


Projekt dekoracji 

OD TEATRU 

Inscenizując Karierę Artura Ui w Teatrze Współczesnym oparliśmy 

się (w odróżnieniu od inscenizacji berlińskiej opecującej wlaan, adap

tacją) na oryginalnej wersji autora. Jedynie scena pierwsza stanowi, 

podobnie jak w ujęciu Berliner Ensemble skróconą .redakcję pierwszej 

i drugiej sceny oryginału. 

Sięgnięcie do wersji autorskiej wiąże się z pewnymi konsekwencjami. 

Ustalając relację „historii gangsterskiej" do wydarzeń z lat · 1933-38 

w Niemczech. dlfł których stanowi parabolę, staraliśmy się wątkowi 

gangsterskiemu nadać (zgodnie z wyraźnym życzeniem autora) wartość 

w pewnej mierze samoistną. Bohaterami naszego spektaklu są za tym 

Ui, Giri, Givola, Roma, Dogsborough, nie zaś Hitler, Goring, Goebbels, 

Rohm, Hindenburg. (Ci ostatni oczywiście a w raz z nimi faszyzm ży

ją w utworze życiem utajonym, by jako przedmiot pamflet·i. Brechta 

i jego satyry ożyć w wyobraźni widza). 

Businessman Flake 



BERTOLT BRECHT 

KARIERA ARTURA 01 
(Der Unaufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui) 

Sztuka w 2 częściach - 15 obrazach 

Przełożyli: ROMAN SZYDŁOWSKI i WITOLD WIRPSZA 

Reżyseria: ERWIN AXER 

Scenografia: EWA STAROWIEYSKA i KONRAD SWINARSKI 

Muzyka: ZBIGNIEW TURSKI 
Asystenci reżysera: 

DANUTA KNOPPóWNA, ZBIGNIEW MAK 
Asystent sceno.~rafa: 

OS OBY: 

ZAPOWIADACZ . . 
DOGSBOROUGH senior . . . . . . . . . 
GIUSEPPE GIVOLA, wlaściciel kwiaciarni, gangst.er . 
EMANUELE GIRI, gangster . . . 
ARTURO Ul, szef bandy gangsterskiej . 
CLARK I businessmani 
BUTCHER 

1 

z trustu . . 
FLAKE I kalafiorowego 
SHEET, wlaściciel stoczni 
DOGSBOROUGH junior .• 

ERNESTÓ ROMA, adiutant Artura Ui . 
DOCKDAISY 

INNA, zaufany Romy . 
GREENWOOL, gangster z obstawy . 
TEDD RAGG, reporter czasopisma „Star" 
BOWL, kasjer u Sheeta . 
LOKAJ . . . . . . . . 
GOODWILL } dwaj panowie z Za
GAFFLES rządu Miejskiego . 
O'CASEY z komisji śledczej . 
AKTOR .. 
FISH, oskarżony 
SĘDZIA .. 
SĘDZIOWIE 
OBROŃCA 

LEKARZ . . . . . . . . . 
HOOCk, hurtownik warzyw z Chicago . 
BETTY DULFEET . . . . 
IGNATIUS DULFEET, jej mąż . 

Prasa: 

DANUTA KUBIAK 

ZBIGNIEW Z A hdJw Łll:r.uk.a 
KAZIMIERZ OPALIŃSKI 
EDWARD DZIEWOŃSKI 
ALEKSANDER BARDINI 
TADEUSZ ŁOMNICKI 
HENRYK BOROWSKI 

•JANUSZ BYLCZYŃSKI 
ALFRED LODZIŃSKI 
TADEUSZ SUROWA 
EUGENIUSZ POREDA 
JAN WESOŁOWSKI 
MIECZYSLA W CZECHOWICZ 

. AiRBA.RA RZESIŃSKA 
1 ZOFIA SARETOK 

JÓZEF KONIECZNY 
STANISŁAW BIELIŃSKI 
TADEUSZ PLUCIŃSKI 
MARIAN FRIEDMANN 
KLEMENS PUCHNIEWSKI 
WITOLD SKRZYPIŃSKI 
ZBIGNIEW PRZERADZKI 
EDMUND FIDLER 
JÓZEF KONDRAT 
TADEUSZ FIJEWSKI 
KAZIMIERZ RUDZK'I--~~~~ 

* * * 
STANISLA W ' D CZYŃSKI 
JAN KOCHANOWICZ 
HENRYK BLAŻEJCZYK 
STEFAN BREM 
IRENA HORECKA 
WIESLA W MICHNIKOWSKI 

BEATA TYSZKIEWICZ, ZBIGNIEW MAK, ANDRZEJ SZENAJCH 

Obstawa: 

HENRYK BLAŻEJCZYK, RYSZARD CHMIELrnSKI, MAR IAN CZYŻEWSKI, BOGDAN LAZUKA, ANDRZEJ MADEJ 
i inni. 

Obywatele Chicago: 

STEFAN BREM, KAZIMIERZ CHRZANOWSKI, ZBIGNIEW OKSZA, PIOTR PARADOWSKI (P.W.S.T.), ARKADIUSZ 
POLOŃSKI, FRANCISZEK SA WICKI i inni. 

Obywatele Cicero: 

ZBIGNIEW PRZERADZKI, KLEMENS PUCHNIEWSKI, WITOLD SKRZYPIŃSKI inni. 

Przerwa po 8 obrazie 

DYREKTOR TEATRU: 

ERWIN AXER 



Arturo Ui Emanuel Girl 

PROTOTYPY HISTORYCZNE HIEKT0RYCH POSTACI: 

Arturo Ui 

Emanuele Girl 

G luseppe Givola 

Dogsborough 

Ernesto Roma 

Ignatius Dullfeet 

- Adolf Hitler, kanclerz III Rzeszy 

- Herman Goring, marszałek III Rzeszy, na-
czelny dowódca lotnictwa 

- Joseph Goebbels, minister informacji i pro
pagandy III Rzeszy 

- Paul v. Hindenburg, Marszałek. Od 1925 
do 1934 prezydent Rzeszy. Mianuje Hi
tlera kanclerzem 

Ernst ROhm, przyjaciel Hitlera. 1931-34 
szef SA. Zamordowany na rozkaz Hitlera 
w roku 1934. 

- Engelbert Dollfuss. W latach 1932-34 kan
clerz Austrii i minister spraw zagranicz
nych. Zamordowany w czasie puczu, w lip
cu 1934 przez narodowych socjalistów. 

Szereg innych postaci ma również swój pierwowzór w postaciach 
historycznych owego okresu. 

U1useppe Glvola 

Aktor 



Szk.ie oytuac~·jny do Artura Ui 

t UWAG BERTOLTA BRECHTA O „ARTURZE Ul„ 

Szt .ę tę należy grać w wielkim stylu, ażeby przedsla
wio• e w niej wydarzenia miały wagę faktów, które nie
stety i stniały. Najlepiej zastosować wyraźne reminiscencje 
do elżbietańskiego teatru, a więc kotary i podesty. Dosłow
nej trawestacji należy oczywiście unikać, również w grn
tesce nie wolno ani na chwilę rezygnować z atmosfery gro
zy. Nieodzowna jest wyrazista gra, szybkie tempo i przej
rzystość scen zbiorowych w stylu starego malarstwa histo
rycznego. 

* 
10.3.41. Znowu mi przyszedł do głowy pomysł, który już 
niegdyś miałem w Nowym .Jorku, mianowicie, żeby napi
sać sztukę o gangsterach, któraby przypominała pewne zda
rzenia dobrze nam znane (The gangste1· play We Know). 
Naszkicowałem szybko plan na 11-12 scen. Oczywiście bę
dę to pisał używając „wielkiego stylu". 
211.3.41. Tkwiąc w kłopotach związanych z wyjazdem i wi
zami pracuję jednak uparcie nad nową Historią gangster
ską. Brak mi tylko ostatniej sceny. Trudno przewidzieć ja
ki będzie efekt podwójnego wyobcowania tzn. połączenia 
środowiska gangsterskiego z „wielkim stylem", albo zasto
sowania klasycznej formy sceny z ogrodu Marty Schwerd
tlein• oraz sceny zalotów z Ryszarda III. Stefana•• znajo
mość powiązań świata gangsterów z administracją przydaje 
mi się . 
1.4.41. W Arturze Ui chodzi o to, żeby, z jednej strony ciąg
le dochodziły do głosu wydarzenia historyczne, z drugiej 
strony, żeby zamaskowanie (które jest w . istocie der:iasko
waniem) wyposażyć w własne życie, musi c;m_o bowiem. -:
biorąc teoretycznie - istnieć takż~ . bez s~oJeJ aluz_yJnosc1. 
Zbyt dokładne połączenie obu akcJt, z ktorego wymkałoby, 
że akcja gangsterów symbolizuje akcję nazistów t_>yłoby 
flie do zniesienia, bo narzucałoby bezustanne szukame po
dobieństwa sytuacji i prototypów postaci. 'I o mi sprawiało 
największą trudność. . . . 
12.4.41 . . .. Pisałem Artura Ui wyobrazaJąc go sobie na sce
nie. To mi dawało dużo satysfakcji. Ale teraz mam ochotę 

• z Fausta Goethego 
•• Stefan - syn Brechta 

napisać coś absolutnie nie nadającego się do wystawienia: 
T.!i, część druga. Hiszpania, Monachium, Polska, .Fronrja. 

* 
Arturo Ui jest przypow1escią napisaną w celu obalenia 
istniejącego powszechnie szacunku i lęku wobec wielkich 
morderców. Srodowisko. w którym się dz.ieje, jest rozmyśl
nie zawężone i ogranicza się do pokazania spraw państwa, 
kręgu ljlrzemysłowców , junkrów i drobnomieszczaństwa. To 
wystarcza, żeby przeprowadzić powzięty zamiar. Utwór nie 
zamierza dokonywać dokładnej analizy historycznej lat 
trzydziestych. W sztuce brak proletariatu, którego \\' szer
szym zakresie nie można uwzględniać, bo każdy dodatko
wy element byłby w tej strukturze elementem zbędnym 
i odwracałby uwagę od złożonej problematyki sztuki. 
(Jak poruszać szczegółowo sprawy proletariatu omijając 
sprawy bezrobocia. Jak mówić o problemie zdobycia pra
cy, nie uwzględniając roli poszczególnych partii i tego, że 
zawiodły). 

* 
Uwagi do Kariery Artura Ui (pisane około 1948): 
„.Należy wystawiać na śmieszność wielkich przestępców 
politycznych. Nie są oni bowiem wcale wielkimi przestęp
cami, tylko wykonawcami wielkich przestępstw politycz
nych, a to zupełnie co innego. 
Nie bójmy się prawd oczywistych, jeżeli tylko są praw
dziwe. Tak, jak nieudane przedsięwzięcia Hitlera nie kla
syfikują go jako głupca, tak samo zasięg tych przedsię
wzięć nie klasyfikuje go jako wielkiego czło~iek!'-. 
Klasy panujące państw nowoczesnych posługują się w swo
ich przedsięwzięciach ludźmi przeciętnymi. 
... Historia z punktu widzenia drobnomieszczan (także ~ro
letariuszy, jak długo nie mają innego punktu widzenia) Jest 
w większości romantyczna. 
Napoleon wszedł do ubogiej fantazji tych Niemców .o~zy
wiście nie poprzez kodeks Napoleona, ale poprzez miliony 
swoich ofiar. W plamach krwi jest zdobywcom do twarzy, 
podnoszą ich urodę. 
Należy obalić szacunek dla morderców. 
A w ogóle to chyba słuszne jest zdanie: . że trag~ia czę
ściej bagatelizuje cierpienia człowieka mz komedia. 



Szkic sytuacyjl'ty do Artu ra Ul 

Prolog 1929-1932. Kryzys światowy objął 
Niemcy. W punkcie szczytowym 
kryzysu junkrzy pruscy ·próbują Obraz I. 

Biuro trustu 
rowego. 

kalafio- wyłudzić od państwa pożyczkę. 

Obraz II. 
Na zapleczu restauracji 
Dogsborougha. 

Obraz III. 
Melina gangsterska w 
barze na 122 ulicy. 

Obraz IV. 
Posiadlość wiejska 
Dogsborougha. 

Obraz V. 
Ratusz. 

Obraz VI. 
Hotel Mammotha. 

Obraz VII. 
Biuro tTU1tu kalafioro
wego. 

Przez dłuższy czas bezskutecznie. 

Chcąc wciągnąć prezydenta Rze
szy Hindenburga w orbitę swoich 
interesów, junkrzy składają mu 

w darze majątek ziemski. 

Jesienią 1932 partia i prywatna 
armia Hitlera stanęły przed fi
nansowym bankructwem. Hitler 
długo nie może uzyskać posłucha
nia u Hindenburga. 

W styczniu 1933 prezydent Rzeszy 
Hindenburg wielokrotnie odmawia 
przewodniczącemu partii Hitlero
wi stanowiska kanclerza Rzeszy. 

Kiedy kanclerz Rzeszy generał 
Schleicher zagroził ujawnieniem 
malwersacji. Hindenburg oddał 
władzę Hitlerowi 30.I.1933. Docho
dzenie zostało umorzone. 

Hitler brał podobno lekcje dekla
macjj u prowincjonalnego aktora 
Basila. 

W lutym 1933 gmach parlamentu 
Rzeszy stanął w płomieniach. Hit
ler obwinił swoich wrogów i tym 
samym dal znak do rozpoczęcia 
nocy długich noży. 

Obraz VIII. 
Proces. 

Obraz IX. 
Posiadlość wiejska 
Dogs boroug ha. 

Obraz X. 
Hotel Mammotha. 

i 

Obraz XI. 
Sklady. 

Obraz XII. 
Kwiaciarnia. 

Obraz XIII. 
Pogrzeb. 

Obraz XIV. 
Hotel Mammotha. 

Obraz XV. 
Final. 

, 
W wielkim procesie o podpalenie 
Reichstagu, sąd Rzeszy skazał na 
karę śmierci zdeklasowanego włó
częgę. Podpalacze wyszli cało. Od
tąd niemi.ecki wymiar sprawiedli
wości pracował dla Hitlera. 

I 

Prezydent Rzeszy Hindenbu1·g na
pisał przed śmiercią testament, 
który jednak nie został opubliko-( 
wany. 

W przededniu śmierci Hindenburga 
wpływowe koła żądają usunięcia 
Ernesta Rohma. 

W dniu 30 lipca 1934 roku Rohm 
zostaje zastrzelony. 

W roku 1934 kanclerz austriacki 
Engelbert Dollfuss pod naciskiem 
Hitlera wstrzymuje ataki prasy 
wiedeńskiej przeciw Niemcom na
zistowskim. 

Już w lutym 1934 zamordowano 
kanclerza Dollfussa. Hitler nadal 
zabiegał o względy Austriaków. 

Adolf Hitler być może przewidy
wał w chwilach słabości ostatecz
ną klęskę swoich poczynań. 

11 marca 1938 Hitler zajął Austrię. 
Wybory pod terrorem nazistów 
dają wynik 98"/o głosów dla Hi
tlera. 




