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T E A T R 13 „M U Z" 

„A wiesz, Dolores, z czego powstaje Bóg? Ze 
strachu„. I on tu powstał z twojego strachu 
i poraził mnie słabością, i pokazał, że nie ma 
przed nim ucieczki przez Pireneje. 

„.I dlatega- jesteśmy zawsze w ręku Boga." 
„ • • 

Tryptyk Jacka Bocheńskiego, trzy przypowie
ści o miłości i ucieczce przed nią, o namiętno
ści i niespełnieniu - to trzy różne wersje jed
nej (klasycznej?) historii miłosnej, rozegranej 
w symbolicznej nieco Hiszpanii i Francji, 
w wieku XVII i dwukrotnie w wieku XX -
w latach trzydziestych i sześćdziesiątych. Są to 
trzy wersje spowiedzi porzuconej kobiety, a mo
że ściślej - trzy wersje zeznań: uwiedzionej 
mniszki przed trybunałem Inkwizycji, aktorki 
przed przygodnym kochankiem i prefektem po
licji ·zarazem, wreszcie modystki przed psycho
analitykiem. W . trzech wypadkach mężczyzna 

uląkł się rozbudzonej przezeń, pierwotnej na
miętności kobiecej, w trzech wypadkach posły

szał w sobie niejasne ostrzeżenie, że przekra
cza oto granicę zakazaną, że bierze w dlań jabł
ko wiadomości dobrego i złego; ozwał się w nim 
pierwotny instynktowny lęk, zrodzony z naj
dawniejszego jakiegoś, straszliwego doświad

czenia ludzkości, czyli archetyp. W jego oczach 
zamazał się i zrelatywizował jasny dotąd i pro
sty obraz świata - i uciekł. Wszystkie te trzy 
ucieczki mają inne, właściwe swojej epoce, mo
tywacje; w drugim monologu autor wkłada 

w usta bohatera materialistyczną interpretację 

owego tabu; w trzecim. ironicznym, stwierdza 
z rezygnacją. iż działa ono mimo wszystko 
z niemniejszą silą, choć znów w innej postaci. 
Archetyp został wykryty i poznany, jest jednak 
trwalszy i głębiej zakorzeniony w świadomo

ści zbiorowej. niż nakazywałby rozsądek, ro
zum czy wiedza. Granice tabu przesunęły się, 

ale tabu istnieje nadal. Cywilizacja wytwarza 
wobec niego przeciwciała obronne, ale jest 
w gruncie rzeczy bezradna. Utwór J. Bocheń
skiego jest parabolą wieloznaczną i wielowar
stwową, celowo poprzestajemy na interpretacji 



jednej tylko warstwy znaczeniowej - komen
tarz nie powinien wyręczać spektaklu. Ale dla
czego zaadaptowaliśmy ten tekst dla potrzeb 
naszej sceny? Wydaje się nam wyjątkowo dra
matyczny i nośny, jest nawet, naszym zdaniem 
bardziej monodramatem niż prozą powieściową; 
w każdym razie jego finezja psychologiczna 
i konstrukcyjna precyzja stanowią znakomity 
materiał aktorski. Na scenie ma on szanse zy
skania na wyrazistości, na perspektywie psy
chologicznej, i jeśli spełniliśmy nasze zadanie, 
aktorka okaże się potrzebnym, a może nawet 
niezbędnym pośrednikiem między autorem i od
biorcą 

NASZA KRONIKA 

Dnia 22 XI 1965 r. odbył się „jubileusz" wysta
wienia 50-ej premiery Teatru „13 Muz". Było 
wielu przyjaciół, kwiaty i prezenty. Atmosfera 
rodzinna. 

Kierownik artystyczny Teatru „13 Muz" odbył 
podróż teatralną do Rumunii. 

Przygotowujemy się do Przeglądu Zawodo
wych Małych Form Teatralnych w ramach Fe
stiwalu Poezji im. K. I. Gałczyńskiego. Praw
dopodobny termin 4-9 IV 1966 r. Miejsce akcji 
Szczecin - „13 Muz", „Kontrasty". 
Nawiązano kontakt ze środowiskiem studen

ckim!!! „Pinokio" będzie gościło nasze przed
stawienia. 

Następna premiera - marzec 1966 r. 

Edward Albee - „Amerykański ideał" 

Przekład - Krystyna Jurasz-Dąmbska 
Reżyser - Janusz Marzec. 
Opracowanie programu J. M. 
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