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Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Departament Teatru i Estrady 

w miejscu 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sfinansowanie honorarium 
p. Jacka Burasa za przekład dzieła Karla Krausa Ostatnie dni ludzkości, 
ponieważ Teatr nasz nie dysponuje odpowiednim funduszem. 

"Przedstawienie tego dramatu, które wg ziemskiej miary czasu 
zajęłoby dziesięć wieczorów, pomyślane jest dla teatru na Marsie" - pisał 
sam autor o swym dziele. Ostatnie dni ludzkości Karla Krausa trudno 
w istocie nazwać "sztuką teatralną" . 220 scen Ltjętych w pięć aktów z prolo
giem i epilogiem, blisko 800 stron druku. Jest to potężna epopeja. ukazująca 
pierwszą wojnę światową od jej wybuchu aż do upadku Cesarstwa Austro -
Węgierskiego, najsilniejszy głos przeciw zbrodniczości i absurdalności wojny, 
jaki istnieje w światowej literaturze. 

Ostatnie dni ludzkości mimo swych rozmiarów fascynowały i nadal 
fascynltją ludzi teatru na całym świecie. Doczekały się też kilku realizacji, 
wykorzystujących rzecz jasna tylko nieznaczną część materiału literackiego. 
Dokonanie wyboru wymaga jednak nie tylko zapoznania się z całością, 
ale i przełożenia znacznie większych partii tekstu niż może znaleźć się 
w przedstawieniu. 

Jak zgodnie stwierdzają historycy i krytycy literatury, dzieło 
Krausa wymaga najwyższych kwalifikacji translatorskich, ponieważ autor 
igra bogactwem dialektów języka niemieckiego. Stanowi to jeden z wielkich 
walorów tekstu, jest też źródłem humoru sztuki. Kraus był wybitnym poetą 
i niektóre fragmenty wymagają również przekładu poetyckiego. 

W tej sytuacji Teatr Powszechny zwraca się do Ministerstwa 
z prośbą o zastosowanie szczególnych stawek dla tłumacza, pana Jacka 
Burasa, który podejmltjąc się przekładu Ostatnich dni ludzkości musi 
zrezygnować z wielu innych prac, jest to bowiem tak, jakby tłumaczył nie 
jedną lecz trzy sztuki, jeśli nie więcej. Wydaje się wszakże, że przyswojenie 
językowi polskiemu utworu Krausa jest ważnym wydarzeniem kulturalnym, 
wykraczającym poza granice jednego teatru. 

DYREKTOR 

an:::~. f:: t. d 

Zygmunt Hubner interesował się osobą Karla Krausa i jego największym dziełem już wiele lat przed 
napisaniem tego listu. Tytuł swojego zbioru felietonów zaczerpnął z aforyzmu Krausa: "Pisać felie
ton, to tyle co kręcić loki na łysinie" . Wspólnie z Jackiem Burasem 1 przy udziale profesora 
Aleksandra Bardiniego dokonał wyboru scen dla swojej scenicznej wersji Ostatnich dni ludzkosci, 
której realizację uniemożliwiła mu choroba i smierć . 

Ten list pozostał bez odpowiedzi, Jacek Buras nie podpisał wówczas umowy z Ministerstwem. 
Uczynił to dopiero w 1993 roku . z Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hubnera i iego dyrektorem 
Krzysztofem Rudzińskim. Wybór scen Piotra Cieślaka i Jacka Burasa jest odmienny od wersji 
naszego patrona. 



Karl Kraus 
przyszedł na 
świat w małym 
czeskim mia
steczku Jićmo 

28 kwietnia 
1874 roku. Ca
le jednak jego 
życie związa

ne bylo z Wied
niem. Tam zali
czył po ki lka 
semestrów pra
wa i filozofii , 
tam zadebiuto
wał jako saty
ryk literat i wy
dawca, tam zyskał sławę 1 uznanie 
jako eseista, dramatopisarz. po
eta, a przede wszystkim jako wy
bitny aforysta I publicysta. 

W 1899 ukazał się pierwszy 
numer czasopisma »Die Fackel« 
(>JPochodnia«), z którym Kraus 
będzie związany aż do roku 1936. 
W pierwszych latach w pracach 
redakcyjnych wspomagali go m. in. 
znany działacz socjaldemokraty
czny Karl Liebknecht, skandalizu
jący dramatopisarz Frank Wede
kind 1 rmporesjomstyczny !tryk 
Detlev Liliencron. Po dwunastu la
tach Kraus jednoosobowo redagu
je, kieruje i wydaje »Pochodnię« . 

"W pierw
szym okresie 
swej twórczoś

ci jest Kraus 
przede wszy
stkim głęboko 

zaangażowa

nym publicystą 

t eseistą zwal
czającym na
miętnre wszel
kiego rodzaju 
zło : w prasie, 
w literaturze, 
w ustawodaw
stwie, w poli
tyce. w pło

mienny sposób oskarża szerzącą 
się korupcję, wyzysk, zakłamaną 
moralność, obłudę i hipokryzję 

pseudolrberalnej prasy szermu
jącej frazeologią wolnościową." 

Z czasem jednak na pierw
szym planie j go publicystyki 
i eseistyki sta1ą wyrażnieJ zagad
nienia związane z l iteratu rą 

i sztuką, ze słowem 1 językiem. 
Zaciekle polem izował ze wszelki
mi snobizmami 1 intelektualnymi 
modami. Niejednokrotnie poma
wiany o obrazoburstwo, wadził się 
z Heinem, Tołstojem, I senem i ich 
apologetami. Nie po drodze mu 
było z Freudem, Hofmannsthalem 
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i Reinhardtem . 
Oponował, 

zwalczał , wy
stępował prze
ciw. Szczegól
nym celem je
go ataków była 
ówczesna pra
sa austriacka. 
Postrzegał w niej 
najsilniejszą IMa
dzę i "główną 

przyczynę wul
garyzacji życia , 

stępi nra wraż
MQ$ci et;-=iej 
i estetyczne), 

DIE FACKEL szeregu wro
rPN Karla Krau
sa. Ale ta wal
ka rrBa też s...ą 
wyrrU ~zy. 
Stawala się bez
względnym po
tępieniem pa
tologii społecz

neg:> UdcrlJ, ITB"· 

nosci czasów 
przełomu wie
ków, wojny świa
lowej i krajobra
zu po niej. 

„ __ 

główne źródło szerzenia blagi, pły

cizny i głupoty." 
Nie godził s ię z wprzęganiem 

języka do tych obłudnych i nieucz
ciwych działań. Wa lkę o przywró
cenie mu n leżnej rangi traktował 

przez pewien czas jako nadrzęny 
obowiązek swojej pracy. Język był 

dlań "prawdziwym i rzeczywistym 
bytem• a nie tylko środ iem wyra
zu. Przypisana mu była zatem czy
stość, jednoznaczność 1 uczciwość. 

Walka z przedmiotowym traktowa
niem języka stawała s ię jedno
cześnie bojem z tymi, którzy tego 
się dopuszczali. Dziennikarze, spra
wozdCNJf:f i krytycy był w pietwszym 

~ 
ldćre naµęśdej 

słyszałem u Asriełów, było naz
wisko Karta Krausa Ich zdaniem 
to najsurowszy i największy czło

wiek w Wiedniu. Nikt ni znajduje 
łask i w jego oczach. W czasie 
swoich odczytów atakuje wszy
stko, co zie i zepsute. Wydaje 
czasopismo, do którego sam pi
sze artykuły. Wszelkie nadsyłane 

materiały są niepożądane , od 
nikogo me przyjmuje tekstów, na 
listy nie odpowiada . Każde sło

wo, każda sylaba w »Pochodni« 
należy do niego. Czasopismo to 
jest podobne do sali są owej . 
Sam Kraus oskarża i sam ądzi. 

Obrońców nie ma, są zbyteczni, 
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jest tak spra- stanowiły 922 
wiedllwy, że „ .. ___ ~1 numery llPO-

me oskarży ni- r..,,~.-.. ~ chodnH<. kilka 
kogo, klo na \ tomików p~ 
to nie zaslugu- , - tyckich, ponad 
je Nigdy się nie ,.L 30 tomów roz-
myli. w ogóle praw i ese1sty-
nie może slę to !.- J6l+-~ ki historycznej, 

zdarzyć. WSZ1- =-=is~~.~i:'...=":~1:::;;;,~·~:.:.'..~1~;,;: społecznej i li-
stka co przed- :::.T:!·~·~~-n::::·i..:: .„ "m" 1"'""' „„.„.„. terackieJ (m.in. 

stawia, zga- "(-- '(\.:,...i.1· r -ł --:-1 - Obycza1owość 
dza się co do iir--~ ~..i1 ~ a rxze~ 
Joty, takiej do- ~ ..;.,,. ~ .µ..,_ l..lerciua i J&n-

kładnosci nie .O .. r sMo. Języl<), trzy 
było jeszcze .A1 l"'U~ księgi zawiera-
w literaturze. jące trzy tysią-
Osobiście dba ce aforyzmów, 
O każdy prze- F~....,_..,,,.""°'°"KarlaKrouu bruliony i szki· 
cinek . a kto chciałby znależć ce dzieł niedokończonych 1 nieopu-
w l>Pochodni11 bląd drukarski mu- blikowanych oraz kilka dramatów. 
sialby się Lrudz1ć całymi tygodnia- Najslynnieiszym z nich okaza-
mi Najlepiej wcale nie szukać ty się Ostatnie dni /udzkosci. Sama 
Nienawidzi woien, podczas I woj- ich ośm1usetstronicowa objętość 

ny światowej udawało mu się m1- budzi respekt Pracę nad nimi roz-
mo cenzury drukować wiele arty- począł JUŻ w kitka miesięcy po wy-
kułów antywojennych Demasko- buchu I wojny swiatoweJ. Zamach 
wat zlo, zwalczał korupcję, o czym w Sara1ew1e 1 jego następstwa. 

wszyscy inni milczeh. Cud, że nie będąc dla Krausa wielkim szokiem. 
wylądował w więz ieniu Ten cud uczyniły zeń zaciekłego antago-
swiata. ten niesamowity człowiek, nistę wojennych działań Podobne 
ten geniusz nosi najzwyklejsze w chwile grozy przyszło mu przeżyć, 
świecie nazwisko: Karl Kraus:•• gdy do głosu dochodził hitleryzm. 

Gdy umierał, w Wiedniu . 12 "Słowo zamarto, gdy świat ów s ię 

czerwca 1936 roku jego dorobek zbudził" Ale, o dziwo po wydarze-

* 
Dyp/omaL}<t jl'.<f gn1 w ":ud1y. " kr6rej "" " >dy tifJJtają mat 1. 

nlach z lutego 
1934 nastąpił 

2'Md. KraIB .µ>
godzi! się z 'wltj
ną dancmą na 
ulicach Wied
nia, aprobując 

dzieją;e się stra
szli'M:lśd w~ 
scy, rzeczywiś
cie wszyscy od 
niego odeszli . 
Wygłaszał je
szcze potajem
nie krótkie wy
kłady { ... ) ale jako 
osoboMJść zo

NEU&. WlllC,..CH BtJHNK 
~ ... ~ ............ - ..__....,.... 

WOjnte. Z jed
nakowym sza
cunkiem trakto
wał doniesienie 
z frontu, jak i ob
serwację na
stroju wiernych 
po zakończo

nej 'Maśrle msz:y 
świętej. Ważne 

komunikaty i ka
baretowe ske
cze, polityczne 
deklaratje I pOO
sfuchane roz
mowy handla
rek. napuszooe 

stał stłumiony, ł "'*"-""'-- kazar1ia i uiczne 
wymazany, w ogóle przestał być śpiewki . obrazy z frontu i redakcji. 
obecny. Wyglądało to zupełnie tak, szpitala i tingel-tanglu, fabryki i uni-
1akby przed własną publicznością wersyteckiej auli - to wszystko 
wygłosił jedną ze swoich naJwspa- znalazło się w wydanej drukiem 
nialszych mów przeciwko sobie i w w 1922 roku apokaliptycznej wizji 
ten sposób się zniszczył W ciągu ostatnich dni ludzkości 
dwóch ostatnich fal żyda wymienia- 3 lutego 1923 roku na scenie 
no wprawdzie jego nazwisko w roz- Neue Wiener BOhne odbyła się 
mowach, choć zawsze z pewną próba generalna epilogu dramatu, 
niechęcią, ale tak. jakby J UŻ nie zatytułowanego Die letzte Nacht, 
żył . "*'** w reżyseri i Karla Foresta i Richar-

Na potrzeby Ostatmch dm tudz- da Wienera przy współpracy auto-
kosci Kar1 Kraus pracowicie gro- ra W następnych latach wielokrot-
madził wszelkie dokumenty doty- rne jeszcze inscenizowano sam 
czące ważnych I błahych wyda- epilog lub łączono go z kilkoma 
rzeń towarzyszących toczącej się scenami z V aktu, głównie w teat-

Gdy da11<1 k11/lltrtJ pr;i:c:mrn.::.; :hli::a. 1ę J<i koniec. fi ' ·nltt f"' k.1ird::11. 
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rach niemieckoję
zyc2T1ych, ale tak
że w Nowym Jor
ku. Mimo iż tek.st 
ten budził ogrom
ne zainteresowa
nie Karl Kraus nie 
doczekał pełniej

szej wersji scenicz.
nej swego dzieła. 

Ale już wcześn iej 

znalazlw;1ście. ~ 
tal \1) san. pod
czas swoich wy
kB:Jó.v. 'MEdy ,$r 

chacze czuJą się 
jak porażeni. Nikt 

:== Arbrit1u - Bildunpvcrcin 'M.cn = 
VL.~•l sposobu przed

stawiania Ostat
nich <ti k.xizJlośti. 
WOM::zas też nia
ly one swoją pre
mierę radiową i fo
n:ycLJ ą Za 500-

nicznąpapet 1 eę 

cabśa llZl1Cll'.l 00-
piero~ 
rle LEąx:ttl l...i"d
berga z 1964 wy
konane podczas 

~Fest
wochen. Wkrótce 
potem miała me,
sce ~remiera 
niemiecka, w re

.. . ... . 

J. 

wn ) UJ\1 __ ....,,IUjfl. - Mil.IM 
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KARL KRAUS .. 
••• „Clie lrtttm fage 01.>r ffimslhhell" 

uTid 0~1rt rlg Oichtuogm. 

.K-• 1 •6llllwM"IMc."°'C 
~ Ukhhalos. „u„ 1a..1dsl1 T-..: 
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nawet nie drgnie ay1 

na sali, ludzie niemal nie ważą się 
oddychać . Wszystkie role odczytuje 
sam paskarzy i generałów. szelm 
i biedaków, ofiar wojny; wszystkie 
przedstawia tak prawdziwie, jakby 
stali przed oczami. Ten. kto go sły
szał , nie chce JUŻ chodzić do teatru. 
w porównaniu z jego wieczorami 
teatr wydaje się nudny, on sam jest 
twórcą całych przedstaw ień, lep
szych niż normalne.„* 

Po czytanej prezentacji całości 
dz ieła w wiedeńskim Volkstheater 
zac:zętej 17 c:zeiwca 1945 ~ie 

jeszcze w latach czlefdzies!ych i pięć
dz iesiątych uciekano się do tego 

Ż'ySeli GlJllhera FledalSlE!i1a w ~ 
nowerze. VVielką popularność zys
kalo przedstawienie Roberta Davida 
MacDonalda w Citizens' Company 
z Glasgowzapre2flntoNarie w 1983 na 
festiwalu w Edynburgu. Wzbudziło 

ero olbrzymie zainleresoNanie i ~ 
wakowało premiery w następnych 
krajach europejskich: w 1988 w Am
sterdamie w reżyseni Johnny Kni
pera. w tymże roku w lyońskim 

Travaux 12 pod kierunkiem Enzo 
Cormanna i Philippe Delaigne'a, 
zaś w 1990 w Turynie w reżyserii 
Luco Rancomego. 

Cezary Niedziółka 
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"' Wiej rcy hvlwrer:e nu1 i,1jahlko, Atóre l\ f l'knją chi"['°'" 11· 11.11a 

p=d ro;r<1<::ę1·ie1t1 n1 t!j pruq. Ga;ety nu~ią fe fie11 •li. 

Jest pięknie umierać za ideę. 
O ile, rzecz jasna, nie jest to idea, z której się żyje 

i na którą się umiera. 



! === 

KARL KRAUS , 

OSTATNIE DNI LUDZKOSCI 
Die letzten Tage der Menschheit 

przekład - Jacek St. Buras 
adaptacja - Jacek S Buras i Piotr Cieślak 

reżyseria - iotr Cieślak 
dekoracje - an Ciecierski 

kostiumy - Dorota Kołodyńska 
muzyka - Paweł Mykietyn 

Malkontent.. ...................... Władysław Kowalski 
Aktorka„ .. „ .. „. „ „ ...... „ „ ......... Ewa Dałkowska 
Cesarz Franciszek Józef „ „ Franciszek Pieczka 
Generał I „ „ ... „ .... „ „ ....... „ .. Gustaw Lutkiewicz 
Generał 11..„„.„ ..... „.„„ .. Andrzej Piszczatowski 
Dziennikarz I. „ .. „. „ ....... „ .„.... ... Piotr Kozłowski 
Dziennikarz li „. „ ......... „ ...... Krzysztof Stroiński 
Pani I.. „ „ .. „ „ ..... „ „ „ „ „ „ ... „ Daria Trafankowska 
Pani 11. ...... „ „ „ „ .. „ ...... „ „ .. „ .... „ Grażyna Marzec 
Dziwka, Modelka !.„„„ ... „„.„„ Małgorzata Duda 
Kelnerka, Modelka 11„„ .. „ .. „.„ .. „ Elżbieta Futera 
Kelner, Hotelarz„ ....................... Michał Zieliński 
Książę .. „ „ .. „. „ .. „ .. „. „. „ „ Zygmunt Sierakowski 

obsada 

Patriota„ ........ „„. „. „ ...... „. „ „ Kazimierz Kaczor 
Dziennikarka ............. „ .. „ „ .. Katarzyna Herman 
Minister ...................... „ .. „ ......... Stanisław Tym 

Piotr Machalica 
Oficer I .......... „. „ .... „ „ ... Sylwester Maciejewski 
Oficer 11 ........ „ „ ......... „ ......•• „ ... Sławomir Pacek 
Oficer 111. ... „„ ......... „„„„ .. „„ Kazimierz Wysota 
Żołnierz ....... „ ...... „. „ „ .... „ ........ Tomasz Sapryk 
Kapelan .. „ .. „ ... „ ... „ .... Aleksander Trąbczyński 
Lekarz ......... „ .......... „.. .. . ..... Cezary Morawski 
Gazeciarz I, Żołnierz 11..„ ...... Jarosław Gruda 
Gazeciarz li, Nauczyciel..„ ...... „. Jacek Braciak 
Dzieci z Lusitanii ...... „„ „ .... „ .. „ ......... „ „. „ ...... *** 

ze«poł muzyczny: Monika Federowicz (s rzypce) Katarzyna K11ras1ew1cz (altówka). Marta Wnuczyr\ska (sktzypce Igor Kowalewski (altówka). Jerzy Wolochowicz (W10lonc:zela . Oani11I Zapala (~krzypce) 

asystent reżysera - Tomasz Sapryk 
światło - Marcin Figurski efekty specjalne - FLASH ART .,.POLSKA 

przygotowanie muzyczne - Katarzyna Nowakowska asystentka kostiumografa - Izabella Toroniewicz 
inspicjent - Marek Gorzkowski sufler - Barbara Sadowska 

Prapremiera polska 22 maja 1997 



Wielu, któr-cy 1sierpniu 1914 byli pełni emu:ja::mu i mieli ma. Io, 

spodziewało się, :e I sierpnia 1917 hęd:ie Jes:c:e więcej ma la. 

Entu:im:m przypominają snbie jes:c:e. 

Karl Kraus 
to najodważ

niejszy wojow
nik Austrii , wal
czący jako etyk 
między ducha
mi świata omo
ralne wartości, 
których urze
czywis tn1en ie 
może przynieść 

nam dopiero 
nowe stulecie 
i które . z całą 
pewnością. bę

dą póżmej za
liczone do na1większych skarbow 
posiadanych przez ludzkość. Ale 
przez to leży odłogiem jego nad
zwyczajny talent teatralny. Mógł

by być pierwszym, który pokazał

by naszym aktorom taki sposób 
grania. Jakiego wymagają dzisiej
sze czasy To. że nie poświęca 
się temu wielkiemu zadaniu jest 
wyłącznie Jego winą Scena cze
ka z otwartymi ramionami, by go 
powitać i wykorzystać jego prze
myślen i a 1 praktyczne umiejęt 

nośc i . 

Frank Wedekind 

Karl Kraus 
jest Jednym 
z nielicznych 
w naszych cza.. 
sach prawdzi
wych artystćm. 

Istotny dla Je
go dzieł jest 
brak polemik. 
Cenię go nie 
dlaleg:>, że ctzia.. 
la przeciw zlej 

atrrC5ferze. lecz 

że działa dla 
atmosfery do
brej Mam res

pekt dla propagowanych w jego 
niemieckim stylu moralnych war
tości i olbrzymią radość z poetyc
kteJ siły jego społecznej etyki 

Tadeusz Rittner 

Karl Kraus żąda rozprawienia 
się z najtrudniejszymi pytaniami 
s ięgającymi od metafizyki do hu
moru i satyry, sztuki w ogóle. Ale 
czy konieczne Jest rozstrzyganie 
polemiki , która w końcu musi zo
stać nierozstrzygnięta wobec wiel
kich osobowości ; niewystarcza
jąca wobec doskonałej jedności 

Ct' m. ó• hyc' 111::srr:: -gmęrr, pr;e:: tn>jll( .fu lllt• '""I·' 
Nic ponad ro . :.e chr::e.i"cijwi lim było ::a rlnbe. :.ehy;ej ::apohiec. 
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rzeczywistoś

ci-nierzeczy

wistości, uprze
dzające) każde 

rzeczywiste i od
ważnie pozwa

lającej gaze

towyrn szma
llawcom na stę

zenie w komi

nie św1atowe1 

budowli 1 prnw

dziwych dzieł 

sztuki? 

Hennan Broch 

Niedawnego wieczornego wy

kładu Kar1a Krausa wysłuchałem 

z uwagą od początku do końca. 

bowiem wrażenia przekazywane 

mi przez wydawcę »Pochodni<< bez
pośrednio, okazały sie dla mnie nie

zwykle interesujące i ważne. Spra

wiła to Jego duct10wa siła. by me 
powiedzieć namiętność, z którą we 

własnych, tak ostrych i bezkan
~ tekstadl broni przed ga

zetowym bezczeszczemem pod· 

stawowych dla życia, pia, języka 

i sztuki ~ Ta namiętność każąca 
mu występować przeciw cywilizacji 

gazetowej ma 
w sobie coś du

choM:lgo. wzOO
słego i religij

nego. Sympa
tyc2ny patos te

go antyżumałiz
mu jest jasny 
dla każdego, ko

mu nieobca jest 

opozyqa cywili
zacji i kultury, 

duszy i sztuki. 

Same mo

dy i chęć pro
pagowania nie 

są ostatecznie tym, co przyciąga 

polemistę do artysty. Artysta prag

nie bawić na 1ak naiwyższym po
ziomie i przy tym czegoś na

uczyć. Ale sztuka przecież jest 

także walką - nawet gdy chce być 
czysta - ze św i atem , życiem, ma

terią; ona zawsze ma jakieś ko

rzenie i podłoże; ona nie tylko 

opiewa, ale trafia tak , jak trafia 
strzała . I lak też będzie mógł, z ko

rzyścią dla siebie, czytać i słuchać 

polemisty, genialnego pamflecisty 

każdy liryk, pisarz czy dramaturg. 
Thomas Mann 

JW.. ~ir r.ąd:: r .fwiu1m1 i p1Mmd=i g11 d,1 wojen? Dyp/rmw.p o/..lrm111J<1 t.b.Le1111ilv.u-;y, 
11 gdy pr.e,·=yraJ111e f...lmmr\\'u w g~rud1 , ;vi.·;yncrj(} 11' me wier::_\'t. 
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Mam wra
żenie, że ci, 

którzy głośno 

czy ciche>, lecz 

zawsze agre

sywnie sprzeci

wiają się Kar
lowi Krausowi, 

negują go wer

balnie lub mil

cząco, demon
strują brak po

zytywnego sto

sunku do niego 

a nie jak ten 

tłum, który od

biera i czuje iego wykłady 1 podaje 
pochodnię z rąk do rąk; a wszy

scy, którzy zwracają swój opór 
przeciw sednu jego osobowości 

i ciągle reagują swoją małą, bezsil
ną, nieproduktywną jadowitością na 
jego wybuchową nienawiść są po 

prostu zazdrosnymi maruderami 

na swoich żałosnych polach bitew. 
Ci zaś słuchacze którzy się 

jednocześnie z niego natrząsają, 
wytwarzają drwiny, które on po

żądliwie przyjmuje. Oni nie mają 

prawa okazywać tego produktywnej 

osobowości . I takle właśnie jego 

działanie jest 

mi wyjątkowo 

antypatyczne, 

bo to ono po

nosi winę wo

bec tej pub
liczności. Za

miast gardzie, 

jako nleporo
zumieniem v.o
bec SIMI11 n
tax:ji ez't zlek
ce.Nat.yć, jako 

dziaB1e lixx:z

ne, on ciągle 

szuka od no
wa i pozwala brać jako dowód prze

ciw coś, co mogłoby mówić za. 
Moje zwykle pozytywne wraże

nra dotyczące Karla Krausa tylko raz 
b~ aml:Ji>Nalentne: pon'lwnalem pod

czas pizypadkowej lektl..lry pierwszy 

rocmik »Pochodni« z zeszytami dzi
siejszymi - w jego istooe, co prawda. 
nic się me zrrnenilo. jednak poziom 
napasUiwości 1 ich artystyczna inten

sywność, którą wielce sobie cenię, 

straciły na swe1 ż.ar1iwośa i mniei do

starczyły mi radości, porażając jedy
nie silą artystycznego intelektu. 

Stefan Zweig 

Wwr~emir=ii ... nfr' m.1'ri .>i( :1ms::e. 
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Od Karla 

Krausa dowie

działem się, że 

ze słowami m-

n}'d1 rmżna zro
bić wszystko. 

Tekstami, CZ)f

tanynl i:rzez sie

bie, operował 

w sposób za

pierający dech 

w piersiach . Był 

mistrzem w os

karżaniu ludzi 

przy pomocy ich własnych słów. 

Nie oznaczało to byna1mniej, że 

oszczędza! im oskarżeń swoimi 

dobitnymi słowami. Oferował i jedno 

i drugie, i niszczył każdego . Rozko

szowano się tym spektaklem, gdyż 

akceptowano zasadę, która dyk

towała te słowa, ale również dlate

go, że było nas bardzo dużo i odczu

waliśmy ów ogromny rezonans, 7Y/8-

ny oddziaływaniem masy, kiedy to 

człowiek nre rani się już o własne 

granice. Nikt nie chciał stracić żad

nego z owych przeżyć, żadnego 

dz1hsmy na te 

wykłady cho

rz!j, z~go

rączką. Hołdo

waliśmy w ten 

sposób skłon

ności do nie

tolerancji, już 

z natury silnej, 

która teraz jak

by legalnie po

tęgowała się 

jeszcze w spo

sób niewyobrażalny. 

O wiele jednak ważn iejszą rze

czą było to, że równocześnie uczy

l iśmy się słuchać. Wszystko, co kto

kolwiek mówił. wszędzie i o każdej 

porze zapraszało do słuchania -

jeden z wymiarów świata, dotąd 

wcale nie przeczuwany, a ponie

waż. chodziło tu o związek mowy 

i ludzi we wszelkich możl iwych 

wariantach. był to może wymiar 

najważniejszy, a w każdym razie 

najbogatszy. 

Elias Canetti 

Rece11:er11, IO kr(}.\' kto do odpowiednich .1/rlw :a~1 .ce dohier::e 11/u.\ciwy WJd. 
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TEATROWI POWSZECHNEMU 
im. Zygmunta HObnera 

z życzeniami dalszych sukcesów 

FUNDACJA 
FELIKSA ŁASKIEGO 

z Londynu 

na działalność artystyczną 
w sezonie 1996/97 

40 000,00 zł 

F L A S H 

A R T 

FLASH ART"~ PIROTECHNIKA I EFEKlY SPECJALNE Sp. z o.o. 
PL Kościuszki 13/2, 50-028 Wroclow 

Telefon/Telefax (071) 3435479, NIP: 897-13-60-780 

Warszawa, ul. Dzika 4 I Stawki, tel. (022) 31 73 50 

POŻYCZKA STANDARDOWA 
Banku Pekao S.A. - Grupa Pekao S.A. 

realny roczny koszt pożyczki 

już od 13,5 °/o 
atrakcyjne warunki: 

• okres kredytowania - do 3 lat 
• oprocentowanie - od 25 % 

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY! 

Oddział~' warszawskie 
Banku Polska Kasa Opieki S.A. 

Grupa Pekao S.A. 
Informacja bankowa - tel. 656-05-6 7, 0-800-23232 (połączenie na koszt Banku) 




