


FRANK WEDEKIND 
(1864---1918) 

Przełom dwu stuleci Frank 
Wedekind przeżył za kratkami. 
Sześć miesięcy więzienia kosz
towała go satyra na cesarza 
Wilhelma li wydrukowana w 
monachijskim •• Simplicissimu
sie". W ręce sprawiedliwości 
oddał się sam. wróciwszy z Pa
ryża na wieść o aresztowaniu 
przyjaciela-karykaturzysty. 
Rok wcześniej. gdy autorstwo 
•• obrażającej majestat" balla
dy zostało wykryte. policja po
zwoliła mu zbiec. pozostawia
jąc czas na występ w premie
rze •• Ducha Ziemi" . 
Panujące w ówczesnych Niem
czech surowe prawo obycza
jowe sankcjonowało cenzurę 
w dziedzinie wydawnictw 
i przedstawień publicznych. 
dopuszczało konfiskatę dru
ków. a w przypadkach szcze
gólnie •• radykalnych" dozwa
lało aresztować autora. Do 
walki z obłudnym kodeksem 
mieszczańskiej moralności 

stanęło •. Jedenastu Katów" -
kabaret dziennikarzy i artys
tów założony w kwietniu 1901 
roku w Monachium. Na kaba
retowej scenie odbyło się jed
no z najwcześniejszych wysta
wień •• Ducha Ziemi". Tutaj 
•• rewolucjonista" Wedekind 
siał grozę wyśpiewując chrap
liwym głosem przy wtórze 
gitary swoje diaboliczne son-

PIEŚŃ TANECZNA 

TRA6EDIA MONSfRUALNA 

FRANK WEDEKIND 
„Duch Ziemi", „Puszka Pandory" 

Przełożył Grzegorz Sinko 
Songi Franka Wedekinda w przekladzie Agnieszki Kreczmar 

Wiersze Bertolta Brechta w tlumaczeniu Roberta Stillera 

AKTORZY: 
DOROTA FICON 

REN1ATA STACHOWICZ 
PIOTR DĄBROWSKI 

KRZYSZTOF ŁAKOMIK 
KRZYSZTOF NAJBOR 

SŁAWOMIR SMOCZYNSKI 
LECH WOŁCZYK 

TOMASZ WYSOCKI 

MUZYKA - JERZY CHRUŚCIŃSKI 
CHOREOGRAFIA - LECH WOŁCZYK 

SCENOGRAFIA - EWA DYAKOWSKA-BERBEKA 
ANDRZEJ DZIUK 

OPRACOWANIE TEKSTU I REŻYSERIA 
A'NDRZEJ DZIUK 

Asystenci reżysera - Elżbieta Ogrodowska. Krzysztof Najbor 

PREMIERA - 7 GRUDNIA 1991 r. 

Kto w obliczu tych rozkwitłych. wezbranych warg. 
tych wielkich niewinnych oczu dziecka. tej białoróżowej obfito~ci ciała 

czuje się bezpieczny w swej pozycji porządnego człowieka, 
niech pierwszy rzuci w nas kamieniem. 

gi. Niesamowitą aurę jego wy
stępów poświadczył we wspo
mnieniu Brecht: „Żaden śpie
wak nie sprawił na mnie tak 
wstrząsającego. przeszywają

cego dreszczem wrażenia . Ta 
magia osobista pochodziła z 
wielkiej żywotności i energii. 
które pozwalały mu nie lękać 
się szyderczego śmiechu wi
dzów i głosić swoje wyzywają
ce hymny przed obliczem całe
go świata". 

Wedekind był •• przestępcą" 
i burzycielem nie tylko w dzie
dzinie norm obyczajowych 
i społecznego porządku. które 
ochraniały spokojny sen mie
szczucha . Chciał również wy
rwać go z błogiej drzemki. jaką 
ucinał sobie syty bourgeois w 
fotelu teatralnym. 
Dramaturgia Wedekinda. po
zornie realizująca zdroworoz
sądkowe normy poetyki reali
stycznej. w istocie rzeczy na
faszerowana jest - jak baran 
siarką - potężnym ładunkiem 

absurdu i parodii. Ich wyzwo
lenie w spektaklu teatralnym 
winno skończyć się wielkim 
wybuchem rozsadzającym ra
my sceny. zmurszały gmach 
publicznej instytucji zwanej 
•• teatrem". wszystkie gmachy 
w okolicy. wieże. turmy ... aż 
spoza opadającego pyłu wyło
ni się zielona łąka ... 

Na podstawie: Lisa Appignanesi: 
„Kabaret"". PIW 1990 

A gdy mnie raz zagadnęło życie: .. Któż to jest ta twoja mądrość?"" 
Odpowiedziałem czemprędzej: •. Ach! mądrość!„ 

Taka jest pieśń. którą zaśpiewał Zaratustra. gdy Kupido 
z dziewczętami tańcowali społem : 

Pragnie się jej. lecz się nigdy nią nie nasyca; widzi się przez 
zasłony. chwyta przez sieci. 

W oczy spojrzałem twe niedawno. o życie! I w bezdeń. zda mi się 
zapadłem. 
Lecz ty wyciągnęłaś mnie złotą swą wędką. śmiejąc się drwiąco 
z tego. żem cię zwał bezdennem. 
•. Taka jest mowa wszystkich ryb - rzekłaś - czego o n e 
nie zgłębią. jest bezdenne. 
A jam jest tylko dzielna. dzika i we wszystkim kobieta. 
i bynajmniej nie cnotliwa : 
Aczkolwiek pośród was. mężczyzn. uchodzę za «głęboką». «wierną» 

i «tajemniczą». 
Lecz. wy. mężczyźni obdarzacie nas zawsze własnemi cnoty -
o. wy. cnotliwcyl" 
I tak oto śmiała się. niepojęta; lecz ja nie dowierzam ani jej. 
ani jej śmiechowi. ilekroć źle o sobie mówi. 
A gdym raz z swą dziką mądrością sam na sam o niej rozmawiał. 
odparła mi gniewnie: •• Ty pragniesz. ty pożądasz. ty kochasz. 
i dlatego c h w a I is z życie!" („.) 

Czy jest piękna? Alboż ja wiem! Lecz najstarsze karpie brano 
na tę przynętę. 
Jest zmienna i uparta; nieraz widziałem . że gryzła wargi. 
łub wiodła grzebień pod włos . 

Może jest złą. fałszywą i zgoła kobietą; lecz gdy o sobie źle 
mówi. wówczas nęci najbardziej. 
Gdym to życiu powiedział. roześmiało się złośliwie i przymrużyło 
oczy .•. O kimże ty to mówisz? Czy nie o mnie czasem? (. „ ) 
Och. i znowuż óczyś swe rozchyliło. o życie ukochane! 
I w otchłań bezdenną. zda się znowuż zapadłem. -
Tako śpiewał Zaratustra. Lecz gdy taniec się skończy! 
i dziewczęta się rozeszły. nawiedził go smutek. 
•• Słońce dawno już zaszło. rzekł wreszcie; rośną stała się łąką. 
a z lasów chłodem powiało.· · 

Tako rzecze Zaratustra. 
FRYDERYK NIETZSCHE 

•• Tako rzecze Zaratustra··. przełożył Wacław Berent 
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