych lub zmyślonych wydarzeń zachodzących wśród ludzi, 
czyniąc to właśnie dla zabawy. W każdym razie to przecież ma
my na myśli, gdy poniżfi'j mówimy o teatrze, bądź dawnym, 
bądż też nowym . 

2 

Ażeby w tym jesl:cze więcej pomieścić, moglibyśmy również 
dołączyć wydarzenia rozgrywające się między ludźmi i bogami, 
skoro jednak chodzi nam tylko o określenie minimum, możemy 
tego nie czynić . Bo gdybyśmy nawet tego rozszerzenia dokonali, 
to jednak opis najistotniejszej funkcji kategorii „ teatr" jako roz
rywki musiałby pozostać ten sam. Jest to najszlachetniejsza 
funkcja, którą znaleźliśmy dla teatru . 

3 

Z dawien dawna rolą teatru (jak również wszelkich innych 
sztuk) jest dostarczanie ludziom rozrywki. Ta rola użycza mu 
zawsze szczególnego dostojeństwa. Teatr nie potrzebuje żadnej 
innej legitymacji prócz zabawy, ale tej oczywiście potrzebuje 
bezwarunkowo. Wcale byśmy go nie podnieśli do wyższej rangi. 
gdybyśmy na przykład uczynili zeń rynek moralności. Musiałby 
się wtedy raczej pilnować, aby właśnie nie został poniżony, co 
nastąpiłoby natychmiast, gdyby nie uczynił moralności przyjem
ną, a mianowicie przyjemną dla zmysłów - na czym moralność 
może tylko zyskać. Nie należy odeń wymagać wyłącznie doraźnej 
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nauki, w każdym razie nie ma nie pożyteczniejszego niż przeży
cie rozkoszy w cielesnym lub duchowym sensie. Teatr miano
wicie winien pozostać czymś najzupełniej zbytkownym, co -
rzecz jasna - oznacza, że przecież żyje się dla zbytku. Przy
jemności, mniej niż wszystko inne, potrzebują obrony. ( ... ) 

i 

Nawet wtedy, gdy mówimy o wzniosłych i przyziemnych 
rodzajach przyjemności, spoglądamy w kamienne oblicze sztuki, 
albowiem pragnie ona wzruszać się i wzniośle, i przyziemnie 
i nie doznawać zaczepek, gdy swoimi wzruszeniami dostarcza 
ludziom przyjemności . 

6 

Są natomiast słabe (proste) i silne (złożone) przyjemnosc1, 
których teatr może dostarczyć. Te ostatnie, z którymi mamy do 
czynienia w wielkiej dramaturgii, osiągają różne stopnie, tak jak 
na przykład różne stopnie osiąga zbliżenie w miłości. Są bardziej 
rozgałęzione, bogatsze w stosunki, bardziej obfitujące w przeci-· 
wieństwa, bardziej brzemienne następstwami. ( ... ) 

11 

Gdy skonstatujemy u siebie zdolność rozkoszowania się 

obrazami z tak różnych epok, co dzieciom tych bujnych epok 
mogło być ledwie dostępne, to cŹyż ten fakt nie powinien na
tchnąć nas podejrzeniem, żeśmy wcale jeszcze nie odkryli od
rębnych przyjemności, prawdziwej zabawy naszej epoki? ( ... ) 
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20 

Sztuka i nauka spotykają się dzięki temu, że obydwie ist
nieją po to, aby ułatwić życie ludzkie; jedna zajmuje się jego 
utrzymaniem, druga zaś jego uprzyjemnieniem. W nadchodzącej 
epoce sztuka będzie czerpała elementy rozrywki z nowej wy
twórczości, która tak bardzo może ulepszyć nasze życie i któ
ra - gdy raz już uzyska swobodę - może stać się największą 

ze wszystkich przyjemności. 

21 

Jeśli więc chcemy się oddać owej wielkiej namiętności pro
dukowania, to jak powinny wyglądać nasze obrazy ludzkiego 
współżycia? Co to jest wobec przyrody i wobec społeczeństwa 
owa twórcza postawa, którą my, dzieci epoki naukowej radośnie 
powinniśmy przybrać w teatrze? ( ... ) 

27 

Jeżeli zaś chodzi o świat, który jest tutaj odzwierciedlany, 
z którego wzięto wycinki dla stworzenia tych nastrojów i wzru
szeń, to przejawia się on jako wytwór tak niewielu i tak żało
snych rzeczy - nieco tektury, trochę mimiki, odrobina tekstu 
- że musimy podziwiać ludzi teatru, którzy tak marną odbitką 
świata o wiele lepiej umieją wywoływać uczucia swych nastro
jowych widzów, niźli by to potrafił uczynić sam świat rzeczy
wisty. 
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28 

W każdym razie powinniśmy rozgrzeszyć ludzi teatru, bo 
owych przyjemności, za które płaci im się pieniędzmi i sławą, 

nie mogliby dostarczyć przy pomocy dokładniejszych obrazów 
świata, ani też nie zdołaliby swych niedokładnych obrazów pod
sunąć w sposób mniej magiczny. N a każdym kroku stwierdzamy 
działanie ich umiejętności odtwarzania ludzi: szczególnie szelmy 
i pomniejsze figury wykazują ślady ich wiedzy o człowieku 

i różnią się między sobą, ale postacie centralne muszą być utrzy-· 
mane w ogólnym tonie, ażeby widz łatwiej mógł się z nimi utoż
samić, a w każdym razie wszelkie rysy charakterystyczne muszą 
być wzięte z wąskiego zakresu, w obrębie którego każdy natych
miast może powiedzieć: owszem, tak jest właśnie. Albowiem 
widz pragnie wejść w posiadanie najzupełniej określonych uczuć. 
jak pragnie ich doznać dziecko, gdy siada na drewnianym koniu 
w karuzeli: poczucia dumy, że może jechać i że ma konia, po
czucia przyjemności, że niosą je oto wokół na oczach innych 
dzieci, poczucia awanturniczych marzeń, że jest ścigane, albo 
też, że ono samo kogoś ściga itd. W dziedzinie możliwości prze
życia tego wszystkiego nie odgrywa zbyt wielkiej roli stopiei1 
podobieństwa drewnianego wehikułu do konia, ani też nie prze
szkadza niczemu ograniczenie jazdy do wciąż tego samego ma
łego kręgu. Tym, o co chodzi widzom w salach teatralnych, jest 
możność zamiany świata pełnego sprzeczności na świat harmo
nijny, świata nieszczególnie poznanego na świat marzenia. ( ... ) 

59 

Można się tu czegoś nauczyć od panującego w naszych tea
trach złego obyczaju: że dominujący aktor, gwiazdor, „odznacza 
się" również i tym, że każe się obsługiwać wszystkim innym 
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aktorom: czyni swą postać straszną lub mądrą, zmuszając part
nerów, by z kolei czynili ze swych postaci osoby bojaźliwe lub 
uważne. Chociażby po to, aby tę przewagę zapewnić wszystkim 
i w ten sposób wspólnie służyć fabule, powinniby aktorzy cza
sem na próbach zamieniać role ze swymi kolegami, by postacie 
otrzymywały wzajemnie od siebie to, czego wzajemnie od siebi2 
potrzebują. I dla aktorów jest rzeczą dobrą, gdy stykają się 

z kopiami swych postaci scenicznych albo też z innymi kreacjami 
tychże postaci. Postać zdradzi wyraźniej swą płeć, gdy będzie 

grana przez osobę płci odmiennej, grana zaś przez komika uzy
ska nowe aspekty tragiczne lub komiczne. Współrozwijając po
stacie przeciwstawne albo przynajmniej zastępując grających je 
kolegów, aktor w pierwszym rzędzie umocni owo tak przecież 

decydujące stanowisko społeczne, z którego wyprowadza swą po
stać sceniczną. Pan jest tylko w ten sposób panem, jak mu po
zwala nim być sługa itd. ( ... ) 

77 

Obrazy muszą rezygnować z palmy pierwszeństwa na 
rzecz pierwowzoru, na rzecz ludzkiego współżycia. Radość 

z ich doskonałości musi przekształcić się w radość wyższego 

rzędu: że wydobyte na jaw prawidła współżycia traktuje się jako 
tymczasowe i niedoskonałe. Tu teatr daje widzowi pole do twór
czości, poza zasięgiem oczu spoglądających na scenę. Niech widz 
w swoim teatrze doznaje rozrywki, patrząc na swe groźne i nie 
kończące się nigdy prace, które mu dają utrzymanie i spotyka
jąc się z grozą swej nieustającej przemiany. Niech tu tworzy 
samego siebie w najłatwiejszy sposób. Albowiem najłatwiejszym 
rodzajem bytu jest sztuka. 
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PRACOWNIE TEATRU: 

Kierownik techniczny - JERZY TYSZKIEWICZ 
d/s eksploatacji sceny 

Kierownik techniczny - ROMUALD HOKASZEWSKI 
d/s produkcji 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej 

. stolarskiej 

elektrycznej 

akustycznej 

perukarskiej 

- JOANNA .JĄKALSKA 

- STANISŁAW STEPEK 

- JÓZEF STEPEK 

- ZBIGNIEW SUS 

~ MACIEJ PROSEK 

- HENRYKA KOZAK 

Pracownia malarska - MARIAN KMIECIAK 

Pracownia modelarska - STANISł ... AW WASLUCK 

Prace tapicerskie - - BOGUSŁAW URBANIAK 

Prace ślusarskie 

Kierownik sceny 

Gł. rekwizytor 

- JOACHIM MUCHA 

- MARIAN WOŁCZECKI 

- DANUTA WILK 

„ ••• „ ... „ .•• „ ..• „ ..• .., ... „ ... „ ... „ ••• „ ••• „ ..• „ 

Biuro Organizacji Widowni Teatru Współczesnego 
czynne od 8.00 do 15.00, tel. 44 37 62, 44 32 76 w. 69 

Wrocław, ul. Rzeźnicza 12 
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