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Profe o· .1 Wo1c echowi Dudzik w za 1nsp1rac e 
1 op1ekP mery oryczn, s~ladamy serdec:ne p dz1ę;. ov..ama 

Urodzony 17 e>en c.:i 1961 rnku w Białym
stoku; w roku 1984 ukonc:. I studia na Wy
dziale Wi dzy o Teatrzt! Pań two j WyzszeJ 
Szkoły Teatr.ilnej w WarSZJ\ 10 . r ku 1984 
podjąl studia na Wydziale Retyseru TNtru 
Lalek PWST w Wa.rsz;iwie - fi li• w lliolym
stoku, gdzie absolurrm um uzy kol w oku 
1987 W okresi• między 1986 " 1989 rokiem 
byt zatrudnionyw Białostocktm Te. trze Lalek 
w ch.araku~rze ;1syst nt.:t, a następm" samo
dzielnego ~.eysera. Tam t•ż debiutowa! reży· 
serując spekt.1kle dJ3 dzieci O mtdyku Ftliksit 
1 Turlajgrosuk. do których sceo•riu ze nap1· 
sol samodzielnie, a tokte przedstawien ie dla 
widzów d rosłych Palowani• na lisa Sławo
mir.i Mrozk.o. 

W roku 198 wsral przez Wojewodę Gdań· 
sklego pow lany na tanowlsko dyrekt ra 
an:ystyczneg Teatru Lalko i Aktora Minia
rur.t w Gd;ińsku. Stanowisko to piastowa! 
do 1991 ku. W latach 2000-2003 pełnił 
funkcj Dyrektora Naczelnego I Artysl:)ttne-
go Teatru Banialuk.o ' B1elsku-Bialej, a Llkze 
Dyrektora M1ędzynarodowego F tiwalu 
S• t uki Wizualnej Anlmaqe Bielsko· Biala 
2002. Od roku 2005 do ch"·ill obtcnej je t 

k1erownik1em artystycznym Teatru Guliwer 
w W.rs :.Jwl . V roku 1991 z loty! niu In. 
11'1 grup< tf.'.1tralną od nazw~ Tawarzy•two 
W1er=l m. dzialaw~ do 2006 roku. W roku 
20()6 znst.il powołany na stJnowb ko D)ITek· 
tora Naczelnego i Arystycznego w" urwo
rzonei wnjewtldzk1P) sam rz;idowe) instytu 
91 kultury - Teotru Wierszalin •• Supr.i lu. 

W roku 1996 zalo•y l istno.,,jąc. do rhw1ł i 

obt-cnej Fundację W1ersz..thn. 

W <zasie pr.acy zawodowej wspólprncow;il 
w ch•rnktcrzt wykładowcy z Poństwowym 1 
Wyzszym1SzkolamiTeatralnymiwBi.llymsto
ku i Wroc ławiu . prowadził worsztaty i wykl•· 
dy llJ U11iw<rsyte<ie w Portland (lJSA), Lon· 
dynie, Meksyk u. Wielokrotniewspófpracowol 
z Tearrom Telewizji realizując telewizyjne 
wersJ• pcktak.11 Polowanit na lisa Slawomi
ra Mrodu, Turlajgrosuk Piotra Tomasz.uka 
i Tadeusza Slobod.ziAnka, Klqrwa Stanisława 
Wyspiańskiego, Olbr?.ym PhiUpe Donn, Me
dyk Piotra Tomaszuka i Prawiek I fnnt c:asy 
Olgi Tok.irczuk , Zywot Jimfa MLkoląjo Reja 
w a«Uptacji Kazimi ru De1mk.i 

Jest autorem scen ri uszy, luchowisk radio;.. 
wych raz sztuk t rralny h. Byt wi lokrot
nie nagraduny, między innynu w roku 1994 
Nagrodą Im. KonraWi Swirurskiego zaś w ro
ku 1996 Nagrodą ZASP im Lrona Schillera, 
a takźe indywidual nymi nagrodami reżyser· 
sk1J11i na Pestiwalu Polskich Sztuk Współne
snych we Wrocławiu, Ogólnopolskun Konkur
sie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współ
czesnej MIGDN. W roku 2006 został odzna
czony Srebrnym Medalem Zasłużony Kul
t urze łoria Artis przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

Historyk i tf'Orecyk Li teratury, em prof. Uni
w rsytetu Warszaw kiego, prof Akademii 
H urnamstyczncj w Puł t usku, członek 1' wa· 
raystwa Naukowego WMsz.>wskiego. Ur. 26 
grudnio 1929 w Grud.zi;idzu. Studiował polo
nistykę ota Uniwersyt ie JagieUoń kim. 

Wykhdoł l i teraturę polsą na umwersytede 
w Moguncjl 1982/1983. Redaktor dwutygo· 
dnika LitnackJego .Wspólczesnośł" 1962-66, 
.Rocznik.o Lltt>rac:kiego" 1968-84, .Mi sięu· 
nika Literackiego· 1966-8 . Ja.ko badacz 
literatu ry XX wieku ujmuje ;ię głównie 
zagadnienia mi języka poetyckiego i poezją 
nurtu awangardowego. Opublikowal m.ln . 
studia: Programy awangardy po<!tycki• · w Pol
s • wlacnch 1917-1923 (1969), Zuorii i prak· 
ty/o awangardyzmu (1976), Lupus In fabula 
(1988). Inne widzenie. Studia o f"'"ZI' po/ski•j 
i mtmit<ki"} (2001), Pr>znał to. co mowimy. 
Prau (ilologiczn• i wspomnienia (2009) . Autor 
ntologii XX-wiecznej paezJl polskiej kra· 

jowej 1 em1grncyjnej. W języku niemiecktm 
głosi ł wykłady Main•tr Vorle•ungen ubtr 

dit polmsche Literatur soit 1918 (1983) i mo
nografię Die liuranscht Avantgarde m Poltn 
(1990). Redaktor zbiorowe) edycji Pism tu-

rola lrzykow kiego w 20 tomach. Tłumacz 
i komentator Dz1rł wsz~ tkich l ioracł'go i kld· 
syków poezji niemieckie) od sr.-dniow1.-cza 
po wiek XX· Wolframa von E.-u;ho>nbach (Par 
<ifal, duda wszystkie), Pi~sni o N1~/imgach . 
średniowiecznej 'i miłosnej Mmnonng, 
An ioła Ślą.z;ika(Chorubinow)•~rowiec. P1dnr 
nd...,ntoWI! 1 kal~cly) , Johanna W. Go.>thego, 
fnedricha Hólderlina , Joseph• von Eichen 
d rfb . Friedridu Schillera ody Do Radosci, 
Edw.rda Mbnlwgo, Ramera M Rtlkego i po 
etów merrueduego ckspre•Jonizmu' Georga 
Heyma, Georga Trak la, Ernsta Stadiera. Naj· 
nowszym j dz1ełcrr1 p ekładowytn ie•t 
O~t blaznow SeOO.sna1»1 Branu. 

Teatrolog i kulturo:cnawca, profesor w In· 
stytuoe Kultury Polsklej Uniwersyc tu War
szawski o, alonek Komite tu Nauk o Sztuce 
Polskiej Akad~mii Nauk, wiceprezes Polskie
go Tow..rzystwa Ht toryk w Tf!'ltru; autor 
pierws.ej połs!aei monogrnfii k.J.maw,1łu pt. 
Kamawalywkulrur„ (2005), współautor pod
ręcznika akadmuckiego Antropologia wiclo 
wisk (2005), ponadto wydol m.in. szkite W11!
ta Hbltkrlina i mne mitjsca (2000) oraz anto· 
logię SwiaclomoU uatru. Polska myt / t•atmlna 
cl"'g"J polowy XX wi..Jw (2007). 



c~nograf, rdutekt, p d.:igog. 
W dorobku ma ponad 250 ire~izowanycb 
. cenografil w teat rach dramatycznych 1 op 
rowych w kraiu i z.a granicą (Anglia, Ni~mC)•, 
Rosja, Grecja, Jzra Il. (z r guly projekt uj• 
i re•liztije takt• światla). Wspólpr•cowal 
z wybitnymi reżyserami Zygmuntem Hueb 
nerem, Izabellą Cywi.ńslą, Hel<mą Kaut-How
son 1 Andrew V1snewsky'm (Wielka Brytania), 
Yorgosem Kimoulist>m (Grecja), M>eiejem 
Wojtyszk.i, Michałem Ratyńskim , M rkiom 
Weiss Gnesh\slum,M ikolaj rnGrabowslom, 
llugeniuszern Konnem , Tad uuem Bradec· 
kim, Wojciechem Adamczykiem, Edwardem 
Wojtaszkiem, Julią WemJO, Krzysztofem Ba
bickim I innymi. W1el• wystaw mdywid~
nych twórczo$cl plastycznej i scenograficznej. 
Naiw•zniejsze ostatnie r ilizacje to Kr6/ 
Edyp w rez. Yorgosa Kimouhsa w Antycznym 
Teatru Epidauros w Grecji , Borys Godunow 
Musorgsk iego w , ... ;. Jurija Aleksandrowa 
(dyrektor Sankt Petersburg Op ra) w Ope
rze Wrodawskiej s ena w Hali Ludowej, 
w T„trz Roma w W=wie Upiór w operu 
Webber. w rei. Woiciech• Kępczyńskiego. 
Don Kichot wg Cervantesa w reż. Yorgosa K1· 
rnoulisa mlal premierę latem 2009 w Attku 
Herodos Odeon Theatre na Akroplolu w Ate· 
nach. Kierownik K.1tedry cenografii na ASP 
w Warszawie. 

Kompozytor, dyrygent i mulbnstrum nt.ili
ta; autor muzyk.i do spekta.kli featru Wler· 
zalin i innych te.itrów w Polsce, wielokrotnie 

nagra<k.lny na fest1w.ila h teatral nrch, mJn: 
Boska Komtdin (Kraków 20()8). Dwa Ttacry 
(Sopot 2004, 2008). )(IV Edycja Konkursu na 
Wystawienie Pol k i j Sztuki Wspólczesnei; 
wykbdowca p1twu zespolowego w Akade
mii Teatralnej w Warszawie Wyd.e . Sztuki 
I.a.lkarsldej w Bi;ilymstoku. autor aranzatji 
I dyrygent zespołów wokalnych w koncer
tach telewizyjnych rttyserowanych przez 
Jlltbietę Skrętkow ką (1999-2003); współ
twórca i dyrygent pop-gospelowego chóru 
TG D; alonek zespołu Anny M.arii Jopek. 

W polewie lat dzi!'Więlch:iesiątych za. 
debiut°"' I jako akror we Wroclawsklm 
Teame Pantomtmy u dyrektury Henryka 
TornasZ<!wskiego i od t..tmtej pory był Z•\Ti.l· 
zany z tym teanem az do roku 2005. Oprócz 
ról w •p ktaklach Teatru Pan tomimy ma na 
koncie u role w operach i spektakl>ch 
dramatycznych. Od 10 lat ujmuje się two
rzeniem choreogrofo oraz ruchu scenicznego 
w tea.trLe. Współpracuje z wieloma re:iysera
ml i jest autormi ruchu c1mlnnego w bhsko 
40 spektaklach zrealizowanych w róznych 
teatrach w Polsc we Wrndawiu, Krakowie, 
Warsza1.;e, Walbnycbu, Bydgoszczy i Pozna 
niu. Jako choreograf la stal współpracuje 
z Janem Klatą I jPSt •utorem ruchu scenkz
nego w prawie w,qystkich jego spekuklach. 
W ubiegłym sei.onie opracow ł r.horeografi.ę 
do sp ktaklu Carmina Burana w rożyserii 
Roberta Skolmowskiego w Oper"-" Śląsk ie1 
w Bytomiu. 

H1 toryk „tuki, kustns. wrocbw>ki<'gn Mu
zeum Namdow go i wykładow .i Alu<kmu 
Sztuk Pi(knycli "~ Wrurhwiu. Z 1muJ się 
ikonograJi.4 Wroda,..,.ia i Śl~ ka ur.11 n• 1u1-
kiem i grafik; ob<·!· 

Kustosz zbioro rlYrun i ublor w Muz~um 
Narodow,go' Wrod~w1u, hmoryk .tuki, 
kostiumolog, tlumau. autorlY wy.t.m', ~•ty· 
kllłow i ks;ąz k z dzied7i.ny h1 toru ublvrów 
(O modach i 1trojach w !<!ni A <o Pul.Iw, Od 
imitn:chu do świru. W>torin mudy """"""J1. 

SCENA NOVA 
Scena Nova - uroczyste otwarcie czyli Przywróćmy karnawał we Wrocławiu! 

Scena Nova to najnowsza scena naszego Teatru, na której wystawiane będą 
wyłącznie spektakle dla dorosłych . Scena inicjuje działalność wielkim pro
jektem edukacyjno-kulturalnym „Przywróćmy karnawał we Wrocławiu ". 

Złożyły się nań działania teatralne, wystawa oraz międzynarodowa konfe
rencja naukowa. Projekt jest realizowany pod honorowym pat ronatem i ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego · w ramach „Wrocław 
Europejską Sto licą Kultury 2016". 

23 stycznia 2010 r. na Scenie Nova odbędzie się światowa prapremiera 
STATKU BŁ.AZNÓW na podstawie sztuki i w reżyseri i PIOTRA TOMASZUKA -
założyciela Towarzystwa Teatralnego Wierszalin, dramaturga i scenarzysty. 
Tekst dramatu PJOTRA TO MASZUKA ukazał si niemal równolegle z premie rą 

spektaklu w styczniowym numerze „Dialogu". Autorem spektakularnej ce
nografii jest wybitny artysta prof. PAWE t.. DOBR.ZYCKJ, który przy tworzeniu 
projektów scenograficznych inspirował s ię oryginalnymi ilustracjami do Dos 
Narrenschi(f autorstwa Albrechta Di.irera. 

Co więcej , w dniu prapremiery uka że si ę polski tłumaczenie staroniemiec
kiego tekstu Das Nan-enschiff - autorstwa historyka i teoretyka Lteratury, 
tłumacza ro .in. Goethego, Schillera i Rilkego, prof. AND EJA LAMA. Okręt 
błaznów to pien .... szy przekład na j ęzyk polski tego wielkiego edytorskiego 
arcydzi ła . Książb, co niezwykle rzadkie w h · torii edytorstwa, zos tała ob
j ęta patronatem Ministra Kultury i Dziedzictw N rodowego. Ukaże s ię ona 
nakładem Akademji Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 
przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Mini terstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodow go. 

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym je t międzynarodowa sesja nauko
wa, poświęcona tematyce karnawalu, współorganizowana przez Wrocławski 

Teatr Lalek i Insty tut Kultury Polskiej pod patronatem Ministerstwa Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego, z udziałem najwybitniejszych teoretyków 
karnawału , teatrologów, hjstoryków sztuki i literatury. W programie m.in. 
wykłady: prof. DIETERA WUTTKE, wybitnego znawcy dzieła Branta, prof. 
WERNERA MEZGERA, znakomitego badacza obyczajów karnawałowych, oraz 
prof. ANDRZEJA LAMA i prof. WOJCIECHA DUDZIKA, a także pokaz fi lmów 
dokument al nych (m.in. Karnawał w Rio ANDRZEJA FIDYKA) i promocja 
polskiego przekładu Das Narrenschiff. W ramach sesji wysłuchają Państwo 
wykładu - niespodzianki poświęconego wrocławskim karnawałowym 
tradycjom kulinarnym, połączonego z degustacją pączków, faworków 
i ponczu p rzyrządzonych przez cukierników „Mamuta" według t radycyjnych 
receptur odkrytych przez Grzegorza Sobela z .Biblioteki Uniwersyteckiej. 

Ukoronowaniem projektu jest wystawa karnawałowa .Był bal. Moda na kar
nawał·" , zorganizowana we Wrocławskim Teatrze Lalek przez Muzeum Naro
dowe we Wrocławiu dzięki uprzejmo ci dyrektora ARIUSZA H ERMANS DO R· 

Pl! RA. Na ekspozycj ę z łożą się aut.en tyczne akcesoria i Llbiory mody balowej 
.... i wieczorowej z okresu od XVIll w. do lat 80 . XX w. z kolekcji Dziatu Tkani.n 

i Ubiorów. Pokażemy też publiczności obrazy i barwne ryciny przeds tawiają
ce maskarady oraz przebran ia na bale kostiumowe (XVI - XIX w.) z kolek ji 
Działu Grafiki. 

W dniu poprzedzaj ącym premierę ulicami Wrocławia przejdzie parada kar
nawałowa, wspólorg nizowa na przez Wrocławski Teatr Lal ki „Gazetę Wy
borczą" 

Serdecznie zapraszam! 
Roberto Skolmowski 



Okręt błaznów a sprawa polska 

Jest to skrócona 1 nieco zmieniona wers1a W~TĘPU do pierwszego polskiego wydania OKRĘTU BlAZNOW Sebastiana Brania 
w przekladz1e Andrzeja Lama. tom ukazu1e si ę nakladem Akadem11 Human1stycznei 1m, Aleksandra Gieysztora w Pullusku 

Wojc iech Dudzik 

To zadziwiające , że przekład Okrętu błaznów dopiero teraz, po pięciu wie
kach, trafia do polskich zytelników, dzięki czemu mógł zainspirowa 
Piotra Tomaszuka do napisania własnej sztuki. Był to przecież pierwszy 
- i właściwie aż do ukazania s ię Goethowskiego Wertera - największy nie
miecki bestseller epoki druku, po wielekroć wydawany, omawiany i tłu

maczony w całej bez mala Europie. Swą popularnoSć , dodajmy od razu, 
zawdzięczał Das Narrenschiff pośrednictwu języka łacińskiego, na tóry 
został przełożony ~ 1497 roku, trzy lata po pierwszej bazylejskiej edycji 
oryginału niemieckiego, przez Jakoba Lochera, ucznia Sebastiana Branta 
- i we współpracy z autorem. Łacińska wersja dziela Branta nosiła tytuł 

Stultifera navis i wydrukowana zostala, podobnie jak wydanie oryginalne, 
w oficynie J hannesa Bergmanna von Olpe. Potem powstały jeszcze dwa 
inne łacińskie opracowania, które dołączyły do krązących po Europie 
kolejnych wersji, drukowanych między innymi w Norymberdze, Reutlingen, 

ugsburgu, Strasburgu, Paryżu, Lyonie, Londynie. Do schyłku XVI wieku 
ukazywały się wielokrotnie także przekłady na j ęzyki narodowe: dolnonie
miecki, niderlandzki (cztery wydania), francuski (co najmniej jedenaście 

edycji) , angielski (cztery wznowienia) Doszło do tego, ze Brant za swojego 
zycia nie był w stanie sprawować kontroli nad wszystkimi wydaniami Okrę-

tu, a wobec duzego zainteresowania szybko pojawiły sie wersj nieautoryzo 

wane, czy wręcz - jak byśmy dziś powiPdzieli - pirackie. Spośród iętnas tu 

wydań niemieckich, jakie ukazały się do śmierci autora, Brant au t oryzował 

tylk sześć . To, że dzieło wymknęło się spod autor kiej pieczy, jest takze 
swoistym świadect\vem osiągniętej popularnośc i . Okri:t błaznów zaczął bar
dzo szybko samodzielnie żeglował po świecie, a galaktyka Gutenberga uka · 
zala - bodaj po raz pierwszy w przypadku dzi eła o tematyce świeckiej peł

nię swych moźliwości . Zadziwiające jest, powtórzmy, że Okręt Brania omijał 
dotąd nasz kraj i dopiero teraz, dzięki translatorskiemu wysiłkowi Andrzeja 

arna, przyswojony został polszczyźnie . 

Do niebywalej kariery dzieła Branta przyczyniło się także jego opracowanie 
graficzne. Pierwszą bazylejską edycję zdobiły, a raczej dopełniały znakomi
te drzeworyty, w większości nie byle jakiego autorstwa: młodego Albrech
ta Durera, który akurat w latach 1492 1 1493 prz bywa! dłuzej w Bazylei, 
po części zaś anonimowych artystów z jego kręgu - wszystkie utrzymane 
w podobnym stylu i będące ikonicznym skrótem treści kazdego rozdziału . 
Tych z górą to ilustracji stanowił bodaj największy swego czasu katalog 
błaznów i błazeńskich praktyk, jakie opisał Bra11t - czy może raczej galerię 
typów społecznych u schyłku XV wieku. Całość robiła - i robi do dziś ! - wra-



zenie, a przy okazji demonstrowała mozl iwości wynalezionej przcciez me
dawn techniki drukarskiej. Das Narrenschiff imponował nie tylko t reścią, 

ale równiez formą . 

Pomysł autora - ur dzonego w 1457 roku w Strasburgu, kształca go się 
w Bazylei i tam działającego pózniej przez wiele lat (zanim w 1501 powró
ci ł do swego rodzinnego mia ta, gdzie zmarł w 1521 roku) doktora praw, 
·ędzi go. profesora uni er ·yte t u, humanisty, poety i publicy ty był ory

ginalny i prosty zarazem: zebra ł na statku ponad setkę błaznów, s tanowią 

cych doborową reprezentację ówczesnego spoi czeństwa, i wysłał ich w r js 
do Narragonii , w poszukiwaniu rozumu i zdrowego rozsądku . W kolejnych 
roz.dzialach Brant przedstawia czytelnikowi błazeńskich pasażerów swojego 
okrętu , z których każdy reprezentuje okre ' loną wadę , cechę godną nap 1 ęt 

nowania, słabośt, przywarę, grzech, złe zachowanie etc. Pisze więc autor 
o eh iwości, pijaństwie, obżarstwie, awanturnictwie, gadulstwie, kłamstwie, 

bezmyśloo ci, uporze, o niewierności małżeńskiej, o przecenianiu szczęścia, 
o nieuzytecznych pragnieniach, o lekceważen i u Boga, o upodobaniu w sa
mym sobie, o patrzeniu w gwiazdy, o pracy w święto, zniesławiani u do
brego człowieka, o błaznach zapustnych, a wreszcie i o samym sobie. Krótko 
mówiąc : owoczesny opis obyczajów w odcinkach, mową wiązaną, z ilustra
cjami i puentą . 

Dlaczego Brant wypffiill swój okręt błaznami? Trzeba pamiętać, że pojęcie 
.błazen" miało w dawnych wiekach szerszy zakre znaczeniowy niż obecnie. 
W średniowieczu i u początków humanizmu oznaczało głupców, szaleńców 
(ale nie w rozumieniu choroby psychic:zn j), grzeszników, a także uczestni
ków zabaw karnawałowych - co poz.ostało do dzis iaj Niemczech, gdzie każdy 
kamawałowicz nazywany jest słowem Narr. Tytuł dzieła Branta przełożono 
n język łaciński, jak juz wspomniano, jako Sru/tifera navis (od stultus - głu

pi, głupiec) - to też wyrażna wskazówka interpretacyjna. Ale w XV wieku 
rowniez i głupotę pojmowano trochę inaczej. Żródła takiego rozumienia 
tkwiły w religii - albowiem za głupca uważano tego, kto wyrzekał ię Boga, 
a zatem każdego bezbożnika. Już w Księdze Jeremiasza hytamy: Bo głupi 
wygłasza niedorzeczności i jego serce obmyśla nieprawość, zeby się dopuszczać 
bPZbożności i głosić błędy o Panu (Iz 32, 6), w psalmach zaś stwierdza się jed
noznacznie: M6wigłupi w swoim sercu; «nie ma Boga» (Ps 14, l -2; Ps 53, 1-2) . 

Dobitnie wyrażały te przekonania także iluminacje inicjalne w średniowiecz

nych p ałterza i brewiarzach: inicjały wymi nionych psalmów opa one 
są wizerunkami głupc 'w/odmieńców łaz.nów - co łaczy ich ze sobą w jedną 
pos ć . W wię zości postać ta wyposażona jest w typowe atrybuty błazeń 

stwa, znane nie tylko z drzewor tciw Diirera i jPgo wspo łczesnych, ale z boga
tej ikon ografii epoki. Była to przede wszystkim czapka zwana po polsku ku
kłą - z rogiem i ślimi szanu z dzwoneczkami na końcach, następn ie berło, 

kij lub laska zwieńczone Iową błazna, czasami zwierciadło albo instrument 
muzyczny. Błazny nosiły pstrokatą odzież z dominującą barwą czerw ną, 
ale przedstawiano je także jako obdar tusów lub zgoła nago. Na wizerunku 
w Psałterzu floriańskim tańczący głupiec jest nagi, choć obuty, w Brewiarzu 
z BibHoteki Jagielloń"kiej z ok. 1400 roku błazen w kaptu ze i długiej do 
kolan tuni e trzyma w ręku sękaty kij; analogiczne iluminac:je w psałterzach 

francuskich i niemie kich mogłyby tworzyć calą galerię błaznów. Podobne 
postacie można odnaleźć nie tylko w dawnych rękopisach i inkunabułach, 

al też w sakralnej oma.men tyce ar hit ktonicznej, nie mówiąc już, oczywi
ście , o licznych portretach błazeńskich o charakterze świeckim . Ale pierwsze 
błazny zawsze kojar zone były z występnym i grzesznikami ośmielającymi się 
zawołać: non es t Deus. Potwierdzał to równiez j dnoznacznie w swoim dziele 
Sebastian Brant, kiedy pisał o błaznach: 

Diabla znak im się podoba , 
Nie chcą przyjąć z naku Boga. 

Błazeństwo - analizował niemiecki historyk kul tury Werner Mezger - nie 
by/o więc, z teologicznego punktu widzenia, niczym innym niż synonimem grzesz · 
ności i zaparcia się Boga. albo też, patrzqc bardziej socjologicznie, kwintesencją 
lekceważenia wszystkiego, co przez społeczeństwo uważane jest zwykle za dobre 
i pożądane (Werner Mezger, Obyczaje karnawałowe i filozofi a błazeństwa, 

przeł. Wojciech Dudzik, "Dialog" 2001, nr 3, s. 131). 

Ważnym dopełnieniem znaczeniowym stawał się jeszcze wspomniany kar
nawałowy aspekt b łazeństwa . Mniej więcej odp łmry XIV wieku wszystkich 
uczesln ilców karnawału na z.i miach niemieckich zaczęto nazywać błazna

mi - za takich miano bowiem wszelkich cudaków lekceważących prawa co-



dziennego zycia i wywracających świat na opak. Zewni:trznie nic się prz.v tym 
nie zmie11ilo - zacytujmy jeszcze raz Wernera Mezgera. - Barwne zbiorowisko 
diablow, demonów, dzikich maszkar, starych bab, wiejskich przygłupów, Żydów, 
Murzynów i Turków isrnia/o w tej samej formie. Nowe by/o tylko słowne okrdle
nie wszystkich tych postaci jednym nadrzi:dnym mianem, zdeterminowanym tl'o
/ogicznie, którego zakres wyraża przytaczane twierdzenie: NON EST DEUS. Uzus 
słowny doprowadził sukcesywnie także da zmian w sensie optycznym. Najpóźniej 
w ostatniej dekadzie XV wieku do akt:orów karnawałowych zabaw dołączył typ 
błazna sensu stricto, ubranego (przebranego) tak, jak go przedstawiano na ilu
stracjach psaher2owych. W nim skupiły się teraz wszystkie negatywne właśdwo
sd pozostałych postad, co odniosło w końcu taki skutek, ze ów błazen awansował 
rychło do roli głównego reprezentanta szalonych harców w przededniu Wielkiego 
Postu . Dodajmy, ze Okręt błaznów Branta (jego końcowa pieśń CXb O zapust
nych błaznach) walnie się przyczynił do utrwalenia takiego właśnie postrze
gania błazenstwa. Przytoczmy dla ilustracji stosowny fragment w obecnym 
tłumaczeniu Andrzeja La ma: 

Paru błaznów znam z zapustów, 
Co chadzają w czapce głupców, 
Bo gdy święty czas się wszczyna, 
Zaraz chcą miel w każdym widza: 
Twarz smarnjq gęsto sadzą, 

Do szczętu się przebierają, 
Latają jak białe widma, 
Bałwany, pałuby, straszydła. 

Brantowskie błazny stanowiły razem pokaźną grupę społeczną wszelkiego 
rodzaju negatywnie postrzeganych odmieńców, tych, którzy nie potrafią 
żyć zgodnie z boskimi przykazaniami. sprzeniewierzają się prawom i obo
wiązkom oraz na co dzień lub od święta wywracają świat na opak - dziś po
wiedzielibyśmy: Innych. Były jednak integralną częścią połeczeństwa - by 
nie rzec wprost: jego szeroką reprezentacją . Jak to w ówczesnej dydaktyce 
bywalo, wskazanie negatywnego przykładu miało naprowadzić czytelników 
na właściwą drogę. W tego rodzaju pedagogice celował Kościół katolicki, 
odbiorcy dzieła Branta byli więc przyzwyczajeni do stosowania podobnych 

metod i środków. Warto zwrócić uwagę, że - przynajmniej według niektó
rych historyków - nawet karnawał, święto z pozoru najbardziej odległe od 
Kościoła, czy wręcz jawnie przeciw niemu skierowane, w istocie wykorzy
stywany był w średniowieczu przez duchownych właśnie jako lekcja moral
ności . Nieprzypadkowo przecież zapusty wpisane są w kalendarz roku litur
gicznego i wypadają tuż przed Wielkim Postem: ukazują świat grzeszności 
i nieporządku, od którego człowiek religijny powinien się uwolnić . Przeciw
stawienie karnawału i postu odsyła do modelu dwóch państw św. Augusty
na: civitas diaboli (alegoria grzesznego Babilonu) i civitas Dei (alegoria nie
biańskiej Jerozolimy). Kośció ł chętnie przedstawiał wiernym dla postrachu 
wizerunki reprezentantów civitas diaboli , z diabłami i maszkarami wszelkiej 
maści na czele, by unaocznić ludzkie grzechy i szkaradę świata bez Boga. 
Dzięki temu ludzie łatwiej dawali się namówić do wkroczenia na trudną dro
gę wyrzeczeń i postu prowadzącą do Państwa Bożego. Kościelni dydaktycy 
dobrze wiedzieli, że kontrast dobrze oddziałuje na wyobraź nię. Podobnie jak 
satyra, której imali się autorzy dzieł o charakterze świeckim - by wspomnieć 
tylko Erazma z Rotterdamu czy Sebas tiana Branta. 

R zwój idei błazeństwa i przemiany znaczenia pojęcia „błazen" w następ

nych wiekach to fascynuj ący temat - do podjęcia przy innej j uż jednak 
okazji. Tu pozostaje jeszcze zada pytanie, dlaczego Brant wsadził swydt 
wszystkich błazn ów na okręt? 

Mo~'" okrętu był, jak wiadomo, rozpowszechnionym motywem li teracki m 
i plastycznym od c.zasów antycznych; pojawiał się jako wyobrażenie żeglu

gi życi owej (navigatio vitae), ludzkiego żywot.a jako rejsu od urodzenia do 
śmierci ; statek bywał także metaforycznym nośni.kiem tryumfu (łódź opie
rająca się burzliwym falom) lub klęski (tonący statek), stanowił również 
wyobrażen ie zamkn iętej społecznośc i połączonej wspólnym losem. Bran t 
odwołuje się w swym dziele wprost do niektórych spośród ych antycznych 
motywów: kilkakrotnie wspomina żeglugę Odyseusza, statki Aleksandra 
i Pompejusza. Przywołuje też chrześc ijańskie opracowanie podobnych to
posów, od starotestamen towej arki Noego poczynając, a na wyobrażeniu 

okrętu jako Kościoła zmierzającego do portu Zbawienia kończąc. Motyw ten 
przetwarzany był wielokrotnie w z tuce i gdyby Das Narrenschiff miał okazać 

się tylko jeszcze jednym wariantem takiego przetworzenia, nie zrobiłby za
pewne europejskiej kariery. Sebastian Brant wypełnia jednak, jak wiadomo, 
swój statek osobliwymi podróżnymi: wszelkiego autoramentu głupcami, we
sołkami i błaznami, scharakteryzowanymi przykładnie w ponad stu rozdzia
łach Okrętu. Błazeński statek nie był, co prawda, absolutnym wynalazkiem 
strasburskiego autora, ale przypada mu istotne pierwszeń stwo w epoce dru
ku - tym samym zaś niebagatelny wpływ na rozpowszechnienie tego obrazu 
wśród czytelników całej Europy. 

Przed Brantem topos błazeń skiej żeglugi pojawił s ię wprawdzie w co naj
mniej trzech utworach satyrycznych, ale ich krąg czytelniczy pozostał 
z oczywistych powodów ograniczony. Najwcześ niejsza była farsa znana pod 
tytułem Die Wiener Meerfahrt (Wiedeński rejs), której rękopis z 1280 roku 
przechowywany jest obecnie w Bibliotece Uniwersytetu w Heidelbergu. 
Mowa w niej o pijatyce w pewnej gospodzie, której uczestnicy w miarę wy
chylania kolejnych szklanic nabie rają przekon nia, że wyruszają na morską 
wyprawę . W później szym o prawie sto lat utworze Heinricha von Teichnera 
Schi(f der Flii st (Statek zepsucia) przedstawiony jest okręt , na który zbierani 
są występni przedstawiciele różnych stanów, zarówno królowi e, jak i chłopi, 
by wysłać ich we wspólny rejs do piekła . Wreszci w 1413 roku pojawił s i ę 

karnawałowy już z ducha i treści Blauwe Schuit (Niebieski statek) flam andz
kiego au tora J acoba van Oestvorena, uwieczniający zapustny pochód w Bra
bancji. Były to jednak utwory rękopiśmienne i wydaje si ę maJo prawdopo
dobne, by Brant mógł j znać . Jego Narrenschiff - wraz z drzewory towym 
unaocznieniem - był zatem pierwszym błazeńskim okrętem epoki druku. 

Autor Okri:tu błaznów musiał jednak słyszeć o karnawałowym zas tosowaniu 
podobnych wehikułów. Począwszy od XJI wieku statki na kołach ciągnięte 

bywały w pochodach karnawałowych w różnych europejskich miastach, tak
że niemieckich - co nawiązywało zarówno do antycznych Dionizjów i Satur
naliów, jak i do mitologii germański ej. Najbardziej okazałe przyklady takich 
pojazdów znane są z Norymbergi, z prz łomu XV i XVI wieku , z pochodów 
zwany h tam Schembart/au f. Za prawie równocześnie z dziełem Branta 
powstał słynny, eksponowany obecnie w Luwrze, obraz Hieronymusa Bo
scha, którego używany dziś tytuł La Nef des Fous I Das Narr nschi ff I Statek 



szaleńców (w Polsce także tłumaczony jako Łódi gl·upców) jest jednak dużo 
później szy i zos tał mu nadany dopiero na początku XX wieku - o czym rzad
ko się pamięta . Wypełn i ona glupcarni ł ódź - zarówno na tym abrazje, jak 
i w Brantowslcim Okręcie - miałaby być, jak dowodził Michel Foucault, rem i
niscencją średniowiecznego zwyczaju pozbywania się w ten sposób chorych 
umysłowo : wprowadzano ic.h na statek, który wypuszczano na pełne morze 
bez załogi - i w ten sposób problem obłąkany ch w zdrowym społeczeństvvi e 

niejako sam siE; rozwiąz}'\val . Sąd ten W}""Ołał polemiki, w których istotę nie 
musimy tu wchodzić . Głupcy Boscha mają jednak niewątpliwie równie mało 
wspóln ego z psychicznie chorymi, co załoga okrętu Bran ta. 

Błazny Sebastiana Branta nie były, jak już wiemy, pomyleńcami. Ich szaleń
stwo n ie było też tylko szaleństwem występków przeciw boskim prawom 
(non est Deus), szaleństwem karnawałowego odwracania porządku spol cz
nego, szaleństwem jed110stek. Brantowskie błazny stanowiły isto rną repre-

zentarję s połeczeństwa, a każdy z nich trzymał w ręku lustro, w którym 
powinni przejrzC'ć si ę czyteln icy. A może trzymały one szkło powi ększające, 

a nie zwierciadło? J edno i drugie narzędzie służy zresztą właśc iwie do tego 
sarnego, co można wyrazi ć znaną maksymą : nosce te ipsum. Swycb błaznów 

Brant ulokował na okręcie, by opisana przez niego r prezentacja ~izyskała 

status mikrospoleczności, w której wszystko slaje s:ię bardziej jedn.oznac-zne 
- i lepiej shiży humanistycznej dydaktyce. 

Dydaktyczny zamysł się powiódł : atrakcyjny temat s prawi ł , że OkrQt błaznów 
zyskał tak wielu czytelników i dał im 2ape1.-me sposobność do autorefleksji . 
Widocznie współcześni autorowi i jego potom ni nie. lękali się spojrzenia 
w b łazeńs kie zwierciadło . Populamośc Okrętu nie wynikła jednak z łatwej 

i powszechnie przys tępnej for my utworu. Przeciwnie. Brant, pilny czy tel 
nik i admirator Sztuki poetyckiej Horacego i satyr Juwenalisa, miał niem ałe 

ambicje i powziął .przy okazji" , w prakty e, zamiar ustanowienia n owych 
norm kumztu poetyckiego i retorycznego oa gmncie litE!ratury n iemieckiej. 
Ponadto - m i.mo zasadniczo prostego języka, wykorzystującego wiele obie· 
gowych powiedzeń i zwrotów - Das Narrenschiffjest dziełem wybitnie ru
dycyjnym i trzeba naprawdę niemalycb kompetencj.i (zarówno w dawnych 
czasach , jak i dzisiaj'). by zrozumieć wszystkie aluzje, analogie, przykłady 
i konteksty. Sam indeks nazwisk , do których odwołuje się autor, liczy ponad 
350 pozycj i, a są to postacie biblijne, mitologiczne, bisroryczne i li terackie, 
o k tórych nie uczyło się i nie uczy we wszystkich szkołach . Trzeba wiedzę 
mieć niemałą, I Aby sprostać tym przykładom - trafn ie zauważa Andrzej Lam 
w Posłowiu tłumacza. Branr , humanista co się zowie, zwracał się do czytel
n ika wykształconego, rozumnego, otwartego n a świat i go towego do auto
refleksji. Dzieje recepcji Okrętu dowodzą, że znalezienie podobnych czytel
ników okazało się wówczas możliwe - co nawet z dzisiejszej perspektywy 
budzi szacunek. 

Das Narrenschiff przyciągał od dawna nie tylko uwagę czytelników, ale, co 
oczywiste, równiez badaczy: p rzede wszystkim filologów, 1historyków kul
tury, historyków sztuki i wielu innych dyscyplin. Dzisiaj dzieło Branta zaj
muje poczesne miejsce wśród „książek , które zmieniły świat " , a naukowemu 
zain teresowaniu autorem można Sm.lało nadać miano brantologii. Za jej 

p czątek wypadałoby uznać pierwsze, cenione do dziś , wydanie krytyczne 
Okrętu z 1854 roku , którego autorem był Friedrich Zarncke. Zestawiona 
w 1990 roku przez dwóch najwybi tniejszych współczesnych badaczy Bran
ta, J oachima Knape i Dietera Wullke, b ibliograf>a liczy łącznie 1299 pozycji. 
To pokazuje skalę zainteresowania i poten cjał twórczości Bran ta . Od tego 
czas u przybyło , oczywiście , wielE! nowycb prac, wśród nich dwie fundame n
talne edycje: faksymilowa pierwszego wydania bazylejslciego w opracowaniu 
Dielera Wuttkc (1994) oraz krytyczna Joac.hima Knape (2005). Jak widać, 

aktywność brantologów nie słabnie -· co w naszym kraju , niestety, nie znaj
dowa ło dotąd echa . 

Od czasów Branta błazeń skie okręty coraz częś ciej zaczęły się pojawiać na 
rzekach i morzach Europy. W sztuce następnych 1.vieków, aż po ostatnie 
lata, motyw ten s tał s ię popularny i wielokrotnie przet:\vaizany. Można tu 
wymienić - sięgaj ąc po zupełnie dowolnie dobran przykłady z róznych 
dziedzin i czasów - rysun.ek Hansa Holbeina mlodszego Schiff mit Matrosen 
(ok 1532), miedzior t Crispijna de Passe Mallewagen (1637) , obrazy Oskara 
Laske (1923), Gustava Kluge (1996) i Thomasa Btihlera (2003) oraz rzeźbę 
JU.rgena Webera us tawioną w Norymberdze (1984-1987) - wszystkie zaty
tul.owane Das Narrenschiff, powieść Kath erine Anne Porter Statek szaleńców 
(1962) i nakręcony na jej podstawie film Stanleya Kramera (196 ), film ,.. 
Fede rico Felliniego A statek płyn ie. . (1983), przeboj Beatlesów Ye llow sub
marine (1969) oraz Narrenschiff niemieckiego pieśniarza Reinhardta Meya 
(1998) - i wiele, wiele innych. Zebrałaby się z t ego już cala błazeńska fl otylla, 
co dowodzi tTafnośc i metafory Sebast iana Branta, który - n ie stawiaj ąc się 

bynajmniej ponad społeczeństwem - w końcu i sam siebie uznawał w finale 
swego dzieła za błazna . 

W staropolskiej literaturze i sztuce motyw okrętu błaznów nie znalazł od
zwierciedlenia, przede wszystkim z braku polskiego przekładu dzieła Branta. 
Póżni ej, kiedy Polska przestała już sięga ć od morza do morza, taka umiesz
czona na jakiejkolwiek krypie mikrospołecznoś ć także nie pojawiała się 
często na horyzoncie - c ho ć błaz nów njgdy w naszym kraju nie brakowało . 

Nieobecność polskiego tłumaczenia Branta przel<ladała s ię więc i w następ

nych latach na nieobecnoś ć motywu. Poetyckie świadectwo lekt llry Okrętu 

błamów dał tylko J erzy S. Sito w Wlerszu pod takim samym tytułem , w któ
r ym do pasażei;ów Branta zostali dookrętowani przedstawiciele blazel1stwa 
późni ej szych wi eków: 

Wiódł ich do ra;u w Narragonii 
Sebastian Brnnt; 

malu tkich, starych , 
tych w pełni sil i tych w agonii, 
którzy przez złote okulary 
ściga li prom ień słońca - siny. 
Wiódł ich do raju w Narragonii, 
a zebrał wszystkich; 
z kart Szekspira , 
z Rzym u, Bizancjum i Pa rmonii, 
z oblt;du Fausta, nocy Leara, 
z Woltera, Russa i Platona, 
z Hegla, Morrisa , Saint-Simona, 
z utopii ~Wieckich i klasztornych .. 

(Pierwodrnk: .Wspólc.zesnosć" 1963, nr 12) 

Wskażmy jednak na koniec dwa znakomite przykłady polskich współczes
nych okrętów błaznów, których autorzy - n iekoniecznie świadomie nawią

zując do Branta - rozwinęli ten motyw w imponujący sposób: powiesć Wi
tolda Gombrowicza Trans-Atlantyk (1953) i film Marka Piwowskiego Rejs 
(1970). Temat to na odrębne studium, dlatego w tym miejsrn pozostanie 
bez komenta rza . 

Ogłoszenie tłumaczenia Andrzeja Lama otwiera nowy rozdział w polskiej 
recepcji Okr~tu błaznów, a zainspirowa na tym przekład m sztuka Piotra 
Tomaszuka i premiera zrealizowana przez niego we Wrocławskim Teat rze 
Lalek pozwalają żywić nadzieję, że w stronę Narragonii wyruszą z naszych 
portów kolejne statki. 

Wojciech Dudzik 



Błazeńskie metamorfozy 

Rozmowa z Piotrem Tomaszukiem 

Wyw iad ukaz l się w „ Dialogu" nr 1/2010 

S d p my ł n n pi ni sztuki wedlug poematu Brant , autora zup lni 
ni ob en go w pol<kiej lit Pr tur ? 

Powód jest banalny. Dyrektor Wrocław kiego Teatru Lalek rok temu za
dzwonił do mnie, pytając, czy nie zainteresowałby mnie ten tema . Branta 
nie znałem, więc poprosiłem o tekst. Przejrzawszy go, i deę prostej adapta ji 
scenicznej uznałem za niewykonalną. Zacząłem szukać sposobu na udrama
tyzowanie poematu. Postanowi łem posłużyć się konwencją dramatyczną, 

która chronologicznie i mentalnie wydaje się bliska Brantowi, i spróbowałem 

napisać tak.i współczesny auto sacramental. To, co zrobiłem, jest oczywiście 
pastiszem hiszpańskich przedstawieri na Boż.e Ciało, ale w końcu Gombro
wicz si gał po operetkę nie po to, aby napisać nowe libretto, lee.z po to, aby 
„skonsumować" atrakcyjną scen icznie formę. 

forma auto sacramental prowadzi jednak do do ć przewrotne) interpre· 
tacji po ·matu Branta . Z tego juz cho<'.by względu , ze błazen był figurą, 
ktora podwaiala porzadek rzeczrwi tości . Auto ac ram n tal to jest 
cos, co z kolei ten porządek potwierdz~. ustanawia. tlumaCZ<IC w formie 
widowiska prawdy wiary. 

Jeszcze raz podkreślam, że napisałem pastisz, co na kształt auto sacramen-

tal, szukając formy dla poematu, który uznać należy za niesceniczny. Autos 
są l"'}'razistą formą dramatyczną, a dla mnie wyzwaniem było zaprzęgnięcie 
poematu Branta do wozu teatraln go. Dramaturgia Statku błaznów to dra
maturgia podróży, wędrówki, wygnania. To w jakiejś mierze taka chrześci
jańska Odyseja. Ale niestety bez bohatera i bez dramatu. Bo chociaż błazen 
jest tu takim bohaterem jak everyman, to problem stanowi to, że u Branta 
ten bohater występuje w stu wcieleniach - blaznów są dziesiątki. Utwór sce
niczny wymaga natomiast is tnienia bohatera konkretnego i jego hjstorii, 
którą w ciągu dwóch godzin trwania spektaklu staramy s ię opowiedzi ć . 

No, to Jednak aki ev ryman r bours. Kiedy każe pan bi nom z Bran · 
towego okrętu wdziewa( maski po taci z uto sacramental , to radykalnie 
zmienia się wymowa utworu Branta. Blaz n, który z za dy p dważa 
porz<idek r bgi)ny, staie i~ nagle jego pi wc<i . Z rubasznego zywiołu mięso 
pustnego robi ię n.iraz pobożn widowi ko. 

Są gry, które prowadzi się z widzem po to, aby utrzymać w napięciu jego 
uwagę. I 

Postaci odsłaniają się stopniowo - podobnie jak w au tos sacr mentales, 
gdzie posta ć nazwana przez autora Mądrością może wystąpić na przykład 

w masce śmierci. To przecież jest najbardziej fascynuj ące w au tos Cald ró-

na· symbolika imion występujących postaci i ma ek, w których mogą one 
wkroczyć na scenę . . 
Odrębną kwestią jest, że w Statku .. . żaden z błaznów, który narzuconą mu 
maskę nakłada, nie jest w stanie sprostać wyznaczonej roli , tak jakby grze
ch m błazna była nie tyle . pycha", co złe na temat grzechu pychy błazno 
wanie. 
Kolejny przykład „gry" z widzem, to ehminacja bohaterów. Śmierć rozumia
na jako stawka w grze. I chodzi nie tylko o to, że ten błazen, który dobrze 
odegra swoją rolę, przeżyje, ale również o to, w jaki sposób autor uśmierci 
tych błaznów, którzy grali ź.le„ . 

To z kol 1 przyp 
ni ?". Toznó 

unt?",. dz1 

Wie pan, myślę, że dziś nie ma to już dla nas większego znaczenia. To może 
byc ważne dla badacza hteratury. Ja, będąc i autorem, i rezyserem staram s ię 

przede wszystkim znaleźć jakąś sprężynę, która pozwoli mi napiąć temat, 
obejrze<'. go fabularnie. Konsekwencje interpretacyjne są oczywiście ważne, 

Pewnie ze niel'Ale w moim tekście na pierwszej str nie widmeJe objasnjenie: 
.Do swieżo zgromadzonych błaznów odzywa si ich nowy pn n'" . A pan to 
_jest nie tylko dozorca, właściciel. To także ich nowy .autor", .władca", może 
ktoś na kształt Boga. A Bóg z kolei to jest nie tylko dawca zycia i norm, al 
i dawca śmierci . 

z auto acramcmtal ? 

A może to jest Pan, który na koniec okazuje się Szatanem? Bo dramatur
gia Statku ... t również dramaturgia przemiany czterech członków załogi 

v Czterech Jeźdźców Apokalipsy. Pytanie, do jakiego stopnia oni przemie
niają się serio, a do jakiego błaznują, wygłupiają się , kpią, grają, ·wytwarz;ij ąc 

kolejny, wyższy poziom błazeństwa . Bo przecież, jak byśmy tej ich metamor
fozy teatralnie nie stopniowali, na końcu Kapi an przeistoczony w Śmierć 
ukazuje się bardzo realny - nie demistyfikuje własnej gry, ale znika . Podob
nie jak reszta załogi okazuje się tak realna, jak realne może być prawdziwe 
widmo. 

ale tekstu dramatycznego nie można .pisać interpretacją", trzeba odnaleźć Poci )rzany jaki t p ki uto a " 
po Bachtinowsku rozumiane . zda.nenie dramatyczne· , które nudną morską ,.. 

nt I. 

podróż uczyni wypełnioną emocjami grą o życie . Zabawne jest wykorzystanie morallzującej formy, która - przewrotnie - sta
je się własnym zaprzeczeniem. Jest jak bomba z opóźnionym zapłonem. 

1 t kon k 'cnCJ robią si b rdzo powatn , koro ty; oł materi Ino 
ci le ny ohr;i ap n w motyw wanilatywny. 

Tym, co jest fanta tyczną, ujawniającą się dziś , potencją poematu Branta, 
jest potencja słowa błazen . Z j .dnej strony mamy tu skojarzenie średnio

wieczne, czyli bł.azen jako głupiec; z drugiej bardziej współczesne: błazen 
·ako ktoś , kto nalożył maskę i kostium pot , aby coś przed nami odegrać, 
i b łaznuje, czyl i. .. „udaje", jak aktor. Byłbym błaznem, gdybym tej możliwo

ści nie wykorzystał. (śmiech) 

Pi ze p n· .Błazen w swym btazenstwie mały I myśl kieruje ku wieczno n". 
Br. ni by chyba t.1k me powiedział. 

To błazen je t tą bombą? lakim \VITUS m, ktorego pan wpuszcza 
pobożne widowi ko? 

Pytanie, kto jest błaznem? Czy postać literacka czy może widz? Bo skoro, na 
p czątku widowiska tenże Kapitan w zupełnej ciemności świadcza : .Zna
jomość naszą uważam za zakończoną!", to mówi on również do nas, prawda? 
Przecież wszyscy jesteśmy na tym statku. Zostabśmy przed chwilą stłoczeni 
na ławach. 

Al widz autos sacrami>ntale wychodził z widowisk.i z poczuciem, ze zo tal 
utwierdzony w wierze, zostały mu wyja nione zawilo o doktryny Panski 



' 1dz n:m ZCI m 

Czy ja wiem? Przec i eż funkcjonuj emy w świecie znanych nam syrnb lik: 
mamy tu Siedem Grzechów Głównych , które odgrywaj ą tan iec Zarazy, Czte
ry Żywioły odgrywają taniec Wojny, Cztery Cnoty Kardynalne odgrywają 
taniec Głodu i na końcu zostają Adam i Ewa jako figura ludzkości, a mają do 
odegran ia tylko jedną scenę, tę pierwszą, która stała s i ę przyczyną wszel
kiego zła . 

pm 

Nie ja, lecz Kapitan. To on traktuje statek jak siedlisko z ła . Wychodzj z za
łożenia, że skoro zgromadzi! tu wszystki grzechy świata, to j eśli go zatopi, 
oczyści świat z grzechu. Chce urządzić świa t na nowo i zamierzenie to jes t 
jak wyzwanie rzucone samemu Bogu! Może dlatego przewrotnie przywołuje 
Fausta, mówiąc o sobie; „Jam czę' cią tej siły, co niewoli pragnąc, wiecznie 
woln ć czyni". 

ięCJ unak b • telli JC l d1abolos. ~ n, ktory rozdziela, unit j dnow cz 
nia wvtrac.i z p wno ci, a przez to rozsadu pobo n w1d wi ko. 

o, to by się zgadzało . 

Ni 1<:lu pllłc nych tw rcow zaimuie się tealrern rednrn~ 1ecznym. 
Pan robi już kolejne przedstawienie oparte na takich w tk eh. Skąd si 
to panu wzięło? 

To prawda, że średniowiecze - w prz ciwieris twie do grecko-rnymsl<lego an
tyku - w teatrze dzisiejszym gdzieś znika .. . W dużej mierze to wina języka . 

Języka trudnego pod różnymi względami i hermetycznego. W dużej mierze 
to on sprawia, że rezyser musi dramaty te redagow ć , a nie wszyscy mają 
na to czas i ochot . To także kwestia dobi tnego, jednoznacznego przesłania 

tych tekstów, ich, powiedziałbym , ostentacyjnego dydaktyzmu. Tymczasem 
my dzisiaj nie lubimy być pouczani, a sztukę z wszelką enę chcemy odry
wać od jej - niegdyś tak oczywistej - wychowawczej i dydaktycznej funkcji, 

lubimy tez taki przekaz, w który wpisany został zindywidualizowany, jed
nostkowy odbiorca, a nie wspólnota .. 

I U d n ni 1 I 1 •11 

W tek ·tach średniowiecznych rzeczywiste jest dobro i rzeczywiste zło ; jest 
rzeczywi ty Szatan, który ma naturę osobową, i rzeczywisty Bóg. To jest fa
scynujące. Dlatego uważam, że wa rto się nad tymi tekstami pochylać i dlate
go to robię . Taki tekst jest jak kawałek razowego chleba w chwili, kiedy na co 
dzieri marny do dyspozycji tylko bułki z sup rmarketu. 

Bo ta form a jest szalenie teatralna. W Ofierze Wilgefo rtis umieściłem na 
scen ie postać z teatru ś redniowiecznego, kogoś spoza akcji, „mistrza gry'', 
który prowadzi widowisko. Tadeusz Kantor przez swą obecność na scenie 
nie odwoływał się do niczego innego i był takim „magister ludens". Prze
cież to j st znakomite. Dla mnie świat tea tru jest o tyle ciekawy, o ile jest 
sztuczny, „wykreowany". To rzeczywistość , która od początku do końca jest 
zbudowana według zasad, które kierują tylko nią. 

Jai b dr" y I <la a wro ław k reahzaq, .St tku hłarnów"? 

Zobaczymy. Sarn jestem ciekaw, bo czym innym jest napisać sztukę, a czym 
innym zmforzyć si z realnością teatru. 

Rozmawiał Piotr Morawski 

Był bal. Moda na karnawał 

Wystawa zorganizowana we współpracy 
Muzeum Narodowego we Wroclaw1u 1 WrocŁawskrego Teatru Lalek. 
do obe1rzen1a we Wroclawsk1m Teatrze Lalek przy Placu Teatralnym 4 
od 2 stycznia 2010. 

Moda na sezon karnawałowy inspiracje czerpie z wielu tródeł. Suknie balo
we przemawiają do zmysłów i wyobraźni, ich istotą jest seksapil. Już w K p
ciuszku, najsławn i ejszej baśni świata, balowa suknia i pantofelki otwierają 
zakochanym drogę do spełnienia najgłębszych pragnień. Instrumentami 
uwodzenia były też inne akcesoria balowe; karnety, wachlarze, kotyliony, 
rękawiczki. Męski czarny frak stanowił gest uprzejmości wobec towarzyszą
cej damy, stanowiąc Io uwydatniające kunsztowność jej toalety, Kostium 
maskaradowy stwarzał jeszcze szersze pole dla inwencji i ekstrawagancji . .,.. 
Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu prezentowana 
we wrocławskim Teatrze Lalek oddaje hol pięknu i fantazji mody balowej 
i karnawałowej XIX i XX wieku. Prezentowane są suknie balowe i wieczoro
we kobiece i męskie, a także urocze akcesoria mody - pantofelki, wachlarze, 
kotyliony, karnety, pelerynki balowe. arwne grafiki, obrazy i autentyczne 
kostiumy maskaradowe pozwalają wyobrazić sobie splendor i fantazję daw
nych balów kostiumowych, które tradycyjnie za.mykały okres karnawało

wych zabaw. Szczególną uwagę poświęcamy karnawałowi we Wrocławiu, 
od XVJU-wiecznych bali redut wych (maskowych) po kostiumowe zabawy 
w powojennym Wrocławiu, które cieszyły się szczególną popularnością 
w okresach politycznej odwilży po 1956 i transformacji 1989 r. 

Ewa Halawa, Małgorzata Możdżyńska-Nawotka 

SCENA NOVA 



WIEK XVIII. KARNAWAŁ WENECKI I REDUTY WROCŁAWSKIE 

NT O\ BR YJ A M 

W XVIII w. o iągnęla szczyt fascynacja festynami weneckimi i związana z nią 
moda maski i czarnego domina, czyi i okrywającej postać peleryny. Karnawał 
wenecki oddziaływał na wyobraźnię swoją wspaniałością, rozciągnięciem 
w cza ie, urozmaiconym programem parad, uroczysto d, spektakli teatral
nych i operowyc11 oraz nadzwyczajnie zróznicowanym i zindywidua lizowa
nym rep rtuarem kostiumów, wśród których był nie
odzowny 'Turek. Żyd , Maur. Doklor Dżuma, Staruszka, 
Syfilityk, a zwłaszcza postaci z komedii dell arte. 
Najważniejsze były jednak m iliwości, które stwarzała 
maska. Z maską na twarzy możną było wkroczyć w inny 
świat, którym nie obowią.zyv.iały codzienne zasady: 
.Na j edną chwilę zdają się zanikać różnice między sta
nami: wszyscy rozmawiają z wszystkimi, wszystko jest 
przyjmowane za dobrą monetę i powszechna wesołość 
równoważy bezczelno ć i swawolę" - tak karnawałem 
weneckim zachwycał się Johann Wolfgang Goethe (Po
dróż wioska). Lady Mary Montagu pisala z Wenecji: 
„dla tych, którzy koc.hają miejsca publiczne, są tutaj 
dwa teatry i dwie opery dające przedstawienie każde
go wieczoru, po bardzo przystępnych cenach. [ ... ] Jest 
w modzie, aby najdostojniejsze damy przechadzały s ię 

ulicam i, które są pięknie wybrukowane: a maska, za 
sześć pensów, i domino, t en szlachetny strój, pozwa
la wejść, gdzie zechcesz. [ .. ) Jest przyjętym zwycza 
jem, że każdy może zachowywać się, jak mu się podoba i nic nie wydaje się 
śmieszniejsze niż cenzurowanie postępków bliźniego" (list do Lady Pomfret 
z 6 listopada 1739 r.) . 
Maska patronowała dwuznacznym igraszkom miłosnym i tajnym spiskom 
przeciwko władzy. Zapewniając anonimowość, chroniła i wyzwalała, intry· 
gowala i przyprawiała o podniecający dreszcz . Przebranie tradycyjnie do
starczało alib i dla naruszania konwenansów, co przydawalo balom masko-

wym - zwłaszcza publicznym - dwuznacznej reputacji, stąd powlarzające 
się - a zatem ewidentnie niep1·zestrzeganie - zakazy noszenia ma ek. Znany 
Jest .;;esarski reskrypt z dnia 5 lutego1727 r. skierowany do magistran1 wro
cławskiego zal cający zakazanie masek i w zelkich prz brań w karnawale. 
Jednak moda na wenecki karnawał okazała się silniejsza. Organizowano pu
bliczne bale maskowe, czyli reduty. Występowały zabawy kostiumowe pod 
różnymi nazwami. Drukowane zaproszenia za cały do przyjścia na .Festi
na", .Conversation", .Ranelagh" (prawdopodobnie w nawiązaniu do rotundy 
w Dublinie, miejsca sławnego balu maskowego ku czci księcia Walii w 1759 

r.) czy po prostu . Bal masque". 
Tre ci poli tyczne - rewolu yjne i oświeceniowe-wzbo
gacają symbolikę karnawałowych przebrań widnieją
cych na zaproszeniu na bal z 1799 r. Dama występuje 

w kostiumie Prawdy lub Rozumu, co czytamy z symbo
lu słońca we włosach i na piersi oraz komicznych oku
larów uczonego na nosie. W tle zamaskowane postaci 
w kostiumach z czasów ewolucj i francuskiej. Polityka 
pojawiała się na scenie balowej podczas wojen napole
ońskich . W 1813 cieszono się z klęski Napoleona pod 
Berezyną : afisz zapowiadał zakończenie balu .tańcem 
kozackim". 

WROCLAWSKI SAi R DUl OW I BAL WE 

Przy ul. Biskupiej 13 mieścila się sala redutowa pani 
Localelli , w XVIII w. uchodząca za najbardziej wy
kwintny lokal we Wrocławiu. W póżniejszym okresie 
nazwę zmieniono na .Król Węgierski" . Wrocławski ma

larz Johann Georg Wangner upamięlnil bale w sali pani Lo atelli w swoich 
pięknych ilustracjach do sztambucha maklera towarowego Dawida Janischa, 
akwarelach malowanych w latach 1740 - 1746. Występujące na nich posta
ci, w kostiumach inspirowanych karnawałem weneckim i komedią dell' arte , 
przypominają modne figurynki z saskiej porcelany. WlaścicieJka pilnowała, 
aby zabawy nie naruszały zasad dobrego tonu. Zaproszenia na bale masko
we w sali redutowej pani Locatelli często zawierały zakaz wslępu dla masek 

(przebrań) wulgarnych czy niestosownych. Miało to znaczenie w epoce. któ· 
ra do publicznych zwla zeza bali maskowyd1 odnosiła się z pewną podejrz
liwością z uwagi na swobodi: obyczajową, ktorą kojarzono z anonimowością 
jako zapewniała maska 1 przebranie. W XIX w. reputacja lokalu pogorszyła 
się i bawiło się tam tylko biedniejsze mieszczaństwo . 

niejsza sala redutowa mieściła się przy ul. Ola "skiej 7 w kamienicy Pod 
Błękitnym Jeleniem. Z miejscem tym związana była także dział lność towa
rzystwa muzycznego, założonego w 1710 r. Jego pierwszym przewodniczący 
Anton Albert Koch który wprowadził takie nowe, 
modne tańce, glownie francuskie, jak sarabanda, 
gigue czy menuet. 
Jako sale taneczne wykorzystywano także w se
zonie karnawałowym sale do gry w piłkę. Prócz 
wspomnianej już sali przy ul. Szerokiej. popular
nością cieszyła się takze sala założona przez hra
biego von Herberstein na terenie przedm ieścia 

Odrzańskiego, o czym wspomina już Friedrich 
Lucae w Schlesiens Curie Denckwii.rdigkeiten, 
wydanym we Frankfurcie nad Menem w 1689 
r. Bogate mieszczaństwo bawiło się w salach Re
sursy Kupieckiej (obecny Teatr Lalek) oraz w po
mieszczeniach Starej, a potem Nowej Giełdy. Re
duty w Starej Giełdzie odbywały s i ę we wtorki. 
Abonament na wszystkie bale w sezonie koszto
wał 3 talary, a wstęp na pojedynczy bal - 1 talara. 
W op łatę byla wliczona herbata i ciastko. 
Zimowa kawiarnia działająca w cieplarnianym 

grodzie kwiatowym, założonym przed Bramą widnicką przez ogrodnika 
Monhaupta, stała się na początku XIX w. ulubionym miejscem organizowa
nia zabaw ostatkowych. Modnym miejscem balowania była również kawiar
nia z ogrodem, ołożona u zbiegu ulic Wierzbowej i Piata Skargi. okaJ ten 
znany jako Stadt Paris, Pariser Garten lub Burgergarten, działał od końca 
XVIlJ wieku na terenie dawnego ogrodu Laurentiusa Scholza. Systema
tycznie rozbudowywany od pocz. XIX wieku obrastał w cieplarnie, pawilon 
ogrodowy, letnią salę muzyczna otoczoną dwupoziomowymi galeriami. Miał 

tez el gancką salę balową. Specja lnościa lokalu były wystawne bale reduto
we organizo~ane przez Wi lką Resursę Prowincjo nalną. Bale te gromadziły 
szlachtę , oficerów i wyższych urzędni ków, a także profesorów i student w. 
Podobne towarzy. two bawilo się na balach w (nieist niejącym) Domu Kor
nów przy ul. Świdn ickiej . Bale redu towe odbywały się też - tak jak w całej 
ówczesnej Europie - w budynkach Lcatralnych: Kalte Asche i Teatrze Miej
skim (Operze) . 
Niższe stany bawiły się w gospoda Pod ZI tym S łońcem przy Matthias

strasse (w. Św. Macieja) 93, Deutscher Kaiser 
przy Friedrich Wilhelm Strasse (Legnicka) 13 
i Goldener Scepter przy KJosterstrasse (wl . Klasz
torna). 

WI EK XIX. KARNAWAŁY ARTYSTÓW 
I MIESZCZAN 

MASKARADY ARTVSTVCZN 

PO l!ODY ARTYSTÓW 

Moda na pochody i maskarady w egzotycznych 
strojach była zjawiskiem ogólnoeuropejskim. Do 
wyobraźni tłumów i ar tystów przemawiały takie 
wydarzenia jak szumny wjazd poselstwa turec
kiego o Paryża w 1721 r. bądź sławna Maskara · 
da Sułtana Mekki, zorganizowana przez studen
tów Akademii Francuskiej w Rzymie w 1744 r. , ze 

wspaniałymi kostiumami, które łączyły szczegółową znajomość wschodnich 
ubiorów z porywającą fantazj . I nspiracją dla wrocławskich pochodów kar
nawałowych był także karnawał w Kolonii. 
Dziewiętnastowieczne zabawy kostiumowe, wywodząc s ię od „maszkar" 
i korowodów przebierańców, zachowały elementy tej tradycji: bal często roz
poczynał się paradą uczestników w barwnych kostiumach, a czasami paradę 
kostiumową powtarzano kilkakro tnie w czasie trwania imprezy. Szczególnie 
barwny pochód przebierańców (Narrenspiel) zorganizowany przez wrodaw-



skich arty tów odbył się w 1843 r. w sali głównej wrocławskiego Ogrodu 
Zimowego Krolla, urządzonego na terenie Przedmieścia Szczytnickiego, na 
południe od dzisiej zej ulicy Szczytnickiej. Król błaznów jedzie na wielbłą

dzie, towarzyszą mu trefnisie na osiołkach. Udział zwierząt w błazeńskich 
pochodach przebierańców to tradycyjny motyw karnawałowy, podkreślający 
elem nt egzotyki lub groteski. Znany poeta August Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben (1798-1874), piszący między innymi o wrocławskim karnawale 
artystów, w wierszu Der Eselfasching oddał żartobliwy hołd poczci
wemu osiołkowi, który staje się symbolem błazeństwa jako wolno-
ści karnawału. W innym wierszu okolicznościowym z 1837 r. na 
obchody karnawału urządzane przez wrocławskich artystów, 
zatytułowanym Bre lauer Kiinstler Fasching, wsp omniany 
August Heinrich Hoffmann von Faller leben odwołuje się 

do typowych wątków kojarzonych z karnawałem: beztro
skiej, radosnej atmosfery zabawy, porzucenia trosk i zarej 
codzienności , wesołej biesiady do rana w piwiarniach. In ny 
wierszyk tegoż autora o wrocławskim ka.rnawal vrymienia 
uciechy bardziej konkretne: taniec, muzykę , śpi w, radosną 

wrzawę oraz rozkosze podniebienia: ciasta, pączki , precle, 
kiełbasy i szynki . Wspomina też o poprzebieranych dziecia
kach chodzących po domach i wynagradzanych słodyczami. 

OGRÓD ZIMOWY KROLLA 

Ów błazeński pach d artystów uwieczmony na rycinie Koski od
był się Ogrodzie Zimowym Kralla stanowiącym część tzw. etablisse-
ment (kompleksu rozrywkowego), wznoszącego się niegdyś na Przedmie
ści u Szczytnickim, w sąsiedztwie dzisiejszej ul. Szczytnickiej 11, założonego 
kilka lat wcześniej - w 1837 r. Rycina W. Santera, przedstawia główną salę 
tego kompleksu - prze zkloną halę z kasetonowym sufitem i z kolumn o
wą galerią naprzeciw okien. Z sufitu zwisają ogromne żyrandole . Wnętrze 

wypełniają fan tazyjnie strzyżone ro ' liny w donicach, a dum gości siedzi 
przy stołach lub spaceruje wśród zieleni. Sala powst.1ła z inicjatywy Josefa 
Kro!Ja, właścicie la łaźni przy ul. Ks i ęcia Witolda 3. Uroczyste jej otwarcie 
miało miejsce 25 grudnia 1837. Rycina przedst.1wia zapewne nową wersję 

sali, po rozbudowie w 1841 według projektu radcy budowlanego A.F. Stud
ta. Przedsięwzięcie to miało związek z wizytą króla Fryderyka Wilhelma IV. 
Na tej uroczystości król był ponoć pod takim wrażeniem, że miał zaprosić 
Krolla do Berlina, by tam stworzył podobne kompleks rozrywkowy. Tak się 
też stało - w tym samym roku Krall sprzedał Ogród Zimo\\'Y restauratorowi 
Springerowi i przeniósł się do s tolicy. Zakład wrocławski prowadził nadal 
działalność, po powodzi w 1845 został odbudowany, a w 1852 przekształco

ny w teatr letni Arena. W 1872 cały kompleks wyburzono pod budowę 
kamienic czynszov.'Ych. 

WROCŁAWSKI KARNAWAŁ KOŃCA XIX WIEKU 

łAH O CHA 

Pragnienie nowości , chę ć w·ozmaicenia balu, a zarazem z.a
dziwienia gości czymś nie poty kanym przyświecały niejed
nej gospodyni balu czy komitetowi organizuj ącemu bal ko
stiumowy. Znakomitym narzędziem slużącym temu celowi 
okazały się zaplanowane z góry tańce .tematyczne", wyko
nywane przez tancerzy w określ onych i skoordynowanych 
kostiumach. Taki zabawy zespołowe zachęcały uczestników 

do szczególnego zaangażowania w przygotowania do balu. 
Fantazja lub poradnik podpowiadały t ematy. Czytając opisy 

takich „tematycznych" tańców i procesji, a także oglądając ilu-
stracje żurnalowe przedstawiaj ące korowody ukostiumowanych na 

bal postaci, ma się wrażenie, że oto ożyły - jako charakterystyczne 
dla XIX w. „totalne dzieło sz tuki" łączące obraz i ruch , muzykę i teatr, aluzje 
artystyczne i scenografię - kar ty XVI-wiecznych ilustrowanych t raktatów 
kos tiumograficzny h, w których szereg ustawionych obok siebie postaci 
w strojach różnych nacji czy plemion stanowił swoiste „opisame świata" 

właśn i e rozszerzaj ącego s ię dzięki odkryciom ge graficznYV' · 
Bal ma kawy wydany 19 lu tego 1884 r. przez Hansa Ulricha h rabiego von 
Schaffgotsch w jego pałacu przy dzisiejszej ul. Kościuszki (popularny „Pa
lacyk") st.1ł s i ę wydarzeni m towarzyskim . Opis tego balu czyta s ię jak ka
talog modnych atrakcji typowych dla XIX w. Bal rozpoczynal się o godzinie 

osme wieczorem. Przy drzwiach witali gośc i halabardnicy w kos tiumach 
Landsknechtów, Tu rcy oraz Chiiic:zycy jak z malunków na chinskiej por
celanie. Okrycia pomagali zdj ąć i do sali prowadzil i Paziowie w strojac.h 
sredniowiecznych . Przy wej .. ciu Policja Maskowa sprawdzała, czy gosć ma 
na sobie wymagany w zaproszeniu kostium. Orkiestra i chór wyst~powali 
w kostium:ich „staroniemieclmh". Oficjalne otwarcie balu dostojnym polo
nezem, który spełniał rol kos tiumowej par dy, przewidziano na godzinę 
20.45. Ku uciesze gości przewidziano rozmaite t.1neczne atrakcje. Oto nie
oczekiwanie z bocznych sal wypadają Włoscy Rozbójnicy i rozpoczynają sza
loną włoską taran tel (charakterystycznym elementem je· także treściowa 
zgodnoś kostiumu i tańca) . Kostiumy zas do kadryla były zainspi rowane 
bardzo wówczas popularnymi ilus trowanymi książkami dla dzieci angii>J
skiej autorki Kate Greeneway. W pewnej chwili odezwały się fan fary jako 
sygnał do zdjęcia masek, -o dało asumpt do zabawnych sytuacji, śmiechu, 
a może zakłopotania i ożywionych konwersacjL Po demaskacj i na tąpiła ko
lejna tura skomplikowanych t.1riców figurowych : walc, polka, kolejny kadryl 
i kotylion. 

Program uroczysta ci karnawałowych w 1892 r., odbywających się przez •-----------~-----------
dwa kolejne dni 28 i 29 lutego, daje pojęcie o wystawności obchodów kar- --~--
nawałowych oraz zaangażowani.a i pomysłowości, jaką wrocławianie wyka
zywali się w ich organizacji. Rozpoczęły się one mszą karnawałową godzinie 
16-tej, po czym odbył się koncert orkiestry wojskowej na Promenadzie. Na
stępnego dnia po mszy się o godzinie 11-tej nastąpiły dwa koncerty orkiestr 
wojskowych na Promenadzie - parudniowy i wieczorny. Dalsze uroczystości 
urozmaiciły liczne występy artystyczne amatorów i profesjonalnych arty
stów, m ,in. tańce na ślizgawce, popisy clownów z niedźwiedziem, pokazy 
tresury, atletów, linoskoczków, śpiewaków ulicznych i krótkie przedsta
wienia teatralne o charakterze komediowym i farsowym . W ich tematyc 
nawiązywano do tradycyjnych wątków literackich i karnawałowych , a także 
do bieżących nowin k, np, nowego szału rowerowego, o którym r.raktowala 
zamieszczona w programie Oda do roweru. Zwiericzenie.m całości był bal ko
stiumowy wydany 1 marca w stosownie przystrojonych salach Starej Giełdy 
na Placu Solnym (zamieszczono plan). Wstęp by! objęty subskrypcją . 



Wrocławski Teatr Lalek 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 

Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu 

Warszawskiego 

1&!.!&tfi11 
na międzynarodową sesję popularnonaukową poświęconą Okrętowi bła
znów (Das Narrenschi ff) Sebastiana Branta oraz historii karnawału i karna
wałów wrocławskich - z udzi ałem najwybitniejszych teor tyków karnawału, 
teatrologów, historyków sztuki i literatury, m.in. prof. Dl U.kA WUTrK 

- wybitnego znawcy dzieła Branta, prof. WER~ ERA M .ZGllRA - znakomi
tego badacza obyczajów karnawałowych, prof ANDRZllJA LAMA - tłumacza 
dzieła Seba tiana Branta, prof. ANDRZEJA DĄBRÓWKI - mediewisty. prof. 
WOJCIECHA DUDZIKA - kulturoznawcy, autora książki Karnawały w kultu
rze. W program ie także pokaz fi lmów dokumentalnych (m.in . Carnaval. Naj
większe par ty wiata ANDRZEJA FIDYKA) oraz promocja polskiego przekładu 
Das Narrenschiff. W ramach sesji wysłuchają Państwo wykładu - niespo
dzianki, poświęconego wrocławskim karnawałowym tradycjom kulinarnym, 
połączonego z degustacją pączków, faworków i ponczu przyrządzonych 
przez cukjerników • amuta" według tradycyjnych r ceptur odkrytych 
przez Grzegorza Sobela z Biblioteki Uniwersyteckiej . 

W programie: 

Czwartek, 21stycznia2010 
Miejsce: Sala 2D, Wydział Prawa i Administracji UWr, pl. Uni
wersytecki 7/10, bud. D 

godz. 19.00 
Nadzwyczajne wykłady gościnne prof. Wernera Mezgera 
(Uniwersy tet we Fryburgu Bryzgowijskim, Niemcy): 
Krótka historia błazeńst wa w kulturze europejskiej 
Karnawał w Europie - historia i współczesność 
Tłumaczen ie: prof. Wojciech Kunicki 

BŁAZNY-KARNAWAŁ-TEATR 
Sesja popu larnonaukowa 
22-23 stycznia 2010 

Piątek , 22 stycznia 2010 
Miejsce: Wrocławski Teatr Lalek 

godz. 16.00-16.45 
Prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka 
(Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa) 
Karnawał a tea tr w średniowieczu 

godz. 17.00-17.30 
Mgr Ewa Nofikow (Uniwersytet w Białymstoku) 
Staropolskie komedie mręsopustne 

godz . 17.30-18.00 
Prof. dr hab. Wojciech Dudzik (Uniwersytet Warszawski) 
W pos;mkiwaniu polskiego karnawału 

godz. 18.15-19.00 
tekst: Dr Grzegorz Sobel; wyk: S. Wolski 
Wrocławski stól karnawałowy. 

Uwaga - wykład połączony z degustacją wrocławsk i ch 

karnawalowych przysmaków. 

godz. 19.15-22.00 
Pokaz filmów o tradycjach karnawałowych na świecie 

Sobota, 23 stycznia 2010 
Miejsce: Wrocławski Teatr Lalek 

godz. 17.00-17.30 
Otwarcie wy tawy Był bal. Moda na karnawał autorstwa Małgo
rzaty Możdżyńskiej -Nawotkj i Ewy Halawy. 

godz_ 17.30-18.30 
Prof. dr hab. Andrzej Lam i prof. dr hab. Dieter Wuttke 
Rozmowa o Okręcie błaznów. 
Tłumaczenie : prof. Wojciech Kunicki 
Promocja polskiego wydania dzieła Seb stiana Branta. 

Okręt błaznów to pierwsze polskie tłumaczenie arcydzieła Seba
s tiana Bran ta Das Narre nschiff (1494), prawdziwego europej
skiego be · sellera z początków epoki druku. Autorem przekładu 
jest li teraturoznawca prof. Andrzej Lam, który w swoim dorob
ku translatorskim ma już m.in. utwory Goethego, Hólderlina, 
Schillera i Rilkego. Polska edycja Okrętu błaznów, ze względu na 
rangę wydarzenia, została objęta patronatem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Książka ukaże się nakładem Akade
mii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku przy 
wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Mini
sterstwa Kultury i Dziedzictwa arodowego - dokładnie w dniu 
premiery „Statku błaznów" we Wrocławskim Teatrze Lalek! 

godz. 19.00 
Prapremiera „Statku błaznów" we Wrocławskim Teatrze Lalek 

lnsp iracja i opieka merytoryczna: prof. dr hab. Wojciech Dudzik 
Patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 
Zr alizowano ze środków Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemi ckiej 

go 
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Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt zrealizowany z $rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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W programie wykorzystano nastepuiące malenaly projekty graficzne - Paweł Dobrzycki , fotograj1e z prob - Filip Lupa ; 
inne folog ral1e - lada Jurasz-Dudzik. Mac1e1 Drewniak, Arkad iusz Podstawka, Agnieszka Sadowska oraz archiwa prywatne, 
reprodukqe' fotog rafie archiwalne - Muzeum Narodowe we Wrocławiu . 
Po dz iękowa n ia : • 
dla Fundacp Wspolpracy Polsho N1em1eck1e1 za wsparcie lmansowe, 
dla redakcji _Q1al gu „ za zgodę na przedruk wywiadu z Piotrem Tomaszukiem. 


