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HISTORIA

REWOLUCJA
ANGIELSKA

Przyczyn rewolucji
angielskiej należy doszu-
kiwać się w kilku źró-
dłach. Był to konflikt
polityczny między nową
(od 1603 r.) na tronie
angielskim dynastią
Stuartów a parlamentem;
konflikt religijny, gdyż
Stuartowie popierali
anglikanizm w obliczu
rosnącego w siłę ruchu
purytańskiegom manr.4

KONTEKSTY

PORCELANA I CENA
IEATEEIEL JCMHV CHŁAY

W najgorszym okresie
w historii swojego kraju
Utz pozostawał obojętny.
Nazistowska okupacja
Czechosłowacji i póź-
niejsze objęcie władzy
przez komunistów były
dla niego okazją do
wzbogacenia swojej ko-
lekcji porcelany.
Wszystkie jego kontakty
z ludźmi podporządkowane
były tej pasji. Gotów
był kolaborować z każdym
reżimem, jeżeli mogło mu
to ułatwić gromadzenie
upragnionych, drogocen-
nych przedmiotów. manr.5

WITH THANKS TO THE MASTER OF ARTS

SCENOGRAPHY STUDENTS AT THE UNIVERSITY

OF CALIFORNIA,LOS ANGELES:

DEPARTAMENTOF THEATRE WHO TOOK PART

IN A RESEARCH PROJEKT BASEO

ON THIS PRODUCTION.

Podziękowaniadla studentów wydzialu scenografii

Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angelesza udzial

w pracach przygotowawczych do Zwycięstwa

Pamela Howard
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HOWARD BARKER
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Moją rolą jako twórcy nie jest robienie czegokolwiek dla
publiczności.Moja rolą jest myślenie, aż do granic moich
intelektualnychmożliwości. Moją rolą jest też kompliko-
wanie świata, nie zaś upraszczanie go. Tworzenie sytu-
acji wykraczających poza zwyczajną rzeczywistość.
Daję więc widzom coś, czego nie znajdą nigdzie indziej.
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"DWARII BARKER

lur.1S4Sl należy —

obok Pintera, Bonda
i Stopparda - do
czołowych twórców
współczesnego
dramatu i teatru
brytyjskiego.
Autor ponad 40 sztuk
teatralnych, kilku
słuchowisk radiowych
i scenariuszy filmo-
wych, pięciu tomów
poezji i tomu esejów
lllrguments for
a Theatre), malarz.
lld 1988 roku Barker
współpracuje
z własnym zespołem
złożonym z zawodo-
wych aktorów -
The Wrestling School
(Szkola Zapasówl,
gdzie czasami sam
reżyseruje.
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Najbardziej charakterystycz-
ne cechy dramaturgii Barkera to
niezwykle oryginalny język?;
— poetycki i brutalny zarazem,
a także wspólne motywy pojawia-
jące się w jego tekstach:
władza, przemoc,sokrucieństwo,
seks, historia i jej absurd.
Chociaż czas akcji dramatów
Barkera daje się określić:
ZWycięstwo to Anglia siedemnasto-
wieczna, porewolucyjna,
The Castle rozgrywa się w epoce
wypraw krzyżowych, Scenes from
an Ekecution dzieją się W'szesnasto-
vńecmuń wenecji, The Europeans
tuż po oblężeniu Wiednia przez
Turków, to nie są to sztuki
historyczne. Barker: „Historia
jest mi bliska. Nie interesowało
mnie jednak nigdy nadawanie
realnym wydarzeniom historycznym
formy dramatu. Historia jest
dla mnie tożsama z okrucień-
stwem, prześladowaniem („)
Sytuacjami historycznymi posługuję
się po to, by uwolnić publiczność
od poczucia zaangażowania
w bieżącą politykę. Gdy akcja
sztuki rozgrywa się w zamierzchłej
przeszłości lub w czasach
mitycznych, wówczas publiczność
nie musi dokonywać wyborów
politycznych. Ten sposób
wyzyskiwania historii nazwałem
kiedyś uprawianiem antyhistorii
lub historii emocji.”

Howard Barker nazywa swoją
dramaturgię „teatrem katastro—
ficznym" (Theatre of Catastrophe),
buntując się przeciw stawianiu
prostych i banalnych diagnoz.
Barker: „Powiada się, że tragedia
jest dziś niemożliwa, ale mówi
się tak dlatego, że tradycyjna
forma tragedii służyła utwier-
dzaniu postaw moralnych. Ja zaś
mam na myśli taką formę trage-
dii, która nie niesie ze sobą
żadnych moralnych zobowiązań.
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Nie ma bowiem jakiejś jednej,
wspólnej dla wszystkich postawy
moralnej. Żadna z postaw nie
jest ważniejsza od innych.
Akcja sztuki jest więc prezen-
tacją indywidualnych wyborów.
Tak dzieje się na przykład
w sztuce Zwycięstwo, która nosi
charakterystyczny podtytuł
Choices in reaction (WYbory
reakcji). Każda z postaci sama
decyduje o swym postępowaniu
i nigdzie w sztuce nie mówi
się, że jakiś wybór jest moralnie
cenniejszy od innego. Ten
rodzaj tragedii, który nazywam
teatrem katastrofy, jest
niestety od strony moralności
niejasny, nieokreślony."

Barker przeciwstawia się
kulturze masowej, dającej
publiczności łatwą rozrywkę,
niosącej jednoznaczne przesłania:
„Moją rolą jako twórcy nie jest
robienie czegokolwiek dla
publiczności. Moja rolą jest
myślenie, aż do granic moich
intelektualnych możliwości.
Moją rolą jest też komplikowanie
świata, nie zaś upraszczanie
go. Tworzenie sytuacji
wykraczających poza
zwyczajną rzeczywistość.
Daję więc widzom coś, czego nie
znajdą nigdzie indziej („)
Powiem więc tylko, że zazwyczaj
sądzi się, iż teatr bawi,
przynosi ulgę, pozwala rozładować
emocje. Mój teatr stawia
widzów przed problemami,
z których żaden nie zostaje
rozwiązany.”

(wypowiedzi Howarda Barkera
pochodzą z wywiadu
którego udzielił

Karolowi Jakubowiczowi
i Pawłowi Konicowi,

„Dialog” 1991/9)

~ Sponsorzy główni przedstawienia:

.co ex @

Pawel Korczak
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o JĘZYKU lllłAMATlI*..„...
Na samym początku tego

tekstu chciałbym odrzucić
wszelkie tezy o zobowiąza-
niach dramatu wobec naturali-
zmu czy tego, co uchodzi za
autentyczną mowę. Obrona
wulgaryzmów jako powszechnie'
panującego języka ulicy nie
wydaje mi się istotna ani
specjalnie uprawniona. Nigdy
nie interesowało mnie przyta—
czanie cudzych wypowiedzi
bądź naśladowanie podsłucha-
nych głosów. Jedynie twórcy
uważający się za „rejestratorów
codzienności" borykają się
z problemem, czy można usunąć
wulgarne przerywniki i termi-
ny seksualne, a jednocześnie
utrzymywać, że mówi się do
ludzi w ich własnym języku.

Wolałbym raczej powiedzieć
kilka słów o obowiązkach
dramatopisarza wobec prawdy
wyższej niż zwykły autentyzm.
Sam uprawiam dramat, który
tworzy swoje własne światy
i nie potrzebuje uprawomoc-
nienia z zewnątrz, czy to ze
strony ideologii, czy to ze
strony fałszywego realizmu,
też będącego pewną ideologią.
Stanowi on dzieło wyobraźni
i nie nawiązuje do żadnej
konwencji politycznej ani
historycznej. Publiczność
zdaje sobie z tego sprawę
bardzo szybko — już przy
pierwszej lub drugiej scenie
zmuszona jest odrzucić zwy-
czajowe oczekiwania co do
sposobu przedstawiania rze-
czywistości. Sygnalizują to
nowe jakości dramatyczne;
widzowie stają się świadkami
nie tyle powtarzania znanych
prawd, ile przesunięcia per-
cepcji — innymi słowy, stają
wobec dzieła sztuki, które
unieważnia normalne kryteria
obrazy lub współczucia. Chcę
podkreślić, że nie ma to nic
wspólnego z rozrywką, zdolną
z łatwością ograniczyć się do
elementarnego słownictwa,
bo sprowadzającą się po prostu
do wąskiego zasobu emocji.
Tragedia ukazuje całą skalę

ludzkich uczuć i usiłuje ją
jeszcze rozszerzyć, co pocią-
ga za sobą obowiązek odkrywa-
nia, opisywania i analizowa-
nia wszelkich dziedzin ludz-
kiego doświadczenia. Język
jest środkiem przekazywania
emocji — w radiu w zasadzie
jedynym — a do najsilniej
obciążonych emocjonalnie wy—
razów w słowniku należą te
dwa lub trzy, za które
zazwyczaj musimy przepraszać.
Skoro więc dramat.ma odpowiadać
emocjonalnej prawdzie, tych
wyrazów nie można po prostu
zakazać. W tak często stawia—
nym pisarzom uprzejmym pyta-
niu „Czy te słowa są naprawdę
niezbędne?" wyczuwam obłudną
niewinność. Ukryty sens tego
pytania brzmiałby „Czy te
uczucia są naprawdę niezbęd—
ne?", bo próby utemperowania
słownictwa to nic innego jak
próby utemperowania emocji.
Tymczasem są to wyrażenia
niezastąpione z tego choćby
powodu, że niosą ze sobą ze-
spolony ładunek strachu
i pragnienia. To nie przypa-
dek, że słowo „pizda" funk-
cjonuje zarówno jako najcięż—
szego kalibru obelga, jak
i skrajna intensyfikacja po-
żądania, i to nie tylko
w mowie mężczyzn, zaś usuwając
owo słowo usuwamy niejako
samą rzecz, nie do zastąpienia
przez żaden synonim. A że to,
czego nie można wyrazić, nie
ma jak zaistnieć w dramacie,
usiłowanie zniesienia nazwy
przeradza się w atak na samo
ciało — w zakamuflowaną próbę
usunięcia ciała z przestrzeni
dramatycznej. Tak oto
dyskusja o pewnych nazwach
staje się dyskusją o ciele,
które te nazwy wypowiada i do
którego się one odnoszą,
a jeśli artyście zakneblujemy
usta, ciało będzie się nadawało
tylko do lekarza. Mam wraże-
nie, że zamiarem cenzorów
jest sprowadzenie ciała do
wypranej z erotyzmu sfery
biologii, gdzie wszelkie

pożądanie osuwa się w plugawy
fetyszyzm. Co więcej, powie-
działbym, że ci, którzy pod
zarzutem obsceniczności
usiłują oczyścić dramat
z emocji, zdradzają tym samym
pogardę dla publiczności.
Fałszywe wyobrażenie o strze-
żeniu wartości prowadzi
w efekcie do inżynierii
dusz.

Jako autor robiłem i nadal
robię świadomy użytek ze słów
powszechnie uważanych
za nieprzyzwoite. Używam ich
z wyrachowaniem i wydobywam
z nich efekt dramatyczny.
Wkładam te słowa w usta moich
postaci niekiedy w intencji
obraźliwej, niekiedy erotycznej,
czasem dla wykalkulowanego
ekscesu, zawsze jednak
z umyślną intencją wywołania
u publiczności dyskomfortu,
który jest dla mnie warunkiem
właściwego odbioru tragedii
-— dyskomfortu, który stanowiłby
przeciwny biegun dla apatii,
w jaką wprawia widzów rozryw-
ka. Dramat, jak to już zasu-
gerowałem, nie jest opisem
życia, lecz jego wyobrażeniem;
stanowi możliwość, nie
odbicie. Samo pojęcie nie-
przyzwoitości wiąże się ze
wstydem, wstyd zaś może być
wykorzystany i zarazem
przekroczony przez aktora
i autora w akcie pełnego
zaangażowania w wyrażanie
uczucia, jego istotności
i prawdy. Kiedy się to wydarza,
początkowy dreszcz niechęci,
jaki budzi wśród widowni
aktor wypowiadający ciało,
przemienia się w grozę wobec
potęgi ludzkich emocji. W ten
oto sposób obsceniczność
stwarza grunt dla przewarto-
ściowania moralnego.

(tekst pochodzi z tomu
Arguments for a Theatre,

przedrukowanego
z „Dialogu” 2003/3

W tłumaczeniu
Justyny Jaworskiej)

* Referat wygłoszony podczas poświęconej wulgaryzmow audycji BBC z 14 lipca 1988 i opublikowany w „Independent" :: 20 lipca 1988 pod tytułem Słowa niezastąpione.
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ANGIELSKA
Przyczyn rewolucji angielskiej należy doszukiwać się w kilku źródłach.
Byl to konflikt polityczny między nową (od 1603 r.) na tronie angiel-
skim dynastią Stuartów a parlamentem; konflikt religijny, gdyż Stuar-
towie popierali anglikanizmw obliczu rosnącegow sile ruchu purytań-
skiego oraz konflikt spoleczny między nową szlachtą ltzw. gentry)
i burżuazją miejską a arystokracja i monarchią pragnącymi utrzymania
dawnych, feudalnych stosunków.

wybuch rewolucji poprzedziły
długotrwałe przemiany gospo-
darcze i społeczne. W związku
z dużym zapotrzebowaniem na
angielską wełnę, właściciele
ziemscy zamieniali ziemie
uprawne na pastwiska i usuwali
chłopów dzierżawiących te
ziemie (tzw. ogradzanie).
Zmuszało to chłopów do migracji
do miast, gdzie stawali się
tanią siłą roboczą w burzliwie
rozwijającym się rzemiośle
i przemyśle manufakturowym.
W wyniku tych przemian rosło
znaczenie gentry i mieszczań-
stwa, które potrafiły dostoso-
wać się do nowych czasów
i wyciągnąć z nich wielkie
korzyści. W społeczeństwie
angielskim szybko rosły wpływy
powstałej około 1560 r.
angielskiej odmiany kalwinizmu,
zwanej purytanizmem.
Jego zwolennicy głosili
ideały życia cnotliwego,
oszczędnego, pracowitego
i bogobojnego. Domagali się
usunięcia z Kościoła angli-
kańskiego form pozostałych po
katolicyzmie, hierarchii
kościelnej i zwierzchnictwa
monarchy nad życiem religijnym.
Zabiegając o sukcesy gospo-
darcze pragnęli dla swej
działalności pełnego nieskrę-
powania, równych praw i jed-
nolitego sądownictwa. Puryta-
nie dzielili się na bardziej
umiarkowanych prezbiteriani radykalnych independentów.

Od 1603 r. władali Anglią
monarchowie ze szkockiej dy—
nastii Stuartów zapatrzeni we .

wzory francuskiego absolutyzmu.
Popierający ich rojaliści
wysuwali twierdzenia
o mistycznym charakterze wła-
dzy królewskiej, usprawiedli-

wiającym naruszanie własności
prywatnej, zezwalającym koro-
nie na niekontrolowane łamania
prawa. Stuartowie nie chcieli
liczyć się z angielskimi
zwyczajami politycznymi,
w tym przede wszystkim
z tradycją konsultowania
decyzji monarchy z parlamen-
tem. Pierwszy z tej dynastii
— Jakub I rządził właściwie
bez parlamentu. Jego postępo-
wanie wywołało wielki sprze-
ciw społeczeństwa. Politykę
ojca kontynuował Karol I.
Izba Gmin odrzucała projekty
ustaw podatkowych przedsta-
wianych przez króla, parali-
żując jego poczynania. W 1628
roku parlament przedłożył
królowi tzw. petycję o prawach.
Żądano w niej między
innymi zaprzestania nakładania
nowych podatków bez zgody
parlamentu oraz zakazania
aresztowań bez uzasadnionych
powodów. Król w odpowiedzi
rozwiązał parlament, rozpo—
czynając tym dziesięcioletni
okres rządów bez parlamentu.
Panował w tym czasie terror
polityczny i prześladowania
wobec przeciwników Kościoła
anglikańskiego. W 1638 r.
wybuchło powstanie w Szkocji,
którego wojska królewskie nie
potrafiły stłumić. W takiej
sytuacji Karol I w 1640 r.
zwołał parlament. Odrzucił on
królewskie żądania podatkowe
i dlatego został przez monarchę
po 23 dniach rozpędzony
(tzw. Krótki Parlament).
Ponieważ jednak problemy nie
zostały rozwiązane, Karol
ponownie zwołał parlament.
Obradował on od 1640 do 1648
i dlatego nazwano go Długim.
Aby zabezpieczyć się przed
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rozwiązaniem, posłowie podjęli
uchwałę, że parlament można
rozwiązać tylko za jego zgodą.
Przewagę w parlamencie miała
opozycja purytańska, która
przeforsowała uwięzienie
i stracenie współpracowników
króla. W 1641 r. uchwalona
została tzw. Wielka Remon-
stracja. Potępiała ona nad-
użycia króla oraz domagała
się kontroli nad finansami
państwa. Król w odpowiedzi,
po nieudanej próbie zamachu
na parlament, opuścił Londyn,
a kraj pogrążył się w wojnie
domowej.

W 1642 r. rozpoczęła się
wojna domowa między królem
a parlamentem. Po stronie
króla walczyły oddziały zło-
żone z konserwatywnej szlachty,
zwanej kawalerami. Parlament
powołał armię złożoną głównie
z kupców londyńskich i przed-
stawicieli nowej szlachty
— gentry, zwanych okrągłogło-
wymi. Wkrótce dowództwo nad
armią parlamentu objął Oliver
Cromwell, twórca tzw. Armii
Nowego Wzoru, złożonej
w trzonie głównie wolnych
chłopów i niezamożnych
rzemieślników — fanatycznych
purytanów walczących w obronie
wiary. Król został ostatecznie
pojmany i skazany na karę
śmierci. Cromwell na czele
armii, w której dominowali
independenci oczyścił Izbę
Gmin z elementów umiarkowa-
nych i samodzielnie przejął
władzę. Parlament, zwany
Kadłubowym, był posłusznym
narzędziem w jego ręku.
Od stracenia króla w 1649 r.
Anglia stała się republiką,
w której władzę dyktatorską
sprawował Cromwell popierany
przez armię. Pokonał Szkotów
oraz spacyfikował buntującą
się Irlandię. Od 1653 r. rządził
samowładnie Anglią jako lord
protektor, opierając się na
Radzie Stanu, złożonej z naj-
bardziej zaufanych oficerów.
Prowadził politykę anty-
hiszpańską i antyholenderską.
Leżała ona w interesie burżu-
azji i gentry, gdyż osłabiała
tradycyjnych przeciwników
ekspansji kolonialnej i handlu
zamorskiego.

Śmierć Cromwella w 1658 r.
rozpoczęła walkę o władzę.
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Kolejnym lordem protektorem
został jego syn Ryszard, ale
nie mógł on sobie poradzić
z walkami między parlamentem
a spiskującymi generałami.
Także społeczeństwo angiel-
skie było zmęczone latami re-
wolucji. W tej sytuacji zaak-
ceptowana została idea powro—
tu do władzy Stuartów, czyli
restauracji. W 1660 r. tron
objął Karol II. Monarcha wraz
ze swoim otoczeniem odrzucił
purytańską surowość i nie-
okiełznaną rozwiązłością
chciał demonstrować swój ne-
gatywny stosunek do republi-
kańskiej przeszłości.
W styczniu 1661 r. uczcili
rojaliści swój powrót profa-
nacją zwłok republikańskich
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przywódców. Powieszono
wtedy, wydobyte z grobów,
ciała Cromwella i jego
najbliższych towarzyszy.
Przywrócony pospiesznie
do łask Kościół anglikań—
ski z ortodoksyjna tępotą
zwalczał inne wyznania.
Skonfiskowane w okresie
wojny domowej przez repu-
blikanów dobra kościelne,
koronne oraz majątki prywatne
powróciły do rąk poprzednich
właścicieli. Powracający
z emigracji rojaliściutracili poczucie rzeczy-
wistości i nie dostrzegli
istnienia w kraju nowych
realnych sił. Anglia po-
nownie stała się monarchią.
(red.)

Jacek Kaczmarski
CRIMHMELI.

Idą na Londyn! Idą purytanie!
Siłą ich czystość czyli lęk przed grzechem.
Lęk rodzi wściekłość, a wściekłość — powstanie
Idą pokonać chrześcijan — chrześcijanie.
Mgłą dysząc zamiast oddechem.

Broni się grzeszny król i pomazaniec.
Nie tyle władzy żal mu, co zasady.
Żal płynie z winy, a z winy _ kajanie.
Lecz nie kajania pragną purytanie:
Muszą dowody mieć — zdrady.

Dowodem — zdrada. Ów zdrajca zdradzony
Przez własne siły, (te na które liczył) —

Nie może przecież zachować korony,
Skoro przez Boga został osądzony,
I sądzą go jego stronnicy.

Jak zwykle chaos jest przy tym i zamęt,
Ulica prawdę waży i rozdziela,
0 swoją przyszłość troszczy się parlament,
Skazaniec łzawy szkicuje testament —

Z myślą o losie Cromwella.

Turla się głowa królewska pod stopy.
Sprawiedliwości stało się więc zadość.
Dla zniewolonej wzór to Europy:
Szafot wszak biskup w końcu sam pokropił
I wielka nastała radość!

Wśzystko to rankiem nadziei i wiary,
Gdy strach i Skrucha były zmian motorem.
Wieczorem Cromwell rozpędza parlament,
Sam się mianuje Lordem Protektorem:
Ofiara własnej ofiary.

Idą na Londyn! Idą purytanie!
15.10.1990
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W najgorszym okresiew historii swojego kraju lltz pozostawał obojęt-
ny. Nazistowska okupacja Czechosłowacji i późniejsze objęcie władzy
przez komunistów były dla niego okazją do wzbogacenia swojej kolek-
cji porcelany. Wszystkie jego kontakty z ludźmi podporządkowane byly
tej pasji. Gotów byl kolaborować z każdym reżimem, jeżeli moglo mu to
ułatwić gromadzenie upragnionych, drogocennych przedmiotów.

Życie Utza wydaje się więk-
szości z nas dziwne, ale właściwie
dlaczego? Pod wieloma względami
było ono rzeczywiście liche.
Brakowało w nim głębokiej
przyjaźni, prawdziwej miłości
i zaangażowania. Czy jednak
różniło się w tej mierze od życia
innych? Aż kusi, by stwierdzić,
że tym, co odróżniało Utza od
typowych przedstawicieli ludzko-
ści, był brak zasad moralnych.
Żeby zdobyć piękną porcelanę,
gotów był niemal na wszystko,
nawet na układy z najgorszymi
rodzajami tyranii. Zapytajmy
jednak ponownie: czym różni się
życie Utza od życia większości
jego ziomków? W okresie rządów
nazistowskich i komunistycznych
postępowali oni tak, jak zawsze
postępuje większość ludzi — szli
na dwuznaczny kompromis z władzą.

Jeżeli przypominacie więk—
szość ludzi, to myślicie
o moralności jako o czymś szczegól-
nym, o zbiorze wartości przewyż-
szających wszystkie pozostałe.
Porcelana jest niewątpliwie
bardzo cenna, ale przestaje cokol-
uńek znaczyć, gdy w grę wchodzi
moralnośćm Piękno jest czymś
wspaniałym, ale nie wówczas, gdy
obcujemy z nim za cenę niemoral—
nego postępowaniam Moralność,
innymi słowy, jest niesłychanie
ważnam A jednak, jeśli przypomi-
nacie większość ludzi, ale
— w odróżnieniu od większości —

jesteście uczciwi wobec siebie,
niechybnie dojdziecie do wniosku,
że moralność odgrywa w waszym
życiu znacznie mniejszą rolę,
niż powinna zgodnie z tym, czego
was uczono.

(„) Jeżeli powieść Bruce'a
Chatwina Utz niesie jakieś prze-
słanie, to głosi ono, że znaczenie
moralności w naszym życiu jest
fikcją. wykorzystujemy ją
w opowieściach snutych przed sobą

i innymi, aby nadać im sens,
którego w przeciwnym razie byłyby
pozbawione. Czyniąc to, zacieramy
jednak prawdę na temat tego,
jak żyjemy.

Filozofia moralności zawsze
była wprawką w fantazjowaniu, mniej
realistyczną, gdy idzie o obraz
ludzkiego życia, niż przeciętna
mieszczańska powieść. Jeżeli chcemy
czegoś bliższego prawdy, musimy
poszukać gdzie indziej.

Oto prawdziwa historia. Szes-
nastoletni więzień nazistowskiego
obozu koncentracyjnego został
zgwałcony przez strażnika.
Wiedząc, że każdy więzień, który
pojawi się na porannym apelu bez
czapki, zostanie natychmiast za-
strzelony, strażnik ukradł czapkę
zgwałconemu. Śmierć ofiary miała
być gwarancją, że gwałt nie
wyjdzie na jaw. Więzień wiedział,
że jego jedyną szansą na przeży-
cie jest zdobycie czapki. Ukradł
więc nakrycie głowy jednemu ze
śpiących współwięźniów, dzięki

Wrocławski Teatr Współczesny

czemu przeżył i mógł opowiedzieć
swoją historię. Współwięzień
został zastrzelony.

Roman Frister, który ukradł
czapkę, opisuje śmierć tego czło-
wieka w następujących słowach:

Oficer i kapo szli wzdłuż
szeregów („). Oni liczyli więź-
niów, ja sekundy. Chciałem mieć
to już za sobą. Doszli do czwar-
tego rzędu. Mężczyzna bez czapki
nie błagał o życie. WSzyscy zna-
liśmy reguły gry — tak mordercy,
jak i ofiary. Słowa były zbędne.
Strzał huknął bez ostrzeżenia.
Krótki, stłumiony, głuchy odgłos.
KUla w łeb. zawsze strzelali
w tył czaszki. Trwała wojna.
Należało oszczędzać amunicję. Nie
chciałem wiedzieć, kim był ten
człowiek. Cieszyłam się, że żyję.

Co mówi moralność na temat
powinności młodego więźnia?
Mówi, że życie ludzkie nie ma
ceny. Doskonale. Czy w takim
razie chłopak powinien był spo-
kojnie przyjąć śmierć? A może
nieskończona wartość życia
oznacza, że miał prawo zrobić
wszystko, żeby się ratować?
Moralność ma być uniwersalna
i kategoryczna. Historia Romana
Fristera uczy, że jest ona luk-
susem, z którego korzysta się
tylko w normalnych czasach.

(fragment eseju
Defekty moralności,

„Res Publica Nowa” 2003/1)
przekład Marcin Szuster

Wisława Szymborska

Nic bardziej zwierzęcego
Niż czyste sumienie
Na trzeciej planecie Słońca.

POCHWAŁA ZŁEGO O SOBIE.MNIEMANIA

Myszołów nie ma sobie nic do zarzucenia.
Skrupuły obce są czarnej panterze.
Nie wątpią o słuszności czynów swoich piranie.
Grzechotnik aprobuje siebie bez zastrzeżeń.

Samokrytyczny szakal nie istnieje.
Szarańcza, aligator, trychina i giez
Żyją jak żyją i rade są z tego.

Sto kilogramów waży serce orki,
Ale pod innym względem lekkie jest.

Wrocławski Teatr Współczesny

HELENA KAUT-HOWS ON

PAMELA HOWARD

— jeden czołowych reżyserów
teatralnych i operowych
w Wielkiej Brytanii. Urodziła
się w Polsce. Absolwentka wy-
działu reżyserii warszawskiej
PWST (uczennica Erwina Axera
i Bohdana Korzeniewskiego)
i Royal Academy of Dramatic
Art w Londynie. Pracuje
'w Wielkiej Brytanii, USA,
Kanadzie, Irlandii, Izraelu,
Japonii. Wyreżyserowała ponad
100 przedstawień teatralnych,
operowych, telewizyjnych.
W latach 1992-95 była dyrek-
torem walijskiego Teatru
Clwyd, który w tym czasie

— wybitny scenograf, pracująca
dla najbardziej prestiżowych
scen w Anglii, m.in. English
Touring Theatre at the Old
Vic London, Royal Shakespeare
Company, National Theatre,
Nottingham Playhouse. Założy-
cielka wydziału scenografii
w Central Saint Martin's
Collage of Art and Design
w Londynie i Europejskich
Ośrodków Scenografii w Pradze,
Ultrechcie, Helsinkach,
Sewilli i Zurychu. wykładowca
na uniwersytetach w Tel Awiwie,
Belgradzie, Los Angeles.
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należał do najważniejszych scen
brytyjskich. Helena Kaut-Howson
znana jest z niekonwencjonalnych
interpretacji dramatów kla-
sycznych, zwłaszcza Szekspira.
Ostatnio współpracuje z Royal
Exchange Theatre w Mencheste-
rze, gdzie zrealizowała m.in.
wesele Figara Beaumarchchaisa,
Krwawe gody Lorki, Poskromienie
złośnicy i Wiele hałasu o nic
Szekspira. Jest pedagogiem na
wydziałach aktorskim i reżyser-
skim w Royal Academy of Drama-
tic Art (RADA) i w The London
Academy of Music and Dramatic
Art (LAMDA)

Była dyrektorem artystyczny
międzynarodowego festiwalu
scenografii SCENOFEST.
Autorka przetłumaczonej na
kilka języków książki What
is scenography? (Co to jest
scenografia?). Pamela Howard
jest także producentem
i jednym z reżyserów
angielsko-wenezuelskiej grupy
teatralnej Opera Transatlantica
London and Caracas, która
praktycznie realizuje
przedstawione w jej książce
poglądy na teatr.
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Barkera
Helena Kaut-Howson

Obsada:

BRADSHAW, wdowa po opozycjoniście-_ DANUTA STENKAf

SKRUPA, sekretarz Bradshawa;

PARRY, makler giełdowy —-BOGUSŁAW KIERC

KAROL STUART, monarcha; ŻEBRAK —-MACIEJ TOMASZEWSKI

KOCHAŚ, żołnierz; NODD, bliski przyjaciel monarchy;
ŻEBRAK _ RADOSŁAW KAIM

DEVONSHIRE, królewska faworyta — LENA SKRZYPCZAK*

JAJO, rojalista; STREET, prawnik —-WOJCIECH KULINSKI

WÓR, żołnierz; McCONOCHIE, lekarz;
GLOUCESTERSHIRE, właściciel ziemski;
ŻEBRAK-_ TOMASZ TYNDYK/MAREK RYTER*

CROPPER, córka Bradshaw; BRIGHTON, właścicielka
ziemska; GWYNN, prostytutka; ŻEBRACZKA — ANNA FILUSZ

BUCIOR, żołnierz; CLEGG, poeta nadworny;
ŻEBRAK — KRZYSZTOF KULIHSKI

występy gościnnie

Reżyseria:

KUBEŁ, żołnierz; HAMBRO, bankier;
ŻEBRAK — JERZY SENATOR

GAUKROGER, kapitan; SOMMERSET, właściciel ziemski;
FIGA, republikanin; LOKAJ Devonshire — ERYK LUBOS

PIECZEH, urzędnik; SOUTHWARK, właściciel ziemski;
UNDY, eksporter — MAREK KOCOT

CLEVELAND, właścicielka ziemska; GRUDA, republikanka;

memuA-nmmARnumm:
PONTING, dworzanin; MONCRIEFF, duchowny;

MILTON, geniusz — ZBIGNIEW GÓRSKI

HAMPSHIRE, właściciel ziemski;
EDGBASTON, kaznodzieja radykał;
MOBBERLEY, budowniczy _ BOLESŁAW ABART

LOKAJE dworscy — XXX

ŻOŁNIERZE - xxx

Helena Kaut-Howson
ScenOgrafia: Pamela HOward
bhwhn Zbigniew Karnecki

Reżyseria świateł: Mirosław Poznański
Asystent reżysera, inspicjent: Marta Giergielewicz. Asystent scenografa: Magdalena Migacz.

Sufler: Lidia Kiełkiewicz. Konsultacja kaskaderska: Mirosław Gańcza.

Prawa autorskie HOwarda Barkera do Zwycięstwa reprezentuje w Polsce Agencja ADiT w Sulejówku

Prapremiera polska 5 kwietnia 2003 roku na Dużej Scenie
Wrocławski Teatr Współczesny; 50-132 Wrocław, ul. Rzeźnicza 12, tel. (071) 358 89 00
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Łowicki. Charakteryzatorka, fryzjerka: Ewelina Sołtysiak. Rekwizytorka: Grażyna Młynarska. Pracownia krawiecka damska: Joanna Jąkalska.
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