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Sezon 1999/2000 

P r e m e r a 

20 listopada 19 9 9 r. 

8retht w Starym Teatrze · 
Matka Courage i jej dzieci 

reż. Lidia Słomczyńska (Zamkow) 
premiera 13 stycznia 1962 

To co u Brechta naiwne świadomie, tu staje się 
naiwne nieświadomie. Poręką prawdziwości 
nie jest bowiem chłodny, myślowy koncept, 
tylko wzruszenie. Słomczyńska pragnie nas 
wzruszyć losem swej bohaterki i przerazić lo
sem wojny. Matka Courage w jej wykonaniu 
jest fajną , morową niewiastą, która z poświę
ceniem walczy o kawałek chleba dla swych 
dzieci. I która, dzieci te straciwszy, staje na koń
cu skamieniała z bólu niby jaka Niobe lub 
Mater Dolorosa. Żywy symbol protestu prze
ciw wujnie. Posiać z pacyfisiycznego piakalu. 
Postać z plakatu udająca wielką bohaterkę tra-

Pomysły pomysłami, ale bez aktorstwa i one 
byłyby skazane na życie zimnego ognia wśród 
gałęzi choinki. Na szczęście, każda rol~ Pana 
Puntilli„. - acz obrócona tyłem lub bokiem do 
Brechta - jest w przedstawieniu małym maj
stersztykiem artystycznym. I tak Puntilła (Bo
lesław Smela) to żywioł , trzeźwy demon zła 
i pijany dobry duch okrutnego wymiaru świa
ta. W nim zostało coś z Brecbta. Jego córka 
Ewa (Anna Polony) to zwierzątko potworek 
„grane" ściszeniami: pokaz wielkiej skali 
warsztatu aktorskiego tej artystki, Matti (Ta
deusz Huk) to zagubiony poczciwiec, duże cia
ło bez ducha, podwójnie osaczone przez wa
runki i własną niemożność działania (czyżby?), 
co aktor rozgrywa z umiarem oraz odstępując 
od Brechtowskiego prototypu, zgodnie za to 
z koncepcją reżysera . 

Jerzy Bober, „Gazeta Krakowska" 7-8 12. l974 

Adaptacja dokonana przez Macieja Prusa na 
Panu Puntilli i jego słudze Mattim Brechta nie 
jest zabiegiem powierzchownym, mechanicz
nym „uwspólcześniactwem". Myślowo konse
kwentna i rzetelna, transponuje na język dzi
siejszych zależności między sceną a życiem to, 
co było prawdą w epoce Brechta. Przekłada 
strukturę Brechtowskiego myślenia o walce 
Mattiego z Puntillą na strukturę myślenia dzi
siejszego. To, co u Brechta było jeszcze dzia
niPm <:iP :;i]ponrvr•7n:;i ::ik'r.i::i ornlP_<:k'::i 11 Pn1s::i 

BARBARA BOSAK 
1936-1979 

17 listopada 1999 minęło dwadzieścia lat od 
śmierci Barbary Bosak, aktorki naszego teatru. 
Po ukończeniu krakowskiej PWST artystka 
debiutowała rolą Ćmy w Straconych zachodach 
milo§ci Williama Szekspira na scenie Starego 
Teatru, z którym byla związana przez cale za
wodowe życie. 
„Wszechstronnie uzdolniona, miała też bardzo 
dobre warunki sceniczne. 7.grabną sylwetkę. 
twarz poważną, trochę smutną, naznaczoną re-
J:"l-1 ~ ~ •. :_ ,...,,( ,..: ,.. ....... _,..., ..... ,.1,.,,_""' ''"' i. _.„ ..... .... ..... ..... . .......... ,...,,, ..... . , 



Postać i plakatu udająca -wielką bohaterkę tra-
giczną. 

Ludwik Flaszen, „Echo Krakowa", 23 03.1962 

Matka Courage Słomczyńskiej jest dziełem 
logicznym, choć dla wyżej podpisanego nie do 
przyjęcia . I dziełem odważnym - gdyż w mie
ście, pamiętającym sławne przedstawienie 
z Heleną Waigel, robi Słomczyńska tą samą 
sztukę- i robi ją inaczej. Po naszemu. Do pła-
CZU. 

Ludwik Flaszen, „Echo Krakowa", 23.03.1962 

Pan Puntilla i jego sługa Matti 
reż. Maciej Prus 

premiera 24 listopada J 974 

Na sztucznej górze z pustych skrzynek miota
ją się i deklamują, kochają i nienawidzą, beł
kocąjakieś słowa, by za chwilę znów polować 
na siebie, gryźć się, szarpać, opluwać, poni
żać. W imię czego? Prus nie odpowiada wprost. 
A przynajmniej nie odpowiada treściami ide
owym.i Brechta. Buduje ponad Brechtem i obok 
jego dramatu - wizję ogólnego osaczenia, 
w której niby we wspólnym worku znaleźli się 
w s z y s c y bohaterowie Brechta . Każdy, 
oprócz Puntilli i Mattiego, wyzuty ze swej peł
nej osobowości, gdyż inscenizator zlepil wiele 
postaci nadając im nowe kształty. 

Jerzy Bober, „Gazeta Krakowska", 7-8.12.1974 

'-'-"""'J'-' ..... -0 ....,.· _._., .... ..... - ______ ... _ ...,, ./ ~._, J-~---- ----
niem się, alegoryczm1 akcją, groteską, u Prusa 
jest żywą skamieliną,ruchem bohaterów uko
stiumowanych jak u Geneta. 

Elżbieta Morawiec, „Teatr" 16/3 l .Ol. l 975 

Opera za trzy grosze 
reż . Ryszard Major 

premiera 28 maja 1977 

Opera w inscenizacji Majora to bardzo dziw
ne przedstawienie: na pozór sprawne i pełne 
życia, ale puste w pogoni aktorskich grepsów 
interpretacyjnych i reżyserskich pomysłów 

bardzo różnej maści, na pozór przemyślane 
i wyważone, ale w wielu partiach zupełnie nie
kontrolowane w scenicznym żywiole, na po
zór sympatyczne i bezpośrednie, ale w grun
cie rzeczy sztuczne z widocznymi „szwami" 
udawania. 

Krzysztof Miklaszewski, „Kultura" , 14.08.1977 

! ! ! Niesubordynowany aktor ! ! ! 
W brechtowskiej „ Operze za trzy grosze" 11a 
scenie krakowskiego Starego Teatru występu
j e również najprawdziwszy koń. Na jednym 
z przed.stawie1i siwek, nie zważając na publicz-
110.l'ć, zrobił na scenie kupkę. Dyrekcja teatru 
zagroziła czworonogowi oddanie do rzeźni, je
śli dalej będzie nieporządny. Podobno poskut
kowało. 

„S łowo Powszechne", 2.08.1977 

lWdlL. }-JUWdLllq, llU\,.,llY ~111uu1q, lld/ ... lld\.,L\_Jllq n.„ ... 

fleksyjnością, o regularnych rysach; mocny, 
ciemnej barwy głos o dużych możliwościach 
wokalnych. (J . Bober) 
Barbara Bosak zagrała wiele wybitnych ról, 
m.in. Dianę w Fantazym, Klarę w Ślubach pa
nieńskich, Marynę w Weselu, Kmitową w Dzia
dach, Jenny w Operze za trzy grosze. W pa
mięci widzów utrwali la się szczególnie jej mo
numentalna kreacja Pallas Ateny w Nocy listo
padowej Wyspiańskiego w słynnej insceniza
cji Andrzeja Wajdy. 

Jenny w "Opel"ze za tl"zy grosze" 

Największym jednak osiągnięciem aktorskim 
jest Jenny. Jenny w dramacie właściwie jako 
rola nie bardzo istnieje - kilka songów, dwie, 
trzy sceny. „ Barbarze Bosak udało się stwo
rzyć postać bardzo dramatyczną i wyrazistą, 
ostro wybijającą się z tła. Przyczyniły się za
pewne do tego także uzdolnienia wokalne -
zarówno śpiewana w duecie z Sadeckim Bal
lada sutenerska, jak i Song o Salomonie (po
traktowańy jako kołysanka śpiewana Mackie
mu pod szubienicą) należą do najlepszych 
momentów przedstawienia. Ta rola to zdecy
dowany sukces tej zbyt rzadko oglądanej ak
torki . 

Maria Łazarewicz, „Literatura" 15.09.1977 

KRONIKA Starego Teatru 

JUBREUSZE 

Andrzej Kozak 
! '! 45 lecie pracy artystycznej ! ! ! 

Jan Nowicki 
! ! ! 35 lecie pracy artystycznej ! ! ! 

Jerzy Grałek 
! ! ! 35 lecie pracy artystycznej ! ! ! 

Urszula Kenar 
! ! ! 30 lecie pracy artystycznej 1 ! ! 



BERTOLT BRECHT (1898-1956) 
Niemiecki dramatopisarz, poeta, teoretyk teatru i inscenizator. 

• 1 O lutego 1898 
urodził się w Augsburgu 
• 1917-20 
studiuje nauki przyrodnicze i medyczne 
w Monachium. 
• 1920 
współpraca z monachijskim teatrem 
Kammerspiele (kierownik literacki). 
• 1924 
Berlin - współpraca z Maxem Reinhardtem 
w Deutsches Theater (m.in. jako reżyser) 
• 1933-47 
emigracja: Praga, Wiedeń, Szwajcaria, Francja, 
Dania, Finlandia, ZSRR, USA. 
• 1947 
powrót do Europy - Szwajcaria 
• 1948 
Berlin, gdzie wraz z Heleną Weigel zakłada 
teatr Berliner Ensemble, którym kieruje do 
śmierci 
• 1950 
przyjmuje obywatelstwo austriackie 
• 14 sierpnia 1956 
umiera w Berlinie. 

Teatr Bertołta Brechta należy traktować jako 
swoistą jedność dramaturgii, teorii teatralnej 
i praktyki scenicznej. Twórca używał swego 
„teatru epickiego" jako narzędzia , którego za
daniem było kształtowanie świadomości widza 
poprzez zobiektywizowane, pozaemocjonaJne 

przedstawienie wydarzeń. Odrzucając teatral
ną iluzję Brecht wyznaczył szczególną rolę 
aktorowi, który stwarzając dystans do granej 
postaci miał pobudzić nie emocje, a chłodne , 
analityczne myślenie u widza. Jako dramaturg 
Brecht odrzucał wzory tragedii antycznej, dra
matu romantycznego i naturalistycznego. Czer
pał natomiast z tradycji teatru elżbietańskiego , 
s ięgał do moralitetu , oo źródeł teatru plebej
skiego i jarmarcznego, a także do kanonów te
atru chińskiego. Te fa,cynacje zaowocowały 
niezwykłą formą jego przedstawień, których 
dialogi często przerywały ekspresyjne songi, 
a w kolejne sceny wprowadzały widza stresz
czające napisy lub filmowe projekcje . 

Ważniejsze dramaty: 
Baal (1918), Werble nocą (1919), Opera za 
trzy grosze (1928) - początek współpracy 

z kompozytorem Kurtem Weillem, ope ry : 
Happy End ( 1929) i Rozkwit i upadek miasta 
Mahagonny (1929), Matka Courage (1939), 
Życie Galileusza (trzy wersje 1939, 1947, 
1953 ), Pan Puntilla i jego sługa Matti ( 1940), 
Kariera Artura Ui (1941) , Dobry człowiek 
z Sec z.uanu ( 1939-4 J ), Kaukaskie kredowe 
kolo (1943-45) 

Wybitni uczniowie Bertołta Brechta: 
Benno Besson, Konrad Swinarski, 

Manfred Wekwerth. 

I& TEATR GOŚCINNIE ~ 

23-24 października 1999 
Stary Teatr uczestniczył w VIII Festiwalu Unii 

Teatrów Europy w Strasbourgu prezentując 
Don Juana w reżyserii Marka Fiedora 

PREMIERY 

18, J 9 grudnia 1999 
po siedmiu łatach powracają 

na Scenę Kameralną 
Braeia Karamazow 

Fiodora Dostojewskiego 
w inscenizacji Krystiana Lupy 

Po wielkim sukcesie Lunatyków Hermanna 
Brocha w inscenizacji Krystiana Lupy 
(Grand Prix de la Critique 199811999), 
powstął pomysł zainicjowany przez teatr 

Odeon w Paryżu, do którego przyłączyło się 
Centrum Kulturalne deSingeł z Antwerpii 

i Wiener Festwochen, aby przywołać na nowo 
spektakl Starego Teatru Bracia Karamazaw. 

Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu 
spektakl gościć będzie : 

17-31stycznia2000 
w Paryżu, 

Odeon -Theatre de !'Europe 

1-8 lutego 2000 
w Antwerpii, 

DeSingel International Kunstcentrum 

14-18 czerwca 2000 
w Wiedniu 

Wiener Festwochen 

Opracowanie 

Elżbieta Bióczycka 

Opral'Owanłe JtrRll«."7.ne Lech Prz-.)·byl11i1kJ 


