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Cztery komedie równoległe · PRZEWODNIK 

Salon. Już nie Czyściec, lecz raczej przedsionek Piekła. Część I 

Rozstawia się tu śmiertelny parawan i śni sny pełne grozy 

i ohydy. 

Jest tu także Kucharka, która wysysa soki z domowników 

i Generał, który nie jest korkociągiem ani butelką. 

Delirium i Epilepsja. 

Lustra w tym domu odbijają fałszywe podobieństwa. 

To dom, w którym spotykają się stale Nastazja, Agłaja, 

Książę. Sen, który się nie kończy. 

Wenecja. Karnawał. Część II 

Jagogogo kocha Desdemonę. Otello kocha Desdemonę. 

Desdemona ... 

Na placu przed przystanią. Przewoźnicy bez koncesji, Otello 

i Jagogogo. 

Jest także komedia wyższa. O skok. 

Stary Tadzio wraca do Wenecji, szuka śladów profesora 

Aschenbacha. 

„Naprawdę, gdyby nie oczekiwało mnie morze i plaża, 

zostałbym tu dopóki ty tu jesteś "*. 

„Dość było się po prostu obrócić na pięcie, abym ujrzał 

st a z i o n e w całym jej prostokątnym splendorze neonów 

i wielkomiejskiej ogłady, abym ujrzał duże litery oznaj

miające V EN EZ I A. A jednak tego nie zrobiłem. („.) 

I przypomniała mi się linijka z jednego z wierszy Umberto 

Saby, przełożonych przeze mnie znacznie wcześniej, w po

przednim wcieleniu, na rosyjski: „ W głębiach dzikiego 

Adriatyku„." W głębiach, myślałem, w dziczy, w najustron

niejszym zakamarku dzikiego Adriatyku„. („.) Z przy-

mkniętymi oczyma widziałem przed sobą kępkę wodoro

stów, kładącą się ukosem na mokrej, może oblodzonej skale, 

gdzieś we wszechświecie, wszystko jedno gdzie. Tą skałą 

byłem ja, a ukośną kępką wodorostu była moja lewa dłoń. 

(.„) Wtedy ujrzałem jedyną osobę znaną mi w tym 

mieście." ** 

* Tomasz Man n, 
.\>nierć IP Wener/i. 
Przełożył Leopold Staff 

"* Josif Brodski, 

Znak wodny. 

Przełoży ł 

Stanisław Barańczak. 
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Część druga: 
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Sonata epileptyczna* 
Jago go go kocha Desdemonę* 
Ofiarnice księcia Sinobrodego 
Wejście Króla 

Reżyseria i scenografia Jerzy Grzegorzewski 

Muzyka Stanisław Radwan 

Światło Jacek Petrycki 

Asystenci reżysera: 

Wiesława Niemyska 

Agnieszka Lipiec-Wróblewska (PWST) 

Asystent scenografa . Kasper Kokczyński 

Inspicjent . Ewa Dworecka 

Sufler . Olga Karoń 

premiera w czerwcu 1994 * Wieczór pierwszy . premiera 19 marca 1994 

Książę · Jerzy Łazewski 

Nastazja · Natasza Sierocka 

Aglaja · Magdalena Warzecha 

R*** · Włodzimierz Press 

Amalia · Teresa Budzisz-Krzyżanowska 

Generał · Andrzej Blumenfeld 

Kucharka · Irena Laskowska (gościnnie) 

Bengston · Krzysztof Strużycki 

Johanson · Piotr Bajor 

Gracze 

Jacek Jarosz 
Tomasz Taraszkiewicz 

Dariusz Jakubowski 

Andrzej Butruk 

Solista · Piotr Łykowski (śpiew) 

Orkiestra 

Tadzio · Stanisław Szymański (gościnnie) 

Matka Tadzia · Magdalena Gnatowska 

Desdemona · Anna Chodakowska 

Otello · Bożydar Murgan 

Jagogogo · Edward Żentara 

Solista · Piotr Łykowski (śpiew) 

Teksty: 
Sonata epileptyczna: 
August Strindberg: Sonata Widm, 
tłum. Zygmunt Łanowski 
Fiodor Dostojewski: Idiota, tłum. Jerzy Jędrzejewicz 
Jagogogo kocha Desdemonę: 
William Shakespeare: Otello 
Tomasz Mann: Śmierć n' Wenecji, tłum. Leopold Staff 
Rainer Maria Rilke: Sonel)• do Orfeusza, cz. II, sonet pierwszy, 
tłum. Mieczysław Jastrun 

Sonata 
epileptyczna 

Jagogogo 
kocha 
Desdemonę 



Przeł ożył 

Mieczysław J astru n 

Rainer Maria Rilke Sonety do Orfeusza 

Część druga 

Oddechu, mowo niewidzialnego poematu! 

Wciąż wokół bytu swego nieuchwytnie 

wymieniana przestrzeni świata. 

Przeciwwago, gdzie spełniam się w rytmie. 

Ruchu fali jedynej, 

1estem 1e1 morzem rosnącym mepostrzcżeme; 

najoszczędniejsze z możliwych mórz głębiny -

rozprzestrzememe. 

Il ż z tych miejsc gościłem w sobie. 

Niektóre wiatry przestworu 

są jak moi synowie. 

Powietrze, jeszcze pełne miejsc po mnie, czy poznajesz mnie znów? 

T y niegdyś gładka koro, 

zokrąglenie i kartko moich słów. 

~-----------------------===---------=--------· 

Stanisław Fijałkowski , Jak 1ry1vinqć Jię z Usztyivnienia, 1965, litografia 



Przełożył 

Jan Błoński 

Antonin Artaud Precz z arcydziełami 

Jednym z powodów śmiertelnie dusznej atmosfery, w której 

żyjemy bez możliwości uczieczki i bez żadnego odwołania 

- atmosfery, do której przyczyniamy się wszyscy, nawet 

najbardziej rewolucyjnie nastawieni wśród nas - jest szacu

nek, jaki żywimy dla tego, co napisane, sformułowane lub 

namalowane, co przybrało formę, jak gdyby wszelki wyraz 

nie był już u kresu, nie osiągnął punktu, gdzie rzeczy muszą 

zdechnąć, by odnowić się i wynurzyć na nowo. 

Czas już skor'lczyć z pojęciem arcydzieł zastrzeżonych dla 

rzekomej elity, niezrozumiałych dla tłumu i powiedzieć 

sobie, że nie ma w dziedzinie ducha dzielnicy zastrzeżonej, 

tak jak istnieje w mieście dzielnica przeznaczona dla potajem

nych zbliżeń seksualnych. 

Arcydzieła przeszłości dobre są dla przeszłości; nie są zaś 

dobre dla nas. Mamy prawo mówić to, co zostało powiedzia

ne i to nawet, co nigdy nie zostało wypowiedziane, w sposób 

nam tylko właściwy, bezpośredni i natychmiastowy, sposób, 

który by odpowiadał dzisiejszemu odczuwaniu i który 

rozumieliby wszyscy. 

Jest brednią zarzucać tłumowi, że nie ma poczucia wzniosło

ści, kiedy myli się wzniosłość z owymi czysto formalnymi 

manifestacjami, które są zresztą zawsze manifestacjami za

grobowymi. I jeśli, na przykład, współczesny tłum nie 

rozumie już Króla ErlJipa, ośmielę się powiedzieć, że jest to 

wina Króla Edj1pa a nie tłumu. 

W Królu Edypie jest temat Kazirodztwa i myśl, że natura drwi 

sobie z moralności; i także , że istnieją gdzieś błędne siły, na 

które winniśmy dawać baczenie; można je nazwać LOS EM 

lub inaczej. 

Jest tam jeszcze epidemia dżumy, która stanowi fizyczne 

wcielenie tych sił. Ale wszystko to w przebraniu i j ęzyku, 

które straciły wszelki kontakt z grubiańskim i epileptycznym 

rytmem naszego czasu. Sofokles mówił zapewne głośno 

i godnie, lecz w przebrzmiałym stylu. Mówił zbyt subtelnie 

i delikatnie jak na gust dzisiejszej epoki i dlatego może się 

zdawać, że mówił nie na temat. 

Tymczasem tłum, który drży na wieść o katastrofach 

kolejowych, zna trzęsienia ziemi, dżumę, rewolucję, wojnę, 

jest wrażliwy na bezładne męki miłości, może osiągnąć 

wszystkie te wysokie pojęcia i nie pragnie niczego innego, jak 

tylko je sobie uświadomić, pod warunkiem wszakże, że 

wypowie się je w jego własnym języ ku i że pojęcie o tych 

sprawach nie będzie mu przeds tawiane w przebraniu i w sło

wach nadpsutych, należnych do epok umarłych, które nigdy 

już nie powrócą. 

Tłum łaknie tajemnicy tak dzisiaj jak niegd\Ś: chce uŚ\\ 1ado

mić sobie prawa, wedle których odsłania się los i odgadnąć, 

być może, sekret jego objawień. 

Zostawmy belfrom kry t y kę tekstów, estetom krytykę form 

i raz na zawsze uznajmy, że to co zostało powiedziane, nie 

musi już być powtarzane po raz wtóry; że wyraz nie 

zachowuje wartości dwa razy , nie ży je dwukrotnie; że 

wszelkie słowo wygłoszone umiera i dzi a ła wtedy tylko, gdy 

zostaje wygłoszone, że uż y ta forma przestaje służyć i nakłania 

już tylko do poszukiwania nowej, i że teatr jest jedynym 

miejscem na świecie, gdzie nie powtarza się dwa razy tego 

samego gestu. 
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