
O CZtOWl~,KU, 

ludzkiego, · którego bohaterem 
jest sŻen · Te~ ·~człowiek, który 
napraw.dę chce być dobry l 
prze:żywający na tym tle włas- · 
ny :'rama~ :aumienia. · 

w · podwójnej roli Szen Te l 
Szui · Ta .oglądamy Teresę C'zar
necką, · utalentowaną aktorkę 
młodego pbkolenia, która .stwo
rzyła kreację przekonywającą, 
dojrzałą l - w moim . przeko
naniu - bezbłędną. Przejścia 
z jednego ,.vcielenia - w drugie 
stawiają przed wykol'lawcą tej 
roli duże • wymagania, kt6re 
jeszcze rosną, gdy pragnie· się 
przy t::--ch metamorfoza~h po
kazać w jakirrl'ś stopniu stan 
,,drugiej · połowy _duszy". ' W 
Szui Ta·.' Cz?rneckiej dostrzega 
się ślady rozpaczy. } ~yrzutó"' 
sumienia Szen Te, która chce, 

„~~""-~~~~n-i-e:~&że--'8y~~o.bra?-SSituci..: 

GZY MOŻNA , być dobrym 
-'? w pe urządzonym świe

cie? Jaką - praktyczną 

'wartość posiadają_ norm y mo
ralne, przyjęte - przynaj
mniej teoretycanie - od daw
~a w świeci~. a zalecane m.in. 
t1·zez wszyS'Ckie chyLa r eligie. 
Jedną z podstawowy ch norm 
jest miłość bliźniego ." Nikt 
wprost nie pr6buje podważać 

słuszności tego moral nego na
kazu. Nik t też nie ośmieliłby 

się chyba wystąpić z twierdze
biem, ie jest on powszechnie 
przestrzegany. Nie wiem · jed
nak, · czy k tokoiwfek pr zed 

'Brechtem pr6bował przeprowa
~zić - pozor nie karkołomny -
·wywód, z kt6r ego wynika, że 
nie bar dzo tó jęst możliwe . Nie 
w ogóle, lecz w świecie rzą
dzonym k aoitalistycznymi re
gułami gry. Taki w:yw6d znaj
du jem y w sztuce „ Dobry czło

w iek z Seczuanu", którą sam 
autor nazywa „orzyoowieścią", 

zaś k_ryty-cy dorzucili ieszcze o
kreślenia: „moralitet", „ale
goria '.'. 

Treść sztuki w lak onicznym 
skr6cie, pr zedstawia . sie nastę
pująco . Na .świat zstapiTi trzej 
bogowie, · kt6rzy szukają w 
Seczuanie borlaj jPdnego do
brego czk >wie1ea. Nie bardzo 
im si ę wiedzie, _nawet nie mo
gą znaleźć kog~ś. kto by ich 
prz.e,nocował. Jedynym człowi e

kiPm, · ktGr-y. -- im „ n iec'' .odmówił 

kl!t:łmJ~Qi~ .t ~~. lę~t ,.,, pr_ost~'t.51t~_a 
~i~n'i,;,. Te.:~ .Ęogowie · przyimu ją 
do wiadomości usprawiedli wie
nie, że do nierzadu pchneła ją 
nędza~ ·obdarowują ją tysiacem 
dolal'.'ÓW i nakazują, by była 

.,,dpbra". Sz; n Te - szczer ze 
pragnie · zrealizować ten - nak az. 
Kupuje mal~tki sklepik, pr zy-

garnia biedaków, rozdaje ,..~ ryt. 
Ale ilość potrzebujących prze• 
rasta je'j możliwosci dobt.'OCZ·yD• 
ne. Grozi' jej . po kr6tkim .. c'z~
sie ruina. ~: Ratuje ją od niej 
kuzyn Szui Ta, który przega
nia biedak6w. Później w, da~
szym _ ciągu Szen Te pt66uje · 
żyć w zgodzie z , nakazami bo
g6w . Ale · nawet tak wspania
łe . i szlachetne uczucia jak mi
łość i macierzyństwo o~azują 
się nie do pogodzenia ~z _jej 
„powołaniem do -czynienia do
bra". Znowu musi· interwenio
wać 6ezwŻględny kuzyn Szui 
Ta. kt6ry ratuje dziewczynę od 
ruiny, kosztem wyzysku in
ny~h. 

Dramat tkwi w tym, że Szen 
Te - i Szui Ta to ta sama oso
ba. D9bra Szen Te nie może 
istnieć (jako dobra Szen Te) 
bez bez~zględnego kuzyńa. 
„Bycie ' dobrą" kosztuje, a_ za
robi ć ~na to można tylko dr()gą 

w yzysku inn ych. ' :Sogowie od
krywają mistyfikację ·Szen Te 
i... akceptują ją, zastrzegając 
tylko, by „kuzyn'.' interwenió
wał z pewnym un1iarem (nie 
częściej, _ niż raz w · miesiącu). 
J est to przyznanie się do bez
radności. Taki już jest ' ten 
świat, o kt6rym mowa, a · któ
ry bogowie · - niby przyjdni 
człowiekowi """.'" ł!-kceptują. · 

Z premierą ,;Dobrego czfo;;. 
wieka z Seczuanu" wystąpił 
riied1h'l1,t10. ;f'E!atr Dołnośi~iitL W 
J el-enieJ „ C órze. Jest 'to j~no· :z
Ći ek 1i"'w's!źycF{ rzr-prz/dstEł~1e~~· ja':> 
kie w tym ~eatrze oglądałem. 

J est to przedstaw ienie· szlachet
ne i mądre. unikające uprosz
czeń, próbujące - z dobrym 
skutkiem - wyjś~ poza ramy 
„przypowieści", wzbogacone 
dodatkowo o_.. ...-plan dramatu 

na zasłona opada całkowicie z 
tej postaci w scenie finałowej, 
celnie punktµj~cej poręzkę i 
rozpacz dziewczyn.y o rzeczy
wiście (nie t ylko · „z nakazu 
bogów") dobrym sercu.~ 

Obok CzarneckieL w przed· 
stawhmiu występu-je kilkunas
tu innych aktorów, stanowią.:. 
cych tu wyrównany, .dobrze 
rozumiejący się zespół. Wyrói
nia się w nim jeszcze Stefan 
Mie'nicki w bardzo ważnej ro
li Wanga-nosiwody'. Zabawni 
(w granicach rozsądku) i przez 
to ludzcy, mimo ,zewnętrznych 
pozorów, są bogowie grani 
przez Kazimierza Błaszczyń
skiego, Stanisława ·Łopatow
skiego i Rajmunda Wolffa . In
teresująco - i niebanalnie zostały 
rozwiązane .sceny zbiorowe, 
zwłaszcza · udana „pantomima 
pracy". Bardzo funkc jonalna, 
prosta. a zarazem· wieloznacz
na jest scenografia'- ZofW Pie
trusińskiej, wsp6łtworząca . na
strój sztuki, łącząca ~w sobie 
konkret stylizowanej · zabudo
wy miasta Wschodu z plasty
czną metaforą, ~sp9łbrzmiąca 
z ideą przedstawienia. · 

Prawdę · powiedziawszy, . jedy
ne, co mam ochotę skrytyko
wać, tQ towarzyszące przed
stawieniu ... . odgłosy prac re
montowych, odbywających się 

· w _teatrze od wielu miesit:cy. 
Ale to zupełnie · ·inna sprawa . t 
kogo innego dotyćzy .. _ Twórcom 
przedstawienia można w tych " 
okolicznościach tylko dożyć 
dodatkowe gratulacje, ie ""mimo 
kolosalnych . trudności są w 
stanie .. po.defmować się · am·brt
n;~ir i~c!Mi t !e i f>Owodzlnteńl 
''-liż?.t~ć, - -~ ~ -~-
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