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KŁOSSOWICZ 

Pierwsze przedstawienie sztuki Rolfa Hochhutha Na
miestnik odbyło się trzy lata temu. Przez ten czas 
utwór zachodnioniemieckiego pisarza zdążył już stać 
się przedmiotem niemalże legendy. Triumfalnemu po
chodowi Namiestnika przez sceny całego niemal świa
ta towarzyszyły głośne polemiki, namiętne dyskusje 
w prasie, zakazy cenzury, debaty parlamentarne. Po
wstała wokół niego cała ogromna literatura, jego prze
ciwnicy napisali nawet dwie polemiczne sztuki tea
tralne, z których żadna jednak nie uzyskała ani sławy, 
ani powodzenia. Namiestnik jest rzeczywiście w po
wojennej dramaturgii światowej zjawiskiem prawdzi
wie niezwykłym. Trudno o nim wręcz mówić jako 
o dramacie, jest o wiele bardziej sam w sobie wy
darzeniem niż utworem dramatycznym. Jego literac
kie i teatralne proweniencje, sięgają z pewnością 
tradycji dramaturgii niemieckiej z lat dwudziestych, 
dramaturgii, która podjęła wówczas próbę rozrachun
ku z niesławną przeszłością. Pozycja, jaką zajmuje 
w swej spóźnionej próbie sądzenia Hochhuth, jest 
w zasadzie podobna do pozycji, jaką zajmowali nie
mieccy dramaturdzy ekspresjonistyczni w latach dwu
dziestych. Hochhuth, tak samo jak oni, przenosi 
racje polityczne w sferę · moralistyki. Dlatego błędne 
byłoby twierdzenie, ż'e N am i est n i k jest w swoim 
zamierzeniu sztuką polityczną. Podstawowe założe
nie tej sztuki, to próba pokazania dialektyki dobra 
i zła, analiza posłannictwa ludzkiego na ziemi. Hoch
huth przedstawia jednak w swojej sztuce także kon
kretne sprawy polityczne. Pokazuje w sposób bez
względny i bezkompromisowy grę polityczną papieża 
Piusa XII, który nie protestuje przeciwko masowemu 
ludobójstwu w imię racji politycznej - nadrzędnej 
dla niego sprawy walki z komunizmem. I ten rzeczo
wy, dokumentalny walor N am ie st n i ka zadecy
dował o tym, że ta sztuka moralistyczna w swoim za
łożeniu stała się sztuką polityczną. Co więcej, jako 
utwór literacki N am ie st n i k nie jest dramatem 
w normalnym znaczeniu tego słowa, jest raczej ma
teriałem służącym do Kolejnych scenicznych opraco
wań. Przedstawienie całego tekstu tej pisanej zrytmi-
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Rolf Hochhuth: NAMIESTNIK 

Reżyser: Marek Okopiński, scenograf: Zbigniew Bednarowicz 
Riccardo - Zdzisłow Wardejn, Fontana - Wirgiliusz Gryń, 
Papież Pius XII - Józef Fryźlewicz, Ojciec Generał -
Tadeusz Gochna, Pisarz - Zygmunt Malanowicz, Kardynał -

Stefan Drewicz. 

zowan_ą. prozą sztu~i, p~nej scen o bardzo nierównej 
wartosc1, często memalze grafomańskich, musiałoby 
trwać niemal osiem godzin. 
Już s~m ten fak~, niezależnie od wszelkich prze

słanek mterpretacy3nych zmusza inscenizatorów do 
adaptowania. 

Pierwszym inscenizatorem N am ie s t n i k a w za
chodnioberlińskiej Volksbuehne był Erwin Piscator. 
T~ mówi ?uż. bar.dzo .wiele. Zmarły niedawno naj
większy mem1eck1 rezyser dwudziestego wieku był 
p~zecież jednoc.ześnie największym twórcą i teorety
kiem teatru pohtycznego, głosicielem poglądu, że aktu
alność polityczna ma o wiele istotniejsze znaczenie 
niż wszelkie ponadczasowe atrybuty dramatu. 
~d j~go inscenizacji N am ie s t n i k a zaczęła się 

tez kariera tego dramaturgicznego traktatu moralnego 
jako wydarzenia politycznego. Narodziła się wielka 
fascynacja zjawiskiem, które nazywa się N am ie st
n i k. Zjawiskiem na nowo świadczącym o znacze-

. niu teatru jako sztuki odzwierciedlającej najbardziej 
palące problemy współczesnego świata. 
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Polityka 
fragment recenzji 

SPRAWA 
HOCHHUTHA 

ZYGMUNT 
GREŃ 

S1uchając pierwszych scen tej sztuki martwiałem 
z przerażenia. W ciągu ostatnich paru lat czytam 
sporo utworów dramatycznych nadsyłanych na roz
maite konkursy, są wśród nich sztuki przeciętne oraz 
mniej lub bardziej nieporadne. Autorzy tych niepo
radnych najczęściej starają się ratowai: tematem tzw. 
politycznym, surowym doświadczeniem:, jakie Europie 
udzielił hitleryzm. Niestety, trzeba im stawiać minus 
przeważnie za naiwność. 
Słuchając pierwszych scen Namiestnika Hochhutha 

w Teatrze Narodowym martwiałem z przerażenia -
iluż to polskich Hochhuthów nie dotarło u nas na 
sceny, ile sław europejskich i światowych ukrywamy 
skrzętnie w Koszalinie, Szczecinie czy Zielonej Gó
rze. Ileż to słów, z którymi utwór Hochhutha bije się 
o lepsze, czy raczej o gorsze - pod względem niepo
radności i tandety literackiej. Mówi szef policji nie
mieckiej w Rzymie: muszę deportować Żydów, a jak
że chętnie zwiedziałbym wspaniałe kościoły, zabytki 
wiekowej kultury, i słuchał koncertów. Namiestnik 
złożony został z takich właśnie cegiełek literackich 
przez autora, który sam widzi główną wartość swej 
sztuki w jej charakterze i materiale dokumentar
nym: kilka postaci i kilka- faktów ma swoje auten
tyczne pierwowzory. 

Czy tylko ten autentyzm zapewnił Hochhuthowi 
powodzenie Po prapremierze wyreżyserowanej w 
Berlinie przez Piscatora wydawało się, że coś jeszcze: 
autor pisał o milczeniu pagieża i hierarchii rzymskiej 
wobec masowej eksterminacji Żydów przez Hitlera. 
Papież milczał jakoby dlatego, że Hitlera wyobrażał 
sobie jako mur ochronny przed widmem komunizmu, 
a nie rozbija się chińskich murów, jeśli się chce za 
nimi ukryć. Więc ta sprawa Watykanu, po raz pierw
szy wprowadzona na scenę, stała się sensacją euro
pejską. Sądzę zresztą, że bardziej „sprawa Watykanu" 
niż „sprawa żydowska", gdyby w jakimkolwiek in
nym kontekście spierać się współcześnie ze stano
wiskiem Watykanu i z papieżem osobiście, byłoby to 
nie mniej sensacyjne dla Europy. Dla nas już mniej, 
bo i w tym względzie jesteśmy - jak zwykle - pre
kursorami. Romantycy nie wahali się mówić głośno 
o stosunku Watykanu do sprawy polskiej, nikt ich 
jednak nie grał wówczas i nie wypuszczał w świat, 
dopóki ten - by sparafrazować poetę - mógł był 
się wyznać, jakie zawarte w nich trucizny. 

5 



Byłbym więc skłonny sądzić, że i pod tym względem 
Namiestnik nie stałby się u nas sensacją. Sensacyjny 
on jest - i to w sposób równie zły jak jego literatura 
- z innego powodu. Nie chciałbym, żeby winy Niem
ców szły w ich syny, żeby dziś jeszcze dzieci niemiec
kie rodziły się z piętnem potępienia. Ale cokolwiek 
sądzilibyśmy o współczesności, jest pewne pokolenie 
Niemców, którego niełatwo byłoby odciążyć. I Hoch
huth nie poruszył „sprawy Watykanu" w izolacji od 
tego pokolenia, niestety. Napisał natomiast, że Niem
cy czekali na głos papieża, aby potępić Hitlera za 
jego zbrodnie. Protestanckie Niemcy, to ciekawe. Ca
ły świat cywilizowany walczył w koalicji przeciwko 
Hitlerowi - a nie była to przecież ze strony tego 
świata wojna imperialna! - a Niemcy czekali na głos 
papieża, bo tylko za tym głosem mogliby, jak pokorne 
?wieczki, wrócić na drogę cnoty i prawdy. I Hitlera, 
ideologa nowoczesnego pogaństwa, tylko głos papieża 
portafiłby oprzytomnić. Naiwność to czy cynizm? 

Oficer SS przynosi nuncjuszowi dokumenty o maso
wej zagładzie i bez zbytniej konspiracji rzuca je w 
obecności braciszków na stół. Drugi, ten w Rzymie, 
chciałby słuchać koncertów i zwiedzać bazyliki, lecz 
rozkazów okrutnego Eicnmanna nie wolno nie speł
nić. Jeden tylko, Doktor, jest zimnym współrealiza
torem zagłady, ale i ten - jak się w końcu okazuje 
- nie Niemcem jest lecz szatanem, by w ten pośred
ni przynajmniej sposób zaświadczyć o istnieniu Boga. 

Naprzeciw zaś papież, nuncjusz, kardynał i generał 
zakonu. Trochę pomagają ściganym, ale co to ma za 
znaczenie wobec determinacji uczciwego oficera SS. 
Papież natomiast nie chce powiedzieć słowa, które 
by odwróciło bieg historii, które by słabym lecz jakże 
uczciwym ludziom dało siłę cnoty. 

Nie powiedziałem o tej sztuce wszystkiego. Jest 
jeszcze młody Riccardo Fontana, jezuita, który wal-

Rolf Hochhuth: NAMIESTNIK 

Reżyser: Marek Okopińskl, scenograf: Zbigniew Bednarowicz 
Eichmann - Jerzy Kiszkis, Riccardo - Zdzisław Wardejn. 

czy z nuncjuszem, z kardynałem, z pap1ezęm - o to 
samo, o słowo. Ale dla niego to s ł o w o przedstawia 
się jako jedyna możliwa forma dział a n i a Waty
kanu. Dla niego to słowo ma nieco inne znaczenie niż 
dla Niemców, chociażby nawet oficerowie SS byli 
katolikami. Więc gdy Riccardo tego słowa nie usły
szy, pójdzie do Oświęcimia z przypiętą do sutanny 
gwiazdą żydowską i zginie. To jest zresztą fakt auten
tyczny. I wydaje się, że gdyby Hochhuth przedstawił 

· tylko spór wewnątrzkościelny, jego sztuka w swym 
sensie poblicystycznym, politycznym, byłaby praw
dziwsza. W tym sensie więc, który jej przysporzył 
największego rozgłosu. Byłaby także mniej głośna? 
I czy wątpliwość właśnie w tej kwestii przesądziła 
o jej obecnym kształcie? 

I Dejmek, i Holoubek poszli inną drogą. Hitler, Wa
tykan, Niemcy - to były dla nich te optymalne, by 
tak to nazwać, sytuacje człowieka XX wieku. Holou
bek przeprowadził na scenie tę gehennę: świadomość, 
wstrząs, próba racjonalnego ratunku, rozpacz i de
terminacja - które stały się nowymi stopniami uczuć 
ludzkich, nowa deklinacja współczucia, miłości, odpo
wiedzialności. Dopóki język rozwija się nieskodyfi
kowany, istnieje możliwość ucieczki od niego. Dopie
ro kiedy zostanie stworzona jego gramatyka, staje się 
faktem historycznym, podległym rozwojowi, ale nie
przekraczalnym. Taka gramatyka sytuacji człowieka 
i jego buntu została zaproponowana w warszawskim 
przedstawieniu Namiestnika. Pewien udział w tej pro
pozycji przyznajmy zresztą także Hochhuthowi. 

życie Literackie, 744 
(fragment recenzji) 
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OBRONA 
KOMEDII 

MUZYCZNEJ 
WILAM 

HORZYCA 

Komedia muzyczna wykazuje zdumiewającą .długo
wieczność, długowieczność, jaką posiadają tylko rze
czy - błahe. Różnorakie w ciągu stuleci przybierała ona 
nazwy. Pod mianem mimosu stała niemal u kolebki 
teatru greckiego, przeżyła tragedię, nie dała się w Bi
zancjum zabić gromowym słowom Jana Złotoustego 
i zap~odniła nawet jałowe łono kultury osmańskiej. 
Ona Jedna w białym płaszczu Archimima przeszła 
z antyku do średniowiecza, kiedy samo słowo teatr" 
jako treść i pojęcie, przestało istnieć. Upra.;iali ją 
potem pi:z~różni joculatores, igrce i rybałci , i jedną 
z masek JeJ była komedia dell arte, we Francji chro
niła się przed prześladowaniem oficjalnej dostojności 
na przedmieścia jako „theatre de da foire" itd. itd. aż 
po dni dzisiejsze. Upartym swym żywotem potwie;dza 
ona prawo, iż najtrudniejsze do zniszczenia są rzeczy 
niby mało znaczne, coś w rodzaju drobnoustrojów, 
n~ !dóre. trzeba było dopiero wysokiej mądrości ostat
m~?o wieku, by sobie z nimi, częściowo tylko, pora
dz~c. Ale na bakcyla mimosu, alias komedii muzycz
n~J, nawet bardzo mądry wiek dwudziesty sposobu 
n.re znalazł. Kto raz już przeżył wądrówkę ludów, ten 
się znów tak bardzo śmierci nie boi. Ożyła więc pra
stara gra na nowo w drobnomieszczańskiej operetce 
buffo, a gdy ten styl stał się czymś nie do zniesienia 
przybrała nobliwsze maniery, przybierając równo~ 
c~e~ni~ dyskretne miano komedii muzycznej. Dlatego 
meswradomym rzeczy wydawać się może, że to twór 
nowy. Bynajmniej! Imię tylko jest nowe, treść ta 
s~ma co ~a świętej pamięci Cherondasa, którego reszt
ki starozytnych „komedii muzycznych" ku radości 
filologów wydobyto nie tak dawno z papirusowych 
śmietnisk egipskich. 

C:óż to. za piekielna siła żyje w tym tworze, przez 
tysiąclecia pogardzanym, szczutym, zabijanym że na 
przekór wszystkim katastrofom dziejowym ni~ tylko 
tr;va. on, ale przemienia się, rozwija, kwitnie? Odpo
wiedz na to pytanie uczeni w piśmie sformułowaliby 
zapewne w sposób ba~dzo uczony, lecz kto wie, czy 
zgodny z prawdą. My Ją sformułujemy mniej uczenie 
a~e zato ?ędziemy może ~rawdzie bliżsi. Tą siłą jest 
siła - merozumu. Tak bowiem było przed tysiąca
mi lat, i tak jest dziś: kto idzie na komedię muzyczną, 

„ :· .... 

I 

I. H. Mac Carthy i R. Frimml : KROL WŁOCZĘGOW 

Reżyser: Wilam Horzyca, scenograf: Leonard Torwirt 
Toruń, 1946 

ten musi zostawić rozum w domu. Niech zapomni 
o wszelkiej m.ądrości, wszelkiej dostojności, wszelkiej 
dojrzałości, i niech się stanie dzieckiem. Mimo si
wych choćby włosów i zmarszczek na twarzy, musi on 
- ów ktoś - stać się dzieckiem i przypomnieć sobie 
owe lata niefrasobliwe, kiedy to drewnianą szabelką 
ścinał osty albo żył uwielbieniem dla lalki, zrobionej 
z przybrudzonych pakuł. Kto nie przypomni sobie 
nierozumnych dni dzieciństwa, ten nic nie zrozumie 
z tego, co się dzieje na scenie, gdy wielkie żywe ku
kiełki zaczną śpiewać i tańczyć w tajemniczym świetle 
scenicznej lampy. Dopiero gdy wspomni szabelkę 
drewnianą albo szmacianą lalkę, wtenczas zrozumie 
wszystko. Ze to jest przecież tak dawno, dawno temu, 
że mimo krzyżyków na karku jest się wciąż jeszcze 
dzieckiem, które wszak nie dlatego kochało swoje za
bawki, że były tak rozumne i takie „celowe", ale dla
tego, że były nierozumne i niecelowe. Więc wspom
niawszy swoje igraszki dziecinne, odda serce tym 
igraszkom niedziecinnym już coprawda, ale mjmo 
wszystko igraszkom, w których wszystko jest nielo
giczne i błahe i głupie nawet, ale .. . ma czar dzieciń
stwa, czar nierozumu, czar raju. Jeśli jakiś strach 
odczuwa widz, patrząc na może idiotyczne zdarzenia 
komedii muzycznej, to tylko ten jeden, by nie usłyszeć 
ze sceny tubalnego głosu rozumu, by któryś z akto
rów nie oszalał i nie począł nagle przemawiać języ
kiem powagi, językiem filozofii, językiem sta.rości. 
To jest jednym z głównych powodów, dla których 
Krytyka czystego rozumu nigdy nie zostanie przero
biona na komedię muzyczną, choć tytuł tego wielko
pomnego dzieła bardzo by do tego zagrzewał. Nie, 
tu nie ma miejsca na sens, tu wszystko oddycha bez
sensem, i w tym właśnie jest głęboki sens tej igraszki. 
Jeśli ma ona choć trochę ociężałe nogi, jeśli nie umie 
fruwać po gwiaździstych firmamentach głupstwa, jeśli 
lekkość zwiewnoś ć i niefrasobliwość nie stanowią 
jej trz~ch cnót k ::. r yd '1alnych, staje się nonsensem, 
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czyli czymś, co nadaje się dJ rozważań w seminari;; :.'!'> 
filozoficznych, ale nie do teg0, by z powrctem zmieniać 
nas w dziecko. 

Zdaje się to jest powodem, dla którego, jak długo 
nie będziemy się rodzić od razu w 30 roku życia -
a mądry świat może i to wymyśli - i z konieczności 
przechodzić będziemy musieli dzieciństwo, tak długo 
istnieć będzie komedia muzyczna i jej siostrzyce. To 
jest przyczyną, dlaczego tysiącleciom nie udało się jej 
uśmiercić. Włelu bo rzeczy człowiek wyrzec się może, 
ale nie prawa do nierozumu, do infantylizmu, do 
grzebania się w zabawkach. Ktoś bardzo mądry mógł
by powiedzieć, że komedią muzyczną wyraża się in
stynkt niezniszczalności rodzaju ludzkiego, instynkt 
doczesnej nieśmiertelności. I kto wie, czy nie miałby 
racji. Wszak budzi ona w nas „tęsknotę za dzieckiem", 
a czyż to nie jest w swoim rodzaju petitio wieczności? 
I gdyby ktoś inny, również bardzo mądry, powiedział, 
że komedia muzyczna to sfera właściwie metafizycz
na, trudno by się z nim spierać. Jest w niej być może 
więcej metafizyczności, niż w wielu grubych podręcz
nikach szkolnej filozofii. 
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ESEJ 
O TEATRZE 
TOMASZ 
MANN 

Bezpośrednim bodźcem do napisania Eseju o teatrze 
była ankieta pt. Kulturowe wartości teatru, rozpisana 
w roku 1907 przez czasopismo Nord und SUd. Właści

wych przyczyn powstania „Eseju" należałoby jednak 
szukać w dwu kierunkach: w kłopotach twórczych 
pisarza (na krótko przedtem Tomasz Mann ukończył 

był jedyne swoje „dramatyczno-niedramatyczne" dzie
ło - Fiorencję) oraz w fascynizacji dramatem muzycz
nym Ryszarda Wagnera. Postanowi/em, pisze Mann 
w pewnym artykule z tamtych dni, przerwać pracę 

nad powieścią (chodzi o Kró!ewskq Wysokość), na kt!
ka dni„. Nie dni, a mtestqce cale mocowalem się 

z problemem i nieraz znudzony nim bylem do roz
paczy„. Powstał nie esej, a właściwie rozprawa skła

dająca sii: z pi«i:ciu rozdziałów. Już nigdy potem -
choć nie raz jeszcze wypowiadał sii: na temat teatru -
nie zaangażował sii: pisarz tak bardzo w ti: sprawi:. 
Esej, z którego pochodzą wybrane fragmenty, jest 
próbą (tak resztą zwie sii: w oryginale: _Yersuch) 
wyjaśnienia dwóch - zdaniem Tomasza Manna do
tychczas niewłaściwie ujmowanych - spraw: stosun
ku powieści do dramatu oraz dramatu do teatru. Au
tor eseju broni teatru antynaturalistycznego, „obrząd

kowego" oraz „naiwnego" (jasełka, teatr „prymityw
ny"); teatr naturalistyczny jest dla niego konstrukcją 
contradictio in adiecto. Tomasz Mann widzi zasad
niczą różnici: pomii:dzy dramatem (poji:tym jako tekst 
literacki) oraz spektaklem rozumianym jako zmysło

we i symboliczne zjawisko kulturowe. Fragmenty tu 
tłumaczone dość wyraziście oddają zasadnicze ciągi 

myślowe autora Eseju o teatrze. 

O czymże jest mowa? O dramacie czy o tęatrze? 
Postaram się rozdzielić te pojęcia, oddając każdemu 
co jego. Dramc:.t jest formą literatury (najwyższą -
jak mówią dramatopisarze). Ale teatr nie jest litera
turą (choć tak sądzi duża część publiczności i kryty
ków). Teatr czyni ustępstwa na rzecz literatury oraz 
ma ambicje zajmowania się nią od czasu do czasu. 
Ale teatr nie potrzebuje literatury, mógłby się bez 
niej oczywiście obejść. Teatrowi należy przyznać pew
ną absolutną zdolność do istnienia oraz absolutną ra
cję bytu. Jest to obszar dla siebie, jest to świat dla 
siebie, świat obc,Y: literatura - takie jest m?je. wra
żenie - nie jest tam właściwie w domu, takze 1 dra
matyczna, tak jak my ją rozumiemy. 
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Nie było to nic innego jak zazdrosne fałszerstwo 
st~rego cza~odzieja z Bayreuth, gdy nazwał epickie 
dzieło sztuki ,,mizernym cieniem śmierci" dzieła dra
matyc~nego zm~słowo. przedstawionego... Rzeczywi
ste dzieło sztuki, powiada, tworzy się właśnie tylko 
~oprzez postęp z wyobrażenia do rzeczywistości, to 
J~st ~m~słowości. Jednakże i zmysłowe przedstawie
me !11e Jest ost~t.nim krokiem w stronę rzeczywistości, 
gdyz gdyby rosc1ło ono sobie prawo zwracania się do 
„całego zmysłowego organizmu człowieka" to należa
łoby je nie tylko widzieć i słyszeć, ale i c~uć ... 
Prawdą zaś jest, że wasze „prawdziwe dzieło sztuki" 

sp:owadza. duchowo-zmysłową sugestię czystego od
dział1wama a~tysty~znego do owego iluzjonizmu z pa
noptikum, ktory me każdego człowieka jest rzeczą . 
Spe~takl, teatr, który niby niedobra ilustracja tyra
m~uJe fantazję i ją przytwierdza do uległości zmy
słow, - spektakl, teatr ze swą nanucającą się żądzą 
~wodzenia, ze swym technicznym aparatem czarów 
~ opłaconymi przyjemnościami optycznymi, - teatr 
Jako sur?gat sztuki dla tępej masy, jako predestyno
wana uciecha dla ludu, jako wyższa - a nie zawsze 
wyższa - dziecinada: takie ujęcie byłoby dla mnie 
nader zrozumiałe. 
Ża~na aluzja? Żaden apel do fantazji, tylko „rze

czywiste przedstawienie dla zmysłów"? I oto mamy 
rezultaty : Meiningen, inscenizacja Wallensteina przez 
Possarta, „natura" na scenie, drzewa leśne, pagórki 
mc~u, r?baczki świ~t~jańskie, prawdziwe dekoracje 
z listowia. Ale ambicJa teatru, by doprowadzić po
pyzez a.luzję c;Jo zapomnienia o nim samym, jest ambi
CJą .naJ?.ardz~ej ze wszystkich pozbawioną widoków 
reahzacJI. Niebezpieczeństwo iluzji ro ś n ie z apa
ratem. Jeśli, obrazowo mówiąc, przez autentyczny 
d:l'.w~n .ze mchu wyjrzy raz podłoga z desek, otrzeż
wiem~ Jes.t tym większe: In;i skromniejsze, im bardziej 
aluzy~ne Jest zachowanie się teatru, im w mniejszym 
stopniu a.ngażuje or: o~lądowość, im większą swobodę 
pozostawia wyobrazenm, tym bardziej możliwe jest 
czyst~ i aytystycz~e oddziaływanie. Któż mógłby po
wątp1ewac w to, ze zgromadzony wokół szekspirow
sk:iego rusztowania z dywanów lud wyprzedzał -
gdy chodzi o estetyczne szczęście - nieskończenie 
tłus~czę g_apiów naszych teatrów. ,Coraz bardziej ro
zumiem, ze to wszystko, co mam teatrowi do zarzu
cen.ia! da się sprowadzić do jego zasadniczej oglądo
wo.s~1:· tym, co mam do zarzucenia teatralnej jaw
nosc1, czym pogG1rdzam, jest nie na ostatku jej zmysło
wo-społeczny charakter. Jak? To, co my nazywamv 
jawnością, ·miałoby być rzeczywiśnie tylko działanieri'.i 
zwrotnym tego co zmysłowe, zaś „człowiek jawności" 
byłby koniecznie człowiekiem jarmarku sali ludz
kich wyziewów? Dość tego! Jest sprawą pe~ną, że 
wszystka - mieszczańska jawność, w której panuje 
optyka, akustyka, fizyczny człowiek, że sala sądowa, 
zgr~madzenie ludowe, teatr ze swą gęstą i głupawą 
atmosferą, że zmysłowa jawność jest złą, głupią, nie
wYStarczającą jawnością . 
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Rzeczywiście sądzę, że pisarze tkwią w błędzie i za
rozumiałej niesłuszności, jeśli traktują teatr jako in
strument, środek, urządzenie reprodukujące, które 
istnieje ze względu na nich, - a nie jako coś samo
dzielnego, samowystarczalnego i na własny sposób 
twórczego, jako państwo, w którym oni ze swą twór
czością są w gościnie i w którym twórczość ta staje 
się oparciem i tekstem dla pewnej, w swoim rodzaju 
czarującej imprezy. W stosunku do „przedstawienia" 
„książka" nie zachowuje się koniecznie jak partytura 
do symfonii, lecz jak libretto do opery. „P r z e ds t a
w ie n ie" jest dziełem sztuki, tekst jest tylko pod
kładką. Cechą każdej właściwej sztuki teatralnej jest, 
że nie da się jej czytać tak jak libretto opery. Sztuki 
Szekspira również nie były czytane, już choć by dla
tego, że istniały przez długi czas jako suflerskie ksią
żeczki. Pisarzem czuł się Szekspir przypuszczalnie 
tylko ze względu na swoje sonety i prace epicko
-liryczne; a tak poza tym był aktorem i przedsiębior
cą teatralnym... Kto był wcześniej: aktor czy pisarz, 
który pisał mu sztuki? Pytanie zawiera odpowiedź. 
Żródłem i istotą każdego teatru jest mimiczne impro
wizowanie. Sztuka zaś jest przede wszystkim niczym 
innym jak planem akcji, który mimowie sami sobie 
nakreślają, jest ustalonym umówieniem się, którego 
literackie, to znaczy duchowo-językowe własności 
w ogóle nie wchodzą w rachubę. Zasadniczy charak
ter improwizujący każdego teatru staje się tam jasny, 
gdzie teatr okazuje się być jeszcze naiwnie i otwarcie 
celem dla siebie i causa sui. 
Któż był wcześniej, aktor czy pisarz, który pisał 

mu sztuki? żaden z nich, gdyż pierwszym dramato
pisarzem był aktor. I począwszy od Ajschylosa do 
Szekspira, do Moliera, do czasów, które nie są tak 
bardzo w czasie oddalone, wszędzie aktorzy pisali 
sobie - lepiej czy gorzej - własne sztuki. Sztuka 
teatralna różni się zasadniczo od sztuki właściwego; 
absolutnego pisarza: jest ona nie tyle tworzeniem 
dla sceny, co tworzeniem na scenie, jest ona obróce
niem literackiej natury w mimikę. Sztuka ta jest 
właściwie całkowicie rzeczą aktora lub osób, które, 
podobnie jak Lope de Vega, są z nim w bezpośrednim 
kontakcie, żyją i tworzą w jego zasięgu . Przepaść, 
rozziew pomiędzy literaturą a teatrem powstał na
tychmiast, gdy o tym po raz pierwszy zapomniano. 
Cóż się wydarzyło? Absolutna sztuka poetycka przy
właszczyła sobie dramat, - myślała nie inaczej, jak 

· tylko, że przynależy on do niej, że jest jej częścią, 
członem, formą jej objawiania się, którą winna się 
poważnie zająć. Podjęła próby i stwierdziła, że czy
niła to bardzo dobrze. „Książka" wyemancypowała 
się . Dramaturg, który dotychczas był nikim innym, 
jak sojusznikiem aktora, wyemancypował się, począł 
uważać i traktować teatr - który · dotąd był celem, 
był jedynym celem dla siebie - jako środek, jako 
fortepian, jako instrument reprodukcji. To musiało 
się zmienić. Teatr jest zbyt mocny, zbyt samowolny, 
by być służką literatury, która pragnie s ie bi e 
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i własnej sławy, a nie sławy teatru. Dokonał się roz-. 
łam w interesach literatury i sceny, ów „rozdział po
między teatrem a dramatem", nad którym, jako nie
naturalnym, ubolewał Hebbel, którego istnienie jed
nak uznawał... Przedstawienie stało się gatunkiem 
literackim, powstał „dramat książkowy" ." Ale i aktor, 
poszczególny, ogromnie uzdolniony - co jest nader 
logiczne - wyemancypował się także z powiązań te
atralnych i, jakby chcąc światu unaocznić niezależ
ność teatru od literatury, stał · się samodzielny, stał się 
egoistą, wirtuozem ... 

Dla większości publiczności spektakl jest jeszcze, 
Chwała Bogu, jednością; zdrowa ta większość widzi 
w przedstawieniu, w spektakli> właściwe · osiągnięcie 
artystyczne, to co rzeczywiste, i nie myśli ona o wy
odrębnieniu z niego „sztuki" oraz - podczas gdy nig
dy poza tym tego nie robi, - uprawianiu literatury 
akurat w teatrze. Prawda, literatura jest potęgą; 
zawładnęła teatrem nie tylko poprzez produkcję, ale 
również i poprzez krytykę. Literacka krytyka teatral
na „wychowała" publiczność. Onieśmieliła ją wszyst
kimi środkami intelektu i zaszczepiła jej głęboką nie
ufność względem każdego działania teatralnego. Współ
czesnej sztuce teatralnej nie wypada być sceniczną; 
musi ją znamionować wzniosła nieudolność dzieła 
poetyckiego. Nic bardziej nie grozi brakiem zaufania, 
nic dziś bardziej nie dyskredytuje, jak umiejętność 
napisania dobrej sztuki teatralnej. I sądzę, że mamy 
dziś pisarzy, którzy tę umiejętność skrzętnie ukry
wają. Mamy teatr literacki, mamy literacką publicz
ność, - publiczność premierową wielkich miast -
która reszcie widzów teatralnych dyktuje poglądy ... 
Biedne czasy! 

Istotą teatru jest oglądowość. Ale od oglądowości, 
od uległości zmysłom do symboliczności jest tylko je
den krok. Teatr jako instytucja symboliczna zajmo
wał mnie często. Oznakę tego, że symbol jest istot
nym sensem teatru, znaleźć już można na najniższych 
obszarach sztuki teatralnej ... Każda właściwa postać 
sceniczna wielkiego formatu jest symbolem... Popu
larna osobowość aktora jest symboliczna, - co więcej: 
również i „działanie" na scenie, każdy autentyczny 
czyn teatralny jest symboliczny. Interesowała mnie 
zawsze flaga, owa słynna flaga z trzeciego aktu Ma
łego Eyolfa Ibsena, którą Borgheim w pierwszej sce
nie wciąga na półmaszt i którą następnie Allmers 
wciąga na koniec do pełnej wysokości... to jest wszyst
ko, co zostaje w tym akcie zrobione - jest to zasadni
czy „akt". W pośrodku całkowitego i krańcowego 
uduchowienia spektaklu ta niewielka znacznością ce
remonia jest jedyną naiwną, zmysłową i widoczną 
czynnością, która wydawała mi się j a k o ceremonia 
być teatralnym „działaniem" par excellence. 
Reprezentatywność prowadziła zawsze do ceremo

nii i formalizmu, zaś symbolika teatru, opierająca się 
na swojej oglądowości, na swojej widzialności, - jest 
tym w istocie, na czym każda sceniczna uroczystość 
polega i przez którą ona zostaje wewnętrznie uspra-
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wiedliwiona. Teatrowi zawsze pozostawało jeszcze· 
coś z podniosłości i powściągliwej ceremonialności: 
szczególnie zaś tej najprostszej. Ileż groteskowej ce
remonialności znajduje się jeszcze w stylu operetki..., 
nie mówiąc już o konserwatywnym teatrze Europy 
(francuskim), w którym dziś jeszcze, jak przed dwu
stu laty, panuje odmierzony formalizm korowodów. 
My już tego nie znamy, nawet się z tego śmiejemy -
my mamy teatr naturalistyczny. A mimo to: sądzę, . 
że stopniowo i u nas zaczyna świtać zrozumienie tego, 
że styl, forma, powściągliwość i korowody należą do 
istoty teatru, że „teatr naturalistyczny" jest poważną 
contradictio in adjecto. Symbolika i ceremonialność -
jeszcze o krok oalej, lub zaledwie o krok, i mamy 
sceniczne działanie w tym punkcie, w którym jest 
obrządkiem i aktem namaszczenia - mianowicie na 
wzgórzu Bayreuth; tam mamy do czynienia ze spek
taklem, który zwie się Parsifal. Ostatnie dzieło Wa
gnera jest również najbardziej sceniczne.. . Sztuka 
oglądowości i symbolicznej istoty formuł (ponieważ 
„leitmotiv" jest formułą - co więcej : jest monstran
cją, rości sobie prawo bycia religijnym autorytetem) 
prowadzi z konieczności z powrotem do kościelnego . 
celebrowania. Tak. Sądzę, że tajemną tęsknotą, ostat
nią ambicją każdego teatru jest obrządek, z którego. 
u chrześcijan i pogan się wywodzi. 

Tłumaczył: Hubert Orlowski 
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CZYSTA 
FORMA 
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WYSPIAŃSKIEGO 

STANISŁAW IGNACY 
WITKIEWICZ 

Aby być krytykiem, trzeba mieć swój własny (albo 
przyjęty od kogoś dosłownie, lub w swojej osobistej 
transformacji), w każdym razie określony system po
jęć. Ale to nie wystarcza - dlatego, że prócz posia
<lania systemu pojęć (narzędzia), trzeba go umieć uży
wać, trzeba mieć wprawę operowania danymi poję
datni i zastosowania ich w potrzebie (względnie umie
jętność tworzenia nowych, koniecznych), wprawę, któ
rą się zdobywa tylko z czasem, w miarę pracy kry
tycznej. Wprawdzie posiadam system pojęć, ale był 
on raczej wytworzony dla innych - nie mam wpra
wy w jego używaniu, jakkolwiek wiem na pewno, że 
użyty on być może z dobrym skutkiem, przy czym 
mógłby w praktyce być rozbudowany i udoskonalony. 
Aby pisać jednak o zmarłym wielkim pisarzu, czy ar
tyście, trzeba czegoś więcej, o ile się nie wydaje książ
ki na własną odpowiedzialność, a pisze się na zapro
szenie danego pisma, trzeba być kimś takim, czyje 
słowo ma pewną wagę w społeczeństwie: tej właści
wości prócz krytycznej wprawy - brak mi aby móc 
pisać o Wyspiańskim: - jestem (na razie przynaj
·mniej) kimś, który nie ma za sobą prawie nikogo, 
a jako przyszłość tylko gąszcza nieporozumień i nie
zrozumień. 

Pomawianie Wyspiańskiego o prekursorstwo co de 
Czystej Formy w teatrze, która to idea została przez 
nie rozumiejących jej i nieuczciwych krytyków, za
kwalifikowana do kategorii blag i błazeństw (specjal
ny gatunek kretynów pomawia mnie jeszcze dodat
kowo o kpienie z samego siebie! - szczyt idiotyzmu) 
- może być uważane przez mogołów naszej krytyki 
za blasfemię w stosunku do geniusza i wieszcza na
rodowego. Ha - trudno - tego co tu choć ogólniko
wo powiem, nie powie zdaje się nikt prócz mnie -
wobec tego i w tej drobnej kwestii nie będę zwracał 
uwagi na nic ani na nikogo, tak jak dotąd i będę kie
rować się jedynie moim przekonaniem. 

Otóż uważam, że prócz jednego Micińskiego był 
Wyspiański jedynym wielkim zjawiskim naszego te
atru- przedwojermego- w-wymiarach czysto · 11rtystycz-
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nych*). Nie moją specjalnością jest badanie „wiesz
czowatości" zjawisk literackich - uważam, że ele
ment „wieszczy" jest jakąś wybitnie polską spec_jal
nością, która może być, lub nie ):>yć w danym dz1~le, 
a mimo to, a raczej niezależpie od tego, dane dz1e~o 
może być utworem najwyższej Sztuki w znaczeniu 
czysto forrhalnym. Czy dane dzieło może być - w 
związku ze swymi narodowymi specyficznościami -
przez wszystkich mniej więcej tak samo kulturalnych 
ludzi całego świata zrozumiane, czy też musi być dla 
obcokrajowców zasadniczo nieppjęte - nie może 
wpłynąć na ocenę jego czysto-artystycznych wartości. 
Jednak wypadki historyczne pewnych narodów stały 
się integralną częścią zbiorowej świadomości całej 
ludzkości przez ich znaczenie ogólno-ludzkie, Ił tak
że przez swą „liczbową" czysto wielkość, na tle całego 
szeregu okoliczności ubocznych. Inne zdarzenia in
nych narodów zostały ściśle zlokalizowane - nie 
odegrały roli wszechświatowej**) i ktoś, używający 
ich jako treści, czyli „nadzienia" i pretekstu dla dyna
micznych napięć w swych dziełach, może pozostać -
nawet czysto-artystycznie - niepojęty dla tych, co 
historii jego narodu dokładnie nie znają: chyba że 
treść tych zdarzeń będzie mu zawczasu dokładnie re
alistycznie, a nie mglisto-symbolicznie przedstawi~n!ł. 
Czy przez to wypadki te jako takie będą o tyle „mmeJ
sze" w stosunku do historii danego innego narodu, 
który odegrał rolę wszechświatową (dlatego, że ich 
nie znają wcale np. Francuzi lub pogardzający, jak 
zresztą wszystkim, co nie jest angielskie, Anglicy) 
czy będą one na tyle „małe", że nie będą mogły być 
punktem wyjścia dla stworzenia wielkich dzieł sztuki 
czystej, a nawet nie-sztuki, tj. prozy opisowej i reali
stycznego ściśle dramatu? Wydaje się na pozór oczy
wiste, że nie - ale raczej teoretycznie tylko; w prak
tyce są pewne trudności w tym problemie, których 
nie myślę tu rozstrzygać, zaznaczając jedynie samą 
dość obcą mi problematykę. Mimo wszystko jest tu 
ta jakaś dziwna granica „liczbowa", która stanowi 
może nie o samej abstrakcyjnej, formalnej, potencjal
nej wielkości danej „partytury teatralnej", ile o jej 
praktycznej wykonalności, o tym, czy nie należy ona 
do tak zwanych teatralnych „niewykonabuł" przy da
nych określonych warunkach, np. obcości środowiska 
w stosunku do treści na.rodowej. Bo teatr jest jednak 
przede wszystkim instytucją społeczną i realizacja jest 
ściśle połączona ze zbiorowym przeżyciem widzów -
przed pustą względnie nic nie rozumiejącą widownią 
grać nie można, chyba że się ograniczamy do samego 
widowiska jako takiego. To oczywiście nie implikuje 
bynajmniej podlizywania się przez teatr najniższym 

*) Zaczęty dobrze Rostworowski nie „wyciągnął" rówi:tie 
dobrze swej linii w dalszym ciągu, tak jak to ekstrapo!uiąc 
można było przypuszczać .i rozlazt się w symboliźmie z jed
nej i zdaje się realiźmie z drugiej strony. 

••) Mesjanizm starał się właśnie o nadanie męczeństwu 
narodowemu Polski, wynikłemu· z jej w~asnych wm, _Jakie
goś wszechludzkiego znaczenia - . starał się wyolbrzv111ć nie
powodzenia lokalne do godności odkupienia ludzkości. 
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gustom najniższej kulturalnie w.arstwy publiczności. 
Teatr ma wielką rolę wychowawczą i artystyczną 
i życiowo-społeczną, ale u nas rzadko ją spełnia. Mi
mo że tak ogólne jak i czysto prywatne sprawy ludz
kie mogą być pretekstem do rzeczy wielkich w sztuce, 
jest między tymi sferami (pomijając wzajemny kon
flikt jednostki i społeczeństwa) jakaś ostra granica -
są one jakby oddzielone pustym interwałem i przej
ście ciągłe jest między nimi nie do pomyślenia : albo 
historia jest w wielkim stylu społeczna o odpowied
nim napięciu, albo czysto osobista - w sposób ciągły 
z jednej na drugą przejechać się nie da: ale z drugiej 
znów strony dziesięć osób, stanowiących ludność da
nej samotnej wyspy, stanowi też już pewnego rodzaju 
społeczeństwo, w którym problem władzy w stosunku 
do jednostki może być wielkim problemem, podczas 
gdy dziesięć osób wyjętych z danego większego orga
nizmu społecznego i rozważanych niezależnie od tego 
ostatniego, może stanowić tylko historię prywatną, co 
najwyżej na tle danych warunków społecznych . Wi
dzimy, że teoretycznie nic tu powiedzieć się nie da, 
a jednak coś jest istotnego w tej całej sprawie. 
W ogóle problem wielkości w sztuce, nawet bez związ
ku z poruszonym tu zagadnieniem, jest piękielnie 
trudny sam w sobie i wątpię, aby kiedykolwiek był 
należycie steoretyzowany. Ale niezależnie od tego 
problemu, możemy zauważyć, że o ile chodzi o „na
dzienia", którymi były wypełnione konstrukcje for
malne sztuk Wyspiańskiego, to przy odpowiednim, 
czysto pojęciowym zrozumieniu zagadnień specyficz
nie polskich, byłyby one dla każdego cudzoziemca 
zrozumiałe bez reszty; ponieważ wbrew pozorom (po
legającym na przeniesieniu przez krytykę całego pun-
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ktu ciężkości na wieszczowatość, symboliczność i tzw. 
„wskazania "'.":1"rodowe"), nie ma w nich jakiegoś ta
jemniczego fluidu uczuciowego specyficznie polskiego, 
któryby koniecznie wymagał rdzennej polskości dla 
ich czysto artystycznego pojmowania. Chodziłoby 
właśnie o to artystyczne nastawienie widza, o które 
u nas w teatrze jest tak trudno ze względu na reali
styczne, lub co najwyżej symboliczne nastawienie ca
łej krytyki, która tylko w tym kierunku nastawia 
znów zupełnie zdezorientowaną publiczność, która zno
wu nie może być odpowiednio wychowana, będąc stale, 
z małymi przerwami, wypełnionymi próbami bez 
określonego uświadomionego artystycznego kierun
ku - wystawiona na działanie realistycznego i to 
przeważnie nędznego repertuaru w skrajnie reali
stycznym, lub na ogćtlno - „nowo-sztuczny" napię
tym ujęciu, przy czym reżyser zupełnie nie zdaje so
bie sprawy, o co w ogóle w teatrze artystycznym cho
dzić powinno, a tylko szuka po omacku efektów w nie
określonej sferze między spotęgowanym życiem, 
a symbolem, co wydaje twory bękarckie, lub całkiem 
poronione potwory, niezdolne do trwałego życia na 
scenie. 

Nie wiem, czy da się teraz grać Wyspiańskiego tak, 
jak on tego sam wymagał jako dekorator i reżyser, 
czy tradycja jego reżyserii zachowała się dość wyraź
nie. W jego ujęciu z często literacko słabych według 
mnie tekstów, powstawały na scenie niebywałe cuda 
w czysto artystycznych, a bynajmniej nie polsko
-wieszczowych jedynie, wymiarach. Bo dla mnie Wy
spiański był przede wszystkim autorem teatralnym 
w sferze czystej Formy, dramaturgiem par exceilence, 
o przewadze elementu wzrokowego, a bynajmniej nie 
wielkim literatem jako takim i malarzem, które to 
elementy jego natury, jako samoistne były słabe, 
a służyły za to świetnie twórcy scenicznemu. W czy
taniu rzeczy jego są blade i cała ich „wieszczowatość" 
wydaje mi się przeceniana na niekorzyść strony arty
stycznej, z drugiej zaś strony skonstatować należy, 
iż wszelkie życiowo-genetyczne rozważania nad po
wstaniem danych utworów nie mogą nic umniejszyć 
ich czysto artystycznej - sprowadzalnej jedynie do 
formalnych elementów - wartości: to czy pod da
nymi postaciami możemy się doszukać osób z oto
czenia artysty, czy w dziele znajdujemy ślady jego 
osobistych przeżyć czy nie, czy dany twórca był w da
nym dniu przejęty klęską swego narodu, czy też wypił 
wódki - jest tylko ciekawe ze względu na bardzo po.
wierzchowne związki jego z dokonanym dziełem: istot
ne powiązania nawet dla samych artystów będą zaw
sze tajemnicze i w ostatniej instancji niepojęte. Bo
yowskie „odbronzowianie" w tym kierunku musi po
zostać bezsilne: mamy tu do czynienia ze sferą naj
bliższą samego centrum osobowości, ,,takości a nie 
inności" danego indywiduum najglębsze-j, która na
wet dla najlepiej znającego siebie introspekcyjnie 
osobnika musi pozostać czymś absolutnie niewyjaś
nialnym. 
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Grzebanie w psychologii twórców odbywa się zaw
sze w dostępniejszej, ale mało istotnej, życiowej sfe
rze, którą ludzie nieobeznani _z p:oceserr~ twórczym, 
sfałszowanym przez nieodpowiednią reahstyczną te
orię sztuki (jak zjawiska religijne np. ?ą sfałszowane 
przez teorię, wyjaśniającą powsta?ie_ i_ch bez reszty 
z uczuć życiowych) biorą za ostatnią JUZ warstwę du-
chową, z której powstają dzie~a sztl.~ki. . . . 

Prawdziwie artystyczna anahza dzieł Wyspianskie
go czeka jeszcze swego dok~nania. - . Ja chcę zazna
czyć tu tylko, że według moich kryteriów, _które ~a~ 
wrażenie muszą się stać kiedyś - '!'. teJ. czy mn~J 
formie - obowiązujące, sztuki Wyspianskiego. nalezą 
do rzadkich okazów Czystej Formy na sceme, tzn. 
stanowią stworzone w niezwykłym żarze. duc_ha ~ma~
gamaty obrazów, dżwięków! znacz~ń po3ęć i głownie 
znaczeń działań w nowe Jedności elementarne zło
żone jakości te~tralne, które tak jak dźwięki w mu
zyce' i barwy w malarstwie, stanowią elementy sce-
nicznych konstrukcji formalnych. . 

Wbrew twierdzeniom realistów, teatr Jest teorety?z
nie (i bywał faktycznie w pewnych swych, rzadkich 
przejawach) sztuką czystą i ni_e trzeba g~. gwał_tem 
ani dla kwestii społecznych, am dla kwestu ról Jako 
takich, zaprzepaszczać. Teatralna krytyka ~o:mal~a 
jest jeszcze w zarodku i może s~ę i:iawet .:o~"'.'i?1e ? _ile 
nie zagnębią jej antyintelektuahści, reahs?1 i m~uicJO
niści, czyli razem bałaganiści i o ile .będzi_e co Je~zcze 
krytykować z tego właśnie pun~tu_ widzenia. ~eśh t~k 
będzie, to może '!'tedy. po"'.'s~ai:iie i~t-~tnci: anahza dzi~l 
Wyspiańskiego, Jak rowm~z. i _M1cu:iskiego, zupełnie 
zapomnianego, obok Wyspianskiego Je?nego z dwóch 
największych naszych twórców scenicznych. 

S. I. Witkiewicz 
Studio - 1937, nr 10-12, s. 2-7. 
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Prawie nieznany artykuł Witkacego, zatytułowany 

,Czysta forma w teatrze Wys.piańskiego", wydaje się 
~tanowić rodzaj syntezy poglądów autora „Szewców" 
na sztukę teatru. z taką myślą postanowiliśmy udo
stępnić ten tekst czytelnikom „Proscenium". 

Opracował i przygotował do druku 
Zbigniew Osiński 

REŻYRER 
W SPEKTAKLU 
TEATRALNYM 
ZBIGNIEW 
OSIN SKI 

W dyskusjach spotykałem się niejednokrotnie z py
taniem: kto jest właściwie głównym twórcą dzieła tea
tralnego? Reżyser, Aktor, Scenograf, Kompozytor. 
Może autor tekstu. Odpiowiedzi padają tutaj różnie. 
Może autor tekstu. Odpowiedzi padają tutaj różne. 
nuje reżyser, w innych aktor, w jeszcze innych sce
nograf. Odpowiednio do tego mówi się u nas o teatrze 
reżysera (teatr Dejmka), o teatrze aktora (Teatr Współ
czesny w Warszawie), o teatrze scenografa (teatr Józe
fa Szajny w Nowej Hucie). W jednym tylko zdaje się
panować względna zgoda pomiędzy uczestnikami dys
kusji, o ile wyłączyć naturalnie staroświecki i star
czy upór za wszelką cenę, który na szczęście ma nie
wiele wspólnego z twórczą polemiką. Jest to zgoda na 
nie, przez negację. Uważa się dzisiaj powszechnie, że 
twórcą dzieła teatralnego nie jest autor tekstu lite
rackiego. Komunikat teatralny istnieje bowiem w 
odmienny sposób niż komunikat literacki. Jest on 
zrealizowany w zupełnie innym tworzywie i w innym 
systemie semiotycznym. Jeżeli tekst literacki egzy
stuje przede wszystkim w postaci zbioru znaków gra
ficznych, w języku literatury, to dzieło teatralne zrea
lizuje się na styku dwóch zespołów: aktorów i publicz
ności, zespołów, które w układzie spektaklu zarazem 
przyciągają się, przenikają i odpychają. Spektakl 
jest zatem kształtowany w języku sztuki teatru. To 
twierdzenie stanowi dla nas punkt wyjścia do dal
szych rozważań. Ono, i to tylko ono, pozwoli nam osa
czyć temat, ująć go w karby. 

Sztuka teatru jest sztuką zbiorową. Sztuką zespołu. 
W każdym zespole jest jednak ktoś, kto decyduje 
o ostatecznym kształcie wspólnego tworu. W teatrze 
tym kimś jest - w naszym rozumieniu - rezyser. 
Pozornie nieobecny w spektaklu (o ile nie gra jedno
cześnie którejś z ról) jest widoczny w każdej into
nacji głosu aktora, w scenografii, w muzyce, i we 
wszystkim razem. W całej wypowiedzi teatralnej. 
Można by powiedzieć, że każdy przecinek i każdy kadr 
spektaklu przenika myślenie reżysera, pomimo - zda
wałoby się - odgraniczenia, oddzielenia osoby reży
sera od swojego dzieła. Dlatego podmiotem dzieła tea
tralnego, jego nadawcą, jest reżyser. Spektakl sta
nowi niejako przekrój stanu jego duszy i umysłu. 
Jest jakby kliszą fotograficzną, rozświetlającą i zapi-



· sującą obraz duchowego wnętrza. Zadanie odbiorcy 
dzieła teatralnego (w tym także i krytyka) sprowadza 
się do tego, aby tę kliszę umieć czytać i aby ją po 
·prostu rozumieć. Tej umiejętności trzeba się jednak 
w pewien sposób nauczyć, jeżeli chce się naprawdę 
odebrać dzieło sztuki teatralnej . Odbiorca, który 
umiejętności czytania znaków teatralnych nie potrafi 
opanować jest po prostu rodzajem teatralnego analfa
bety. Znajduje się on wobec spektaklu w sytuacji 
.analogicznej do młodego szympansa, który co prawda 
potrafi wymówić poszczególne fonemy, a jednocześ
nie nie jest zdolny do opanowania semantycznego 
aspektu języka. Do zrozumienia j ęzyka . Informacja 
tkwiąca w wypowiedzi teatralnej zostaje w takim 
przypadku zablokowana. Albo inaczej: odbiorca per
cypuje tutaj wyłącznie foniczny (przedmiotowy) aspekt 
wypowiedzi teatralnej , natomiast sens komunikatu 
jest przez niego nierozumiany. Pozostaje on w pewien 
sposób poza odbiorcą . Inaczej jest u odbiorcy wraż
liwego i wykształconego teatralnie. Tutaj informacja 
trafia na strukturę lub organizację interpretującą , 
która może pokazać konstrukcję spektaklu w zrozu
miałej formie, co z kolei doprowadza do oceny este
tycznej i dalszego rozumienia. 

Krytyk muzyczny, nawet najlepszy i najbardziej 
doświadczony, nie potrafi jednak zastąpić braku słu
chu u odbiorcy. W podobnej sytuacji znajduje się kry
tyk teatralny, który tylko naprowadza odbiorcę, wska
zuje mu rodzaj alfabetU, w którym ten ostatni może 
czytać dzieło sztuki. I to wszystko. Reszta należy 
już tylko. do odbiorcy. Poza tym: żadna, nawet naj
pełniejsza, poparta wiedzą i wraźliwością recenzja, 
nie wyczerpuje, i wyczerpać nie może, całości zagad
nień związanych z danym dziełem sztuki. Im wybit
·niejsze, doskonalsze dzieło teatralne, tym większy sto
pień „niemożności" krytyka.. Tylko . banał~ i . gr~fo
manię można skomentować, i odrzucić od s1eb1e, Jed
nym zdaniem. A grafomania i grafomani zdarzają 
się także, i to częściej niż się zazwyczaj przypuszcza 
- w teatrze. Niby dlaczego mieliby dać spokój tej 
dziedzinie sztuki. Krytyk koncentruje się z zasady, 
i z konieczności, tylko na pewnym aspekcie dzieła 
teatralnego, na tym aspekcie, który dla niego - z ta
kich lub innych względów - wydaje się najbardziej 
istotny. Działalność krytyczna jest zarazem inter
pretacją i przekładem dzieła sztuki na sposób myśle
nia jej autora, na jego indywidualny kod krytyczny. 
Stąd w działaniu krytycznym nigdy nie opisuje się 
po prostu dzieła teatralnego, nie opisuje się spektaklu 
„samego w sobie". Każda recenzja, artykuł czy esej 
stanowi komponentę wzajemnego dwukierunkowego 
oddziaływania między dziełem sztuki a krytykiem, 
między badanym przedmiotem i poznającym podmio
tem. Można powiedzieć, że krytyk opisuje dzieło sztu
ki poddane badaniom, które prowadzi we właściwy 
sobie sposób, posługując się swoistą metodą, czyli -
opisuje dzieło teatralne poddane aktowi kreacji. W ta
ld sposób na spektakl zostaje niejako narzucony akt 
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kreacji krytycznej. Naturalnie, że dla odbiorcy bar
dziej istotny może być inny aspekt spektaklu niż dla 
krytyka. Wcale nie musi to źle świadczyć ani o krytyku, 
ani o odbiorcy. Wprost przeciwnie: najczęściej jest 
świadectwem pewnego wyrobienia estetycznego od
biorcy, u którego wrażliwość na sztukę nie ogranicza 
się do recytowania sposobem wyuczonej papugi kilku 
sloganów wyczytanych w gazecie i do zaspokojenia 
snobistycznej ambicji bycia au courant, po to aby 
błyszczeć przed znajomymi kilkoma frazesami na te
mat ostatniej premiery. Przygotowany, wrażliwy od
biorca staje się współtwórcą dzieła sztuki. Dla niego 
recenzja może stanowić tylko punkt odniesienia, a nie 
zbiór przyjmowanych na wiarę dogmatów. Zazwyczaj 
nie zwraca się przy tym uwagi na to, że komunikat 
teatralny (czy jakiekolwiek inne dzieło sztuki) stanowi 
nie tylko wypowiedź nadawcy, ale pośrednio : jest 
także wypowiedzią odbiorcy, który poprzez przyję
cie bądź odrzucenie zawartego w dziele stosunku pod
miotu do świata określa, świadomie bądź nieświa
domie, swój stosunek do świata i do sztuki. Warun
kiem koniecznym jest naturalnie, aby odbiorca umiejs
cawiając się niejako wobec dzieła teatralnego po pros
tu je rozumiał. 

Od· odbiorcy dzieła teatralnego wróćmy jednak do 
jego nadawcy, do reżysera . Wszak powiedzieliśmy, 
źe właśnie reżyser (rozumiany jako twórca teatralne
go dzieła sztuki) jest podmiotem spektaklu, wyraża
jącym się poprze~ aktorów, scenografię, muzykę, 
tekst literacki i wszystko to razem wzięte we wza
jemnych relacjach, w powiązaniach funkcjonalnych. 
Reżyser musi dążyć do tego, aby pobudzać aktorów 
i wszystkich swoich współpracowników do twórczej 
pracy, sprowokować ich do wysuwania propozycji. 
Tą zdolnością do inspirowania mierzy się chyba tak 
zwany talent reżysera, a jakością propozycji - ta
lent i wartość jego współpracowników. Spektakl 
tworzy się jakby w wielkim kotle inspiracji i prze
nikania się pomysłów. Pochodzą one od reżysera, 
aktorów, scenografa, muzyka. Są zapisane w tekście 
literackim, w słowach i w ich znaczeniach. Selekcjo
nuje to wszystko i podporządkowuje sobie jednak re
żyser. W akcie kreacji teatralnej w sposób nieu
chronny zderza się on z tworzywem. Pomiędzy reży
serem a tworzywem zachodzi równocześnie odpycha
nie, przenikanie, i przyciąganie się wysyłanych z obu 
stron informacji. Odrzuca on wcale nie te pomysły, 
które są „obiektywnie" złe, ale te, które - w taki 
bądź inny sposób - są obce jego myśleniu teatralne
mu i które w jego indywidualnym systemie · wartości 
są mniej wa·źne ze względu na całość wypowiedzi 
teatralnej. Tak jak kompozytor, przygotowujący sym
fonię, odrzuca jedne tony na rzecz innych, podobnie 
reżyser teatralny wybiera wśród repertuaru możli
wości zaproponowanych przez współpracowników, to, 
co koresponduje z jego myśleniem teatralnym, z ty
pem jego wrażliwości. W całym zbiorze informacji, 
we wspomnianym kotle propozycji toczy się gra 
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o pierwszeństwo. Tym, który decyduje o wyborze 
właśnie takiej, a nie innej możliwości, jest reżyser. 
Można by powiedzieć, że współpracownicy służą mu 
do odnajdywania tonów, które potencjalnie znajd11ją 
się w nim samym. Nic też dziwnego w tym, że te s.a~ 
me pomysły, które jeden reżyser mniej lub bar_dzieJ 
stanowczo odrzuci, drugi przyjąłby z otwartymi rę
koma i - vice versa. Pozornie, a niekiedy i faktycz
nie w'ygląda na to, że reżyser nie wymyśla więcej. niż 
połowę rzeczy, a jednak to nie przeczy naszemu twi~r~ 
dzeniu że właśnie on jest nadawcą spektaklu. MmeJ 
ważne' dla dzieła teatralnego wydaje się bowiem, kto 
znalazł rozwiązanie danej sceny, bardziej istotne jest 
natomiast kto podjął decyzję i kto zakomponował 
tę scenę ~ całą strukturę gry toczącej się w komuni
kacie teatralnym. Bo on ponosi odpowiedzialność. 
Typ (sposób) dialogu, który zostaje i;awiązan~ pon:ię
dzy reżyserem i tworzywem, podmiotem i Językier:n 
przez który ten podmiot się wypowiada, decyduJe 
ostatecznie o charakterze komunikatu. Wyznacza styl 
WYPOwiedzi teatralnej. 
Wpółpracownicy, ich myśli i działania, są dla. re~y

sera tworzywem. Ograniczają go i jednocześnie in
spirują. Wszystko to w trakcie pracy t~atralnej wza
jemnie odpycha się, przenika i przyciąga zarazem. 
Czy spektakl wyglądałby ii:aczej przy inn~ch akt~
rach, przy innym scenografie? Tak. Ale Jednoczes: 
nie pozostałoby w dwóch różnych spektaklach c<;>s 
wspólnego. To „coś" - to właśnie spos?.b myślenia 
teatralnego twórcy wypowiedzi. Dla bllzszego wy
jaśnienia posłużmy się analogią. Można z dużym pra
wdopodobieństwem przypuszczać, że dramaty S?akes
peare'a wyglądałyby inaczej, gdyby ich au~or me czy
tał np. kronik królewskich. Pozostałyby Jednak dra
matami Shakespeare'a. Powieści Tomasza Manna by
łyby prawdopodobnie zupełnie in~~ gdyby ~eh a':1tor 
nie zetknął się nigdy z twórczoscią. DostoJewskiego 
lub nie słyszał o współczesnych teoriach naukoWYch 
(np. w fizyce). Pozostałyby jednak utworami Tom!łsza 
Manna. Analogicznie. Kordian Dejmka byłby mny 
gdyby zamiast Gogolewskieg? rolę tytułową grał ~~
deusz Łomnicki, a scenografię opra~ował Jan Kosm
ski. I jeszcze inny gdyby rolę Kordiana grał Hanusz
kiewicz. Ale we wszystkich tych przypadkach poz<;>
stałby jako całość, jako dzieło teatralne, wypo_wiedzią 
Dejmka. Drugi przykład. „Teatr-~abo~atonum 1~ 
rzędów" przygotowuje we w:o~ła:""lU piąt~ z kolei 
wersję Akropolis według Wyspianski~go. Kazda z tyc~ 
wersji była inna. Różniły się one mię~zy. sobą: Gr!"-11 
przecież częściowo inni akto~zy,_ zm~eniły . się . nie
które sceny w spektaklu, zmieniły się_ z:""iązki po
między scenami, a poprzez to ~legł~ _zmianie st:ukt_u
ra całości. Ale w tym wszystkim, 1 Jednocześ!11e. nie
jako ponad tym wszystkim, pozos_tll:ł czynnik mt~
grujący, scalający, i - co 1s~otmeJ~Ze .- czynnik 
dominujący nad poszczególny~i wersJami spektaklu . 
Tym czynnikiem integrującym Je.st znowu. sposób my
ślenia reżysera, który odciska się na kazdym detalu 

I 
24 

jego dzieła i w tym detalu daje się odczytać. To jest 
niezmienne w Akropo!is. I od razu przyłapuję się na 
tym, że to przecież nieprawda. Te pięć wersji Akro
po!is różnią się między sobą o tyle, o ile zmieniał 
się w międzyczasie reżyser i tworzywo, o ile zmie
niała się relacja między jednym i drugim. Każda 
z wersji stanowi znak, swoiste świadectwo tych zmian, 
które dokonywały się w relacji między podmiotem 
i przedmiotem. Ale jest to zarazem argument, że 
dzieło teatralne realizuje się w procesie dwustronnego 
kontaktu reżysera i tworzywa. W tym procesie zmie
nia się zarówno rażyser jak i tworzywo. Informacje 
są tu przekazywane dwustronnie. Bodźce działają 
i na twórcę i na tworzywo. Reżyser inspiruje aktora, 
scenografa, muzyka, ale także odwrotnie - tworzy
wo inspiruje ryżesera zmuszając go do twórczych, 
i coraz to nowych, poszukiwań w materii języka danej 
sztuki. W naszym przypadku - w języku sztuki te
atru . 
Reżyser kreując spektakl integruje wszystkie ele

menty tworzywa nadając swojemu dziełu organiczną 
harmonijność. Integruje jednak poprzez rozbicie, roz
drabnianie, drogą dezintegracji. Te dwie czynności 
istnieją równo1egle tworząc dialektyczną opozycję . Tak 
rozumiana harmonijność obejmuje wszystkie wewnę
trzne sprzeczności sztuki, które stanowią funkcjonal
ny odpowiednik sprzeczności świata. Funkcja reży
sera jest tu analogiczna do roli Kreatora, który w 
Chaosie i z Chaosu tworzył względnie uporządkowany 
Kosmos. Reżyser-Kreator nadaje spektaklowi kształt 
ostateczny. Dominowanie nad nim w komunikacie 
teatralnym aktora czy scenografa, w znaczeniu ich 
„wyłamywania" się z kompozycji spektaklu, to pr~e
ważnie dowód nieporadności reżysera. Jego niedo
statecznego opanowania tworzywa. 

Panowanie reżysera nad tworzywem nie ogranicza 
przy tym, jakby się mogło wydawać, indywidualności 
aktora czy scenografa, nie ogranicza ich twórczości. 
Przykładem twórczej współpracy jest dla piszącego 
te słowa właśnie Akropo!is Grotowskiego i Szajny 
(tego samego Józefa Szajny, którego nie można było 
„ujarzmić" w Nowej Hucie), czy też Dziady Schillera 
i Pronaszki, które stały się nieprzypadkowo jedną 
z najznakomitszych inscenizacji w historii teatru pol
skiego. Tutaj widzimy też jak ważny jest w teatrze 
odpowiedni dobór współpracowników. Stanowi on 
jeden z podstawowych warunków sukcesu. Nie można 
jednak ciągle zapominać, że twórczość zespołu zostaje 
w akcie teatralnym pódporządkowana strukturze ca
łej wypowiedzi, i w takim rozumieniu - spektakl 
stanowi rezultat dokonanego i akceptowanego przez 
reżysera wyboru z repertuaru możliwości. Zespoło
wość bowiem nie wyklucza wcale maksymalnego roz
woju indywidualności wewnątrz zespołu. Zespół 
i twórczy reżyser tylko ukierunkowują rozwój indy
widualności, a nie zahamowują go. Historia teatru 
polskiego, i nie tylko polskiego, WYdaje się najpeł
niejszy!11 potwierdzeniem słuszności WYSUniętej tezy. 
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Nie jest J?rzecież sprawą przypadku, że najwybitniejsi 
aktorzy i scenografowie kształtowali się we współ
pr?CY z. reżyserami tej miary, co Tadeusz Pawlikow
ski, Juhusz Osterwa, Leon Schiller Wilam Horzyca 
Kazimierz Dejmek... ' ' 

Nie jest takż_e przypadkiem, że opis praw rządzą
cych kompozycJą spektaklu doskonale rozumiał i opi
~ał Jan Sebastian Bach, kiedy uczył traktować głosy 
mstrumentów jako osoby, a wielogłosowy utwór in
strum~ntalny jako rozmowę tych osób. Stawiał przy 
tJ'.°m niezbędny ~arunek, aby każdy z rozmówców za
bi~ra~ głos p:awidłowo i w odpowiednim czasie, jeśli 
zas me ma me do powiedzenia, nich lepiej milczy lub 
czeka na swoją kolej. Poszczególne instrumenty mu
zyczn~. "."ystępowały zatem u Bacha w analogicznej 
funkCJI Jak aktorzy w teatrze, a osobnik, który nimi 
dyrygował stanowił funkcjonalny odpowiednik reży
s~ra, twórc~ i podmiotu dzieła teatralnego. W ten spo
sob ~zy~kuJemy _dowód na to, że prawa rządzące wy
powie_dz1ą na róznych obszarach twórczej działalności 
człowieka są analogiczne i w zasadzie niezależne od 
tworzywa: .t\nalogiczne reguły strukturalne rządzą 
tw~rczośc14 hteracką, muzyczną, filmową, teatralną. 
Rózne ~ą tylko tworzywa, różna jest substancja, którą 
w akcie twórczym ukształtowuje działalność czło
W:i~ka. Natomiast różne dziedziny twórczości ludz
kie], zarówno na obszarze sztuki jak i na obszarze 
nauki, zbi17gaj:=i się na ~ozi?mie semantycznym, czyli 
- na poz1om1e znaczenia i sensu wypowiedzi. Tak 
w sztuce jak i w nauce spotykamy się prawie na każ
dym kroku z samopotwierdzeniem się człowieka po
przez akt twórczej kreacji, poprzez to co Bloch okreś
lił jako triumf inteligencji nad faktdmi. Taki triumf 
stanowi t_eż ~ażdor~zowe dzieło sztuki teatralnej, któ
rego twó~c~ Jest rezyser, a współuczesnikami i współ
!wórcam1 Jesteśmy my sami, abyśmy nie zapominali, 
ze _w poszukiwaniu harmonii życia ludzkiego wystę
puJemy na scenie naszego istnienia jednocześnie w 
~wóc? rolach .- aktoró"':' ~ widzów. Dlatego znajdu
Jąc się w sah teatralne] Jesteśmy niejako zmuszeni 
uświadomić sobie, że patrzenie zawsze oznacza akt 
twórczy, a nie. b~erne. odb!cie rzeczywistości danej 
-raz na. zaws~e i mezm1e?neJ, or~z, że w rozgrywają
cym s1~. ~akze na terenie sztuki dramacie ludzkiego 
pozI?ama J~s~eśmy zarazem przedmiotem i podmiotem, 
odb10rcam1 i współtwórcami. 
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MIMODRAM 
TCHNIENIE POEZJI 
MARCEL MARCEAU 

Gest, którego nie podbudowuje liryzm, jest tylko 
suchym szkicem w przestrzeni. 

Gest musi być wykonany dokładnie i we właści
wym czasie, musi być skąpy, ale posiadać siłę drama
tyczną. Siła gestu, pełnego napięcia dramatycznego, 
nie wyklucza wątku poetyckiego, w przeciwnym razie 
nieuniknione jest zerwanie z sylwetką gestu, zawisa 
on w powietrzu, zostawiając po sobie wrażenie spaz
mu, gwałtownego skoku w przestrzeni, prostej lub ła
manej linii, czegoś w rodzaju zimnej figury geome
trycznej. 

Gest sam w sobie nie jest wystarczający, gest 
bez myśli zapładniającej go, jest bezpłodny. Taki gest 
to szkielet bez tkanek, futerał bez zawartości. Gest, 
jego rysunek i kontur, ucieleśniające myśl na zew
nątrz, wymagają ścisłej harmonii. Gest musi posia
dać określony styl. 

W twórczości dramatycznej, w inwencji, w wyrazi
stości gestów aktora-mima przejawia się jego kunszt 
zarówno jako artysty-komik~. jak i artysty-tragika. 
Zdolność aktora-mima do przedstawiania obrazowo 

wypływa ze znajomości życia, z obserwacji człowieka 
i jego czynów w otaczającym środowisku. 

Kiedy sztuka dramatyczna aktora-mima oparta jest 
na polocie jego własnej myśli, jest on zdolny wywo
ływać u widzów drżenie - 6ę"dące echem duszy arty
sty. Gest mima przyjmujemy wówczas jak powsta
jącą w głębi jego duszy · cicho brzmiącą pieśń. 

Aktor-roim wibruje ja!C struny harfy. W istocie 
swej natury jest on liryczny, wydaje się nam, że jego 
gest jest owiany tchnieniem poezji. Można być jedna
kowo lirycznym w komicznym i lirycznym rodzaju. 
Gest musi żyć jak żyje i oddycha wszystko żywe, w 
przeciwnym razie schnie on, jak roślina pozbawiona 
wody. 

Mówimy więc, że gest wibruje i oddycha jak istota 
żywa. 

Oddychanie rozprzestrzenia fale, nasz system ner
wowy wyczuwa ich kontakt, wywołują one u nas drże
nie uczuć i myśli. 

Jeżeli gest jest rezultatem tylko intuicji - do wi
dzów nic nie dociera. 

W istocie swej gest to zjawisko opierające się na 
fizycznej podstawie natury ludzkiej. Ale aureola po
ezji jest tym jaśniejsza, im bardziej harmonijny jest 
wykonany gest; jest on muzyką i jak gdyby widzial
nym echem duchowych ruchów aktora. 

Nawet w bezruchu aktor wypromieniowuje prądy 
i fluidy, przy pomocy których powstaje kontakt du
chowy między aktorem i widzami; te fluidy, tworzące 
kontakt, nazywamy wymianą magnetyczną. 
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Równowaga w naszej sztuce to trafne połączenie 
formy i istoty. Forma naszej sztuki, pełnej poezji, to 
nic innego, jak architektonika gestów i trafna kom
binacja linii; zarówno to pierwsze, jak i drugie bu
dzi nasze uczucia i rodzi piękno. 

Istota naszej sztuki wypływa ze zjawisk natury 
zewnętrznej, to jest z psychologicznej podbudowy sce
nariusza, charakterów, typów, oraz, oczywiście, na
szych myśli, kształtujących się pod wpływem otacza
jącego nas środowiska spocjalnego. 

Gest owiany tchnieniem poezji, poruszany roman
tycznym porywem aktora, może czasem osiągać 
szczyty sztuki klasycznej. 
Zamęt uczuć jest nieunikniony, jednak ciepło pro

mieniowane przez aktora w toku akcji scenicznej jest 
obowiązkowo kontrolowane przez zdrowy rozsądek 
i jasność myśli. 

Mimowie Wschodu i Grecji dobrze wiedzieli o tym: 
stworzone przez nich tragedie są starannie wypraco
wane, przewidywane w nich było wszystko, co, jak 
nam się teraz wydaje, nie sposób zawczasu przewi
dzieć. 

Mimodramom starożytności właściwe były nieocze
kiwane rozwiązania, ale ich tempo jest zawsze ściśle 
wymierzone, ono tworzyło tę jedność, która jest tak 
konieczna dla rozwoju akcji scenicznej, do nadania 
jej podniosłości odpow~dającej poziomowi podnio
słości tonu w tragedii. 

Kiedy mówimy o aureoli, o tchnieniu poezji, mamy 
na uwadze nie tylko mimów epoki antycznej, średnio
wiecza, XVIII wieku, ale i współczesnych nam mi
mów. Ten rodzaj sztuki rodzi w nas niejasne marze
nia, jest on jednocześnie konkretny i abstrakcyjny, 
budzi wspomnienia i wywołuje obrazy, dąży do zes
polenia z kosmosem z pobłażliwością retoryka i nie
wymuszonością poety, uparcie proponującego otocze
niu swe wiersze. 

Wszystko to składa się na istotę sztuki aktora-mima. 
Nie odrzucam ruchów usuwających linie utarte, ale 

nie uważam za dopuszczalne uchy łamiące linie i po
zbawiające je obrazu i podobieństwa ludzkiego. 
Poddając analizie pracę aktora-mima, sztukę któ

rego nazwałem obiektywną i przedmiotową, należy 
zarazem podkreślić liryczną podbudowę jego miłości 
do rzeczy obok całkowitego utożsamienia z otaczają
cym środowiskiem. 

Tchnienie poezji zasnuwa wszystkie stworzone przez 
mima kontury i formy, poddosząc tym samym poziom 
jego mistrzostwa aktorskiego. 

Idee i ruchy serca łączą się w jednym rytmie, na
dając tempu przedstawienia teatralnego napięcia i ta
ką siłę dramatyczną, bez których nasza sztuka - sztu
ka mimodramu - traci swoją podstawę duchową 
i przekształca się w mechaniczne przesunięcie istoty . 
ludzkiej w przestrzeni po z góry określonych liniach. 
geometrycznych. 

„Tieatr", 1960, nr 3, str. 190-191. Tłum. Jan Dalecki 
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INSPICJENT: SUFLER: 
MARIAN NOWAKOWSKI .JANIN A IMIENIŃSKA 

f ranciszek z Moncorbier, który od swojego krewnego 

i opiekuna przybrał nazwisko Villon, urodził się 

w ubogim domu w Paryżu w r . 1431. O ojcu jego nie 

Vviadomo nic. Zamożny kuzyn, kanonik Wilhelm 

de Villon zajął się jego wykształceniem. W r . 1449 

Villon otrzymał stopień bakałarza. Przybrany ojciec 

chciał, żeby Fr_anciszek został duchownym, al e mło

dego żaka pociągało inne życie. „Dzielnicę łacińską" 

Paryża zamieszkiwała w XV wieku hałaśliwa ciżba, 

pochodząca z wszystkich krajów Europy. Jako mię

dzynarodowego języka używano łaciny. Villon stał się 

µrzywódcą kompanii wygłodniałej i zdeprawowanej 

cyganerii. Brał udział w kawałach, bójkach, awan 

turach. Sprzeczka o bliżej nieznaną Jsabeau uczyniła 

go (1455 r.) w obronie własnego życia mimowolnym 

zabójcą. Sprawę umorzono. Ale na kilka miesięcy Vil

lon musi ał opuścić Paryż . Po powrocie do Paryża znów 

znalazł się w kolizji z prawem. Z pięcioma kolegami 

ukradł worek z pięciuset złotymi skudami z Kole

gium Nawarskiego. W r. 1461 przebywa w więzieniu 

w Meungs, o chlebie i wodzie - oskarżony o kra

dzież i morderstwo. Przypadkowi zawdzięcza oca

lenie. Ludwik XI po koronacji zatrzymuje się w Me

ungs i darzy więżniów amnestią. W r. 1463 w bójce 

sprowokowanej przez Villona i jego kompanów ginie 

bogaty mieszczanin . Villon zostaje poddany torturze 

wody i skazany „na powieszenie i zaduszenie" razem 

z kilkoma opryszkami. Po apelacji karę złagodzono 

na dziesięć lat wygnania z miasta i hrabstwa pary

skiego. Miał wtedy trzydzieści dwa lata ... Co się z nim 

stało? Nie wiemy. Takie było „niespokojne, zbrodnicze 

i nędzne życie Franciszka z Moncorbier, zwanego Vil

lon... próżniaka, pijaka, gracza, rozpustnika, darmo

zjada, oszusta, złodzieja, włamywacza". Ten zawo

dowy złoczyńca jest autorem najpiękniejszych i naj

bardziej przejmujących poezji XV-wiek u. 



FRAN<;OIS VILLON 

LIV 
Z „W IE L KIEGO TEST AMEN TU" 

Podawać piłkę, rzecz to gasza, 
A że1iska chwytać ją do siatki, 
Ot cala słuszność, nasza, wasza, 
Takie miłości są zagadki 
Wiary w tych igrach ty nie pytaj, 
Choćby sto razy ją poprzysiąc, 

I słówko stare pilnie czytaj: 
Za jedną rozkosz bólów tysiąc. 

LX XVI 
Item me ciało grzeszne zdaję 
Ziemi, wielmożnej rodzicielce 
Robactwo sie ta nim niP naje, 
Głód je wysuszył nazbyt wielce, 
Niech że je przyjmie żyzne łono: 
Co z ziemi, w ziemię się obraca. 
W szelka, rzecz, słusznie mówią pono, 
Chętnie do swego miejsca wraca. 
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