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SZKICE DO PORTRETOW 
LECH BIJAŁO 

„Grałem bardzo różnorodne role" 
- powiada wyliczając około 150 po
zycji odtwórca postaci Pana Niedzieli 
z molierowskiego „Don Juana" -
„ale zawsze pragnąłem grac siebie." 
Po chwili dodaje: „Żeby zagrac siebie 
trzeba siebie dokładnie poznac. Ak· 
torskie poznawanie samego siebie to 
nie tylko ludzka potrzeba, ciekawość, 
niepokój. To przede wszystkim wie-
dza. Uzewnętrznienie jej w aktorskim 
działaniu może nastąpić tylko przez 
stałe doskonalenie warsztatu. Aktor
stwo dla mnie to należycie pojęte rze
miosło" mówi Lech Bijałd. 

„Dzisiaj już wiem, że aktor powi
nien hyc sprawnie działającym instru
mentem. Nie wierzę w „genialne, in
tuicyjne amatorstwo", które różnymi 

drogami dostaje się do naszego tea
tralnego życia. Wyjątki są zawsze 
chwalebne, ale w tym właśnie zawo
dzie, który powm1en wykształcić 

u każdego aktora taki zasób środków, 
by mógł on podołać każdej wizji tea
tru, nie może być mowy o dyletan
ckiej, ale odświeżającej improwiza
cji". 
Powyższe credo Bijałda potwierdza 
w pełni jego sceniczna kariera. Dyplo
mant krakowskiej Szkoły z roku 1950 
wyróżniający się szkolnymi rolami 
Poety z „Wesela" (reż. A. Szymań

skiego) i Tietieriewa z „Mieszczan" 
Gorkiego (reż. T. Burnatowicza) pra
cował następnie w Katowicach pod 
reżyserską ręką Władysława Woźnika 

i Romana Zawistowskiego. O jego 
jednej z pierwszych ról - Sergiusza 
Łukonina ze sztuki Konstantego Si
monowa „Chłopiec z naszego miasta" 
- katowicki recenzent napisał: „Bi
jałd, jeden z najmłodszych artystów 
śląskiego teatru, był na przemian nie
sfornym Sieriożą, gorąco kochającym 
Sergiuszem i bohaterskim majorem 
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Łukoninem, prawdziwością swej roli 
trafiając do serca widowni." 
Z krakowskich dwóch sezonów w Te
atrze Młodego Widza (1953-1955) 
pozostała w pamięci krytyków rola 
młodego marynarza Walka z „Bosma
na z Bajki". „Dawno nie widziałem 
tak dobrze zagranej postaci komedio
wej" - napisał Tadeusz Kwiatkow
ski, uzasa!fniając swe wrażenie: „Hu
mor Bijałda wynikał od wewnątrz, 

był autentyczną własnością aktora, 
nie powodowaną nawet sugestiami 
tekstu." 
Kilka następnych, obfitujących w 
bardzo zróżnicowane aktorskie zada
nia, lat spędził Bijałd w małych tea
trach. Po niedługim epizodzie kosza
lińskim dłużej zatrzymała go Często
chowa, gdzie grał zarówno w „Ren
dez-vous" Anouilha i w „Huzarach" 
Breala, jak i w „ Tramwaju zwanym 
pożądaniem" (Stanley) i w „Miłości 

Anny" Zawieyskiego (Adam). Zacyto
wać warto recezencki głos z przedsta
wienia „Liliomfi" Szilinghettiego: 
„Rolę Sellemf'ego - głupkowatego 
komedianta - odtwarza Lech Bijałd. 
I to jak! Każdy jego ruch i gest jest 
świetnie obliczony i przyprawia wi
downię o szczery śmiech. Bijałd ma 
w sobie dużo szczerości i bezpośred
niości. Szczególnie świetny jest w 
scenie pisania przeczenia." 
Postać Pagatowicza z „Grubych ryb", 
ta rola obarczona trudną do udźwig
nięcia tradycją gry naszych najlep
szych mistrzów, była dla młodego ak
tora poważną próbą zarówno w Czę
stochowie (1958), jak i w Poznaniu 
(1964), dokąd przeszedł Bijałd po ko
lejnych sezonach w Białymstoku i w 
Sosnowcu. W Sosnowcu ciekawie za
rysował Williego w „Niemcach", w 
Białymstoku - Jana z „Pierwszego 
dnia wolności" i Petrucchia z szekspi
rowskiego „Poskromienia złośnicy". 
„Petrucchio był poskromicielem pełną 
gębą" - napisała recezentka o tej in
scenizacji Zbigniewa Sawana - „Hu
czał basem, trzaskał biczem, głodził 

swą krnąbrną małżonkę ( ... ) Zasługa 
w tym Bijałda, że wzniósł się ponad 
pozorny prymitywizm tej roli i po
traktował ją z przymrużeniem oka". 
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KRONIKA PIĘTNASTOLECIA 
Albert Camus, Stan oblężenia (l'Etat 
de Siege). Dramat w trzech częściach 
z prologiem. Przekład: Joanna Guze, 
Opracowanie przedstawienia: Krysty
na Skuszanka i Jerzy Krasowski, Sce
nografia: Józef Szajna, Muzyka: Sta
nisław Skrowaczewski, Prapremiera 
polska 6 lutego 1958. Przedstawień 
42. 

„Jest więc „Stan oblężenia" sztuką 
nie o totalitaryzmie, lecz o współcze
snym kryzysie humanizmu. Władztwo 
Dżumy stanowi jedno z wyjść z owego 
kryzysu. Drugie wskazuje autor w 
swej egzystencjalistycznej filozofii 
buntu. 

Ten sens główny „Stanu oblężenia" 
prześlepili realizatorzy przedstawie
nia. Pokazali sztukę o walce z tota
lizmem w r z e c z y w i s t o ś c i -
zamiast sztuki o walce z totalizmem 
w d u c h u. Przedstawienie zrobili 
szlachetne, ale powierzchowne, wy
prute z intelektualnej „perwersji" au
tora. Dżuma jest zły, wolność dobra, 
trzeba się o nią bić - ot i wszystko. 
Z filozofii została tylko publicystyka. 

Ujęcie takie określiło kształt przed
stawienia. Choć w skrócie alegorycz
nym, rzecz dzieje się rzeczywiście -
zamiast dziać się na planie dyskusji 
intelektualnej. Przesunięcie z planu 
dyskusji w plan rzeczywistości doko
nuje się przy pomocy ubarwienia 
uczuciowego. Ze sceny unosić się za
czynają nastroje. Groza, która ma być 
tylko umownym argumentem w dy
skusji, staje się grozą rzeczywiście 
przeżywaną. Nastrojami grają światła 
i cienie. Od muzyki - świetnej zresz
tą jako rzecz sama dla siebie -
dreszcz idzie w widzu po grzbiecie. 
Aktorzy modulują uczuciowo głos, 
przeżywają wewnętrznie swe tragiz-

Maja Wiśniowska , Stefan Mienicki i Freda Leniewicz na 
próbie „Don Juana" 
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AKTORZY: 

Don Juan 

Sganarel 
Elwira, żona 

- ALEKSANDER BEDNARZ 

Don Juana 

Guzman 

- STEFAN MIENICKI 

- DANUTA JAMROZY 

- STANISŁAW MICHNO 

Don Carlos } bracia - ROMAN ~ARZE~ 
Don Alonzo Elwiry - LESZEK SWIGON 

Don Luis, ojciec 
Don Juana - JAN KRZYWDZIAK 
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Franciszek, żebrak - EDWARD RĄCZKOWSKI 
Karolka - MAJA WIŚNIOWSKA 
Marcysia - FREDA LENIEWICZ 
Pieterek, chłop przy-

rzeczony Karolce - MIECZ. FRANASZEK 
Pan Niedziela, 

kupiec - LECH BIJAŁD 
Stokrotka }Don Juana- ZDZISŁAW KLUCZNIK 
Pyskacz służba - RYSZARD MAYOR 
Posąg Komandora - TYTUS WILSKI 
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Asystent reżysera - ALEKSANDER BEDNARZ 

Prowadząca 

spektakl - JANINA GRUDNIEWICZ 

Kontrola tekstu - MICHALINA STARCZYK 

Swiatło - KRZYSZTOF ZENKOWSKI 

Dźwięk - JERZY JUSZCZYNKO 



na rola Nady, nihilistycznego waga
bundy i kolaboranta, spaczona i za
tarta przez E. Rączkowskiego krzykli
wą nonszalancją farsową odbiegała od 
ogólnego, wysokiego poziomu przed
stawienia. 

Rozegrano dramat na owalnej po
chylni, ukazującej plastycznie kompo
zycję scen zbiorowych na tle natural
nym. Wisząca górą konstrukcja ab
strakcyjna przenosiła nas w aurę na
szej epoki międzyplanetarnej, szcze
gólnie w chwili przebiegania komety. 
Dobrze wyzyskane oświetlenie i opu
szczająca się wielka sieć, symbolizo
wały sugestywnie grozę izolacji mia
sta po zapanowaniu Dżumy. Muzyka 
wspierała ogólny nastrój, a taki efekt 
akustyczny jak suchy grzechot, zapo
wiadający „skreślenie" z listy, miał 
w sobie przerażającą oschłość i okru
cieństwo. Cechowała całość harmoni
zacja wszystkich środków wyrazu, 
jednolitość i umiar. 

Przedstawienie „Stanu oblężenia", 
bardzo śmiałe repertuarowo i formal
nie, usprawiedliwia wysokie ambicje 
Teatru Ludowego. Jest teatralnym 
zjawiskiem niecodziennym, nie . tylko 
w Krakowie, ale zapewne także w 
skali krajowej." 

(T. Kudliński, „Stan oblężenia" w 
Nowej Hucie, „Tygodnik Powszech
ny" 1958 nr 48). 

„Kudliński pisze, że w sztuce tej 
prowadzi autora „czysta, nieugięta lo
gika intelektualna", a ja myślę, że 

sztuka, mimo 1scie genialnych miejsc, 
jest niejasna, miejscami wręcz mętna 
(tu się zgadzam z Voglerem, którego 
ktoś pochopnie w „Tygodniku" chlap
nął). Kudliński pisze, że „wykonanie 
aktorskie całego zespołu wyróżniło się 
starannością i wyrównanym pozio
mem nawet w najmniejszym epizo
dzie", a ja uważam, że grano bez po
myślunku reżyserskiego, słabo i każ
dy na inny strój. Kudliński pisze, że 
tylko Rączkowski grał źle, a ja myślę, 
że on jeden próbował grać z sensem 
i ustrzegł się nieznośnego, deklama
torsko patetycznego wycia, w jakie 
„wisząca górą konstrukcja abstrakcyj
na przenosiła nas w aurę naszej epo
ki międzyplanetarnej", a mnie kons
trukcja ta przypominała strych z bie
lizną, a jej szablonowo abstrakcyjny 
manieryzm komicznie kontrastował 
z niespodziewanym i niestrawnym 
i·ealizmem kostiumów. Kudliński pi
sze, że całość cechowała „harmoniza
cja wszystkich środków wyrazu 
i umiar", a ja uważam, że tak niejed
nolite i chaotyczne przedstawienie nie 
przynosi ambitnemu teatrowi zaszczy
tu." 
(Kisiel, Skoki w boki, „Tygodnik Po
wszechny" 1968 nr 49). 

„Niezależnie jednak od wątpliwoś
ci, jakie może nasuwać sam tekst -
trzeba stwierdzić, że przedstawienie 
nowohuck'e pokazało nam niewątpli
wy t e a t r. Jest w tym przedstawie
niu j e d n o l i t o ś ć w i z j i a r t y
s t y c z n e j, która dla oryginalności 
i autentyczności dzieła teatralnego 
jest nieodzowna. Prawda, że najwiek
szv udział w tym ma plastyka. Indy
widualność Józefa Szajny wywiera 
wpływ decydujący na charakter tej 
wizji, a zarazem teatru. W nowohuc
kim „Stanie oblężenia", na przykład, 
cienka, ale g-esta siatka pajęcza osnu
wająca szczelnie całą przestrzeń sce
niczną, ociążałe płaty form plastycz
nych, zwisających nieregularnie i gro
źnie nad teatralnym światem („.), ja
skrawe jarmarczne kostiumy, strzępy 
gałganów i łachmanów („.), wszyst
ko to już z zewnątrz, od strony wizu
alnej wyznacza kształt teatru. Ale 
opracowujący przedstawienie Krysty
na Skuszanka i Jerzy Krasowski 
wkomponowują to świadomie w ca
łość wraz z dźwiękiem („.), wraz ze 
światłem („.), wraz z precyzyjną in
strumentacją scen zbiorowych." 







ROZMOWA 
O TEATRZE 

„Nareszcie Aleksander Bednarz, jako 

demon Rogożyn (Parfien Siemionycz) 

mógł odejść od schematów rosyjskich 

„dusz zaczadzonych", które wygląda

ły podobnie w każdej kolejno granej 

sztuce ... ". 

Tak napisał recenzent o Pana ostat
niej roli. Uważam, że taka ocena jest 

poważnym wyróżnieniem, ale na taką 

ocenę składa się wiele czynników, 

chyba nie tylko doświadczenie? 

- Gram na scenie od 1 O lat. Praco

wałem z takimi reżyserami jak Zam

kow i Swinarski, jakże różnymi, jed

nak mającymi coś wspólnego w podej

ściu do estetyki teatru. Miało to nie

wątpliwy wpływ na kształtowanie 

mojego warsztatu, ale równocześnie 

wyzwoliło we mnie dążność do pójścia 

własną, indywidualną drogą. o~ 3 lat 

jestem w Teatrze Ludowym, a frag

ment recenzji dotyczy spektaklu 

„Idioty" reżyserowanego przez Wal

demara Krygiera. 

- Czy nowe kierownictwo Teatru 

Ludowego to temat, na który może się 

Pan wypowiedzieć? 

- Kygier tworzy teatr autorski. Jest 

reżyserem i scenografem, nieraz auto

rem adaptacji. Podejmuje próby 

kształtowania nowego teatru - two

rzy coś, czego nie spotkałem u innych: 

oszczędność, niemal ascetyczna, środ

ków i stawianie na aktora. 

- Teatr autorski i indywidualność 

aktora, czy nie ma w tym sprzecznoś

ci? 

I 
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- U Krygiera właśnie aktor, jego 

ciało, jego głos tworzą architekturę 

sztuki. Stawia to olbrzymie wymaga

nia wobec aktora, bo przestaje on być 

marionetką na scenie; musi myśleć, 

musi dążyć do wyzwolenia się z pew

nych utartych pojęć. Musi on inteli

gentnie - ale indywidualnie - prze

kazać widzowi to, co zamierza powie

dzieć reżyser, który rysuje tu główny 

temat, a aktor ma swobodę propozy

cji. 

- Jest pan nie tylko aktorem, ale 

także au torem sztuk, granych na sce

nach teatralnych. Co może Pan po

wiedzieć o swojej twórczości? 

- Pierwszą moją próbą autorską by

ła sztuka: „Dzień dobry Mario". Pra

premiera jej odbyła się w Lublinie, 

potem była ona grana na otwarcie 

sceny kameralnej w Teatrze Ludo

wym. Było to pierwsze potwierdzenie 

moich dążeń do teatru autorskiego. 

Swoją dotychczasową twórczość trak

tuję jako wprawki, jako pierwsze lite

ry, bo jest to coś, co mógłbym okre

ślić jako „pisanie na scenie". Drugą 

pozycją jest makabryczna farsa „Bab

cia Adelcia na własnym pogrzebie". 

Jest to kpina z pewnych tradycji lu

dowości, przeniesionych we współcze-

sność, jak np. stypa. „Babcię Adelcię" 

wystawił Teatr 38. Studenci okazali 

się wspaniałymi aktorami, choć po raz 

pierwszy stanęli na scenie. Może wła

śnie dlatego, że nie mieli oporów este

tycznych, jakie ma każdy zawodowy 

aktor, może właśnie dlatego zagrali 

tak, jak sobie to wyobrażałem? 

I wreszcie trzecia moja sztuka - nie, 

to niedobre określenie - „Przerwa 

w snach" grana będzie w Lublinie. 





W REPERTUARZE TEATRU 

Aleksander F r e d r o 

DAMY HUZARY 
Reżyseria I scenografia: Waldemar Krygier 

Aleksander Bednarz , 
DZIEN DOBRY MARIO 

Propozycja sceniczna autora 
Scenografia: Elżbieta Oyrzanowska-Zlelonacka 

Scena NURT 71 

T e n n e s s e e W i I I i am s 

SZKLANA MENAŻERIA 
Reżyseria I scenografia: Waldemar Krygier 

F o d o r Dostojewsk 

DI OT A 
Adaptacja, reżyseria I scenografia: Waldemar Krygier 

Jacek Tomasik Ruch sceniczny: 

Zofia Rogoszówna 

DZIECI PANA MA"'1STRA 
Adaptacja sceniczna: 

Reżyseria I scenografia: 

D a n 

po w 
Reżyseria: 

Scenografia: 

e I 

R ó 
c 
T 

Bogusława Czuprynówna 
i Jerzy Horeckl 

Waldemar Krygier 

h r s t 

E L 
o f f 

B V z 
Wojciech Boratyński 

Jan Polewka 
Scena NURT 71 

Reżyseria 

Scenografia: 

M o 

DON 
I e r 

"'1UAN 
Zespołowa 

Władysław Wigura 
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ZWĄTPIENIA 

I· N A D ·Z I E J E . 
Probier.n. przyszłości, ezyll świat 

wspólez~s.n~ jako natehałenie 
arłJ'•łJ' 

Spektakl te'ltralny jut dziełem sztuki, , 
ceym jednak jest dziefo sz!uki i ICtóż mcże 

hez trudu odpowiedzieć !!ziś na to pytanie? 

Dziś, w połowie XX w., gdy sztuka stela 

się częścią życia już nie tylko wytworuych 

elit, lecz mRs lud'Zk:ich (.„) odpowiedzieć na 

to pytanie, czym jest sztuka, niełatwo, tym 

IJardziej, że dzieie ru.-tystów zaczyneją się 

tam, gdzie zaczyna się sama pamięc histo-
„ 

rii. 

T& i:,amiECć już prze:l samo swe istnienie 

zdaje się dowodzie, że twórczości Bl'ty

stycznej nie da się od.lączyc od ludzkiego 

życia. 

'fa pam~ęc historii - po wielokroć ty~ 

siądetitia -- zdaje się też powia~ac, ~c 

o tych dziełach, o di;iele sztuki, można 

orz2kac tylko, czym ono bywało w ró:inycłi 

czasach i miejscath, dla róiaycb imizi i o

byczajew, a nie czym jest dla wszystkich, 
~ . 7awsze, \Vs.zęoz1e. 

Ala ta sama pamięć historii zdaje się 

l'ćwnież sugerować i to, że dla twórcy -

od najuawniejszycfi czasów do dziś - jego 

. dzieło, dzieło sztuki, zawsze hy!a wybra

nym sp"sobem życia, spOEobEm własnego, 

osobistego za-:uJażowania w ~wiat ota

czający; sposobem &>tnienia; a wi~c uczest- . 

nictwem w: świat otaczający człowieka 

i przez człowieka ustawicznie i;rzekształ„ 

canym. 

Jest to f::posób dziwny, szczc~ólny, bo 

pofoga na bµdowaniu ze znanyeh elemcn-



tów c7egoś ZU{!ełnie nowego, czego nikt 

przedtem nie wi!!Żiał i nie znał, czeg~ nig

dy dotychczas na świecie nie było: twórca 

zmienia krajobraz świata, który .zastał. 
. . . 

Od tysiącleci istnieje więc coś, co ~o ·tej 

twórczości skłania, popycha, zmusza. Jaldś 
...... 

tajemniczy bodziec, który sprawia, że ~zie-

ło sztuki zaczyna powstawać.· Jakiś pxąd 

. podwójny, płynący od świats IW twórcy. 

i od twórcy ku światn. Prąd, któr~Jest jak 

zdumienie, zachwyt, wesofośc, gniew, ra

dość, i który przynosi twórcy szczególny 

konglomerat podniet, a ku światu · unosi 

w zamlan ową rzecz szczególną, której 

przyroda sama wytwarzać nie potraf!: 

dzieło sztuki: 

Ale gdy ono zjawia się na ~iecie, lrnlj

obraz świah ulega u:~ianie. Czyżby ~ięe 

ów bodziec twórczości, ów ptąd idący od 

świata ku.llrtyście, był tahże zach~tą1 poio„ 

wokacją, wyzwaniem? Swiat rzuca je 

twórcom, lecz jest to wyzwanie szt:zególne. 

Bo gdy artysta je podejmuje, owo wy

ZW!łni~, przynoszące mu ~id ok i głoSY, 

świat&, nie skłania go do i:;zukani~ wyjaś-
.; 

nień, czym świat jest, ani do formułowania 

postulatu, czym hyc powinien. 

Owo wyzwani~ to bodziec ~zczególny, 

pod·nieta odmienm1 i dziwna, ho jej rczul

tatern nie jest ani ·teoretyczna ko~templa

cja, ani prak\yczna akcja; lecz tworzenie 

dziela sztuki. 

Więc jeśli twórczość artystyczna. jest 

szczególnym rodzajem ucz-cstnictwa w 

świecie, to bodziec tej twórr:1.ości jest 

sżczcgóluym sposobem przeżywania ~wia-

ta. I to właśnie nazywam natchnieniem ar

tysty-. Jego źrólU_em jest ~wiat" który we

wnątrz człowieka układa się w krajobraz 

,/ 
, t. 

} . 

ps)'·chiczriy gla każdego odmienny, jedyny 

i niepowtarzalny. 

„Ale świcl,t jest niepod2ielny, iak wepo

dzielne jest niebo nad nami; i fo, do czego 

do:.:hod.z! ludzko~c, opiera się ~a wysiłku 

całej ludzkości". 

Istotnie: krajobraz świata, owo źródło 

natchnieniaJ zmienia się nie tylko za spra

wą jego twórczości. 

Jednym ze źródeł,tcgo ruchu ~jest :rewo

lucja .t1połeczna. 

Przed pięc.dzics:ęciu laty rewolucja rze· 

czywiście wprowadziła na scenę .histerii 

• współczesnej ~lb.rzymie masy ludzkie i ż 
przedmiotu, którym rządzi hist iat uczy

niłe je podmiotem hisł>rii, siłą. rz1;!zącą, 

ho daJa ma.c;om ludzkim świadomość icłi si ... 

ły, uformowała kształt icll roli historycznej 

w· skali globu, zmusiła do czynnego udziału 

\V decyzjach o losach świata, skłoniła d(\ 

wytworzenia instytucji ,;>olityeznych na ich 

miarę olbrzy.mją, właśnie masową. Dziś 

problemy IDa$, masowości zjawisk, maso-
, -. 

. wej kultury, masowych ruchów społecz-

11i7ch są naszym chlebem codziennym. 
"' 

Aie · czyniąc tak, ·1·ewolucia. dokonała 

jeszcze rzeczy drugiej: nadała otaczające

mu nas światu ruch tak szybki, zmienność 

tak wielką, że wszystko, co ludzie uważa!·i 

za odwieczne, pewne, · ustalone - rozsy„ 

puje jm się w rękacłi. I uczyniła to świa 

dornie. 

Proszę: był rok 1492, gdy pierwszy Eu-

1 ropejczyk: wyruszył w !,lOdró:i, od której 

zaceyna sj~ kolonialny pQ!!,bój świata przez 

nowożytną Europę. 

Ale wystarczyło lat pięcdziesi_!lt otl dnia 

wybuchu rewolucji, aby c!)ła ta potęga Eu

ro.1,1y rozsypała się w pył. 

Oto szybkość, z jaką rewolucja puściła 



w r:ich kraiob1·az świata, ten, który układa 

się przecież w każdym z nas j3ko indywi

dualny, własny krajobraz wewnętrzny, ja

ko kształt psychiczny stanowiący. o tym, 

kim jesteśmY. i kim hyc możemy~ 

Trv.dno więe n7e pi'zyznac racji J.:::sarzo

w\ radzieckiemu, grly powiada: 

„Tragizm losu ludzkiego,, losu, który 

r1rzesuwa się pued naszymi oczyma, po

głębia to, że świadom? je.st~śmy, , j2k zmie

nia się wszystko wokół człowieka czynne

go, silnegn ą obarczonego winą( .•• ) Za hl~

darni, za · incipitami i brudnop~ami roi.po-

ścfora się nowe życie, pn:ez nikogo jeszcze 

nie ujrzane, rozpościera słę przyszłość ( .•. ) 

l\loina z całym spokojem stwfardzic, że ta . 
przyszłośc zbliża się ku nam z szyh~ością 

nioonlal kosmiczną ( ••. ) Więc za wzg~rzami 

trzeba umieć dostrzegać góry, wi~ziec las 

spoza drzev.r} za falą przypłY\VU - oc~an, 

a spoza staxości - historię wci~ przyśpie

szaj~cą swój llUl."f'. 

Owszem - pa\viada się - historia 

pr2yśpiesza swćj nurt, ale ten nm:t ciągnie 

nas ku ketastrufie; i nie ma na to rady, bo 

katastrofa je~t czymś naturitlnym w roz

woju <'ywiłizacji. Tak - powh~da~ą inni -

ale ta liata~trofa już się stąla) b~1ła nią re-, 
wo!ucja, a to, co jest po niej, to tylko upa

dek i śrnie:rć, ho upada religia, bo dyspro

porcja między materialnym post~pem a 

duchowym T<;zwojcu.1 człowieka ciągle si~ 

powiększa, bo. zmiany eko11omiczn"-~l>-O

łeczne borzą naturalną równowagą· biolo

gic'.!:ną, bo życie staje się zr.:J.ech::mizowane, 

a kultura - ral-\sowa - standaryzowana, 

ma:::!•"'la. 
Nie - powiadają inni - _ historii w o-

góle nie. mel, historia to pozór i powierz~ 

.chnia zj.• wi~k. nie prie raiajd~ się Sej a-
• . 

\Vl'Otnie sz;y • kim bicg1cr.; , to złudz:::nie, ist-

/ 

I . 

• 

nie.ją tylko struktury nkryte głęboko; czło~ 

wiek jest ich bezwoJnyru, nieświadomym 

wytworem, i jeśii coś się tu zmienias t6 

niedcstnegalnie i ,powoli, natura ludzka 

jest w gruncie rzeczy 41e ta sam~ i cią
gle ten sam konflikt człowiekn z przyrodą, 

cóż ma do tego rewolucja? 

Tak - powia!Jają znowu inni to 

prawda, człcwi~k j~st ·ciągle tak~ sari' 

i zawsze, nieot!miennie ~am, oh':y jeden 

drugiemu, nie mający nic wspólnego z tym 

światem, pozbawiony możltości porozum~e· 

nia się i miłości> &am wśród rzekomej 

wspólnoty) która go wyobcowuje jeRzcze 

harlkiej, im jest sciślejsza i większ;., człon 

wiek jest bezradny i bierny, wszystko, co 

tworzy, obraca się pr:1:eciw niemu i nie P~· 

może mu wyciąganie zrozpzczonych rąk ku 

pustym, milczącym hiebiosom. 

Tnk - powiądają inni - dzieła ludzkie 

są i)rzeciw czło\viekowi, rewolucja wpro

wadziła masy, które dswniej staµowiły 

tylko Ho spoJec~ne, a teraz ~dohyw:Ają kie

rowniczą rol~, ale masy deeradują czło

wieka~ masy to człowiek stadowy, be:! za

.sad i bes:i filozl'fii, obojętny dla tradycji 

i jej wartości, nie zainteresowany w burlG· 

waniu nowych ideałów, żyjący terainiej„ 

szością i zadowal2.jącY, się bierną konsum

!Jcją", a chętny do :iycia w stadzie, bo roza

miejącYi tylk~ "t•·ąską dziet!zinę swojf:j zR

wodowej ~pe~j~!ności. 

()to krzyk zgrozy historiozofii katastro„ 

fizmu, filozofii rozpaczy, humcmisfyki 

i~rzeciwł:fatorycznej, ideologii negacji czło

wieka-twórcy. 

\Ve wszystkich :sparafrazcwar.ycłi tu wi

z;ach świata, który nas otacza, świata bez

{ł<>Śr~cfoio lub pc:.rednio przemienionego 

pnez rewolucji.i, w wizjach rewolucji wre-



gich~ katastroficznych, krytycznych, pesy„ 

mistycznych, dosłuchać się przecież moina 

tonów, którym wzgarda się ,nie należy. Jest 

w nich nie1'ied~ szlachetność. Lecz szla

che~nośc bywa tzasem tylko jałowym 

i helsilnym buntem. Jest w nich niekiedy 
' . ' 
mądroś~. Lecz mągrość bywa czase"J'1 tyllio 

· bezretdiią, zrezygnowaną biernością. Jest 

w nich niekie!}y szczera rozpacz~ Lecz 

szczera rozpacz bywa czasem mimowol

nym okruciefu-.twem i ktzywdą. 

A jednak prawdą jest, ie rewolucja od

mieniwszy świat i odmien~sjąc gll na na

szych ocza!!h ustawicznie - stawia przed 

ludźmi problemy albo tak olbrzymie, że 

wobec· nich blednie ludzka siła, albo tak . 
skomp_likowane, że wobec nich mądrość . 

tzłowieka czuje się rozbrojona. 

Lecz przecie m~liłby się ten, kto by 

twie1·gzil, że problemy, które świat współ

czesny stawia przed <:złowiekiem, są nowe; 

· e nikt ich przedtem nie znał; że niltt 

tprzedtem nad nimi nie musiał się tr~tlzić. 

To niep_rawda. 

ProLlem pokoju i wojny nie jest nowy, 

PrC?blem głodu i nędzy ludzkiej nie jest no-

wy. Problem sensu i c_elu cywi.iizacjj nie 

jest nowy. D:!!iś jednak wojna nie oznacza 

już - jak dawniej - militarnego .zwycię" 

stwa jednych i klęski drugich, lecz zagro

żenie wszystkich, Pokój nie oznacza już -

jak C:awniej - zgody silny.eh kosztem nie

woli słabszych. Ratunek przed nędzą i gło

dem nie oznacza już wygo!iy jednych ko~.-z

tem wyzysku d.rugich·~ Sens i cel cywiliza~ 

cji ludzkiej nie QZllacza już pochw&.ly 

współistnienia innej moralności dla tych, 

a innej dla tamtych. 

„ 
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Rewolucja odmieniając świat, porusza

jąc masy ludzkie i bieg ie~ historii, nie po

stawiła przed światem 'Problemów i zadań 

me.znanych. Ukazała je tylko. w ich prawn 

Cłziwej postaci: jako problemy i zadania 
• !· 

:wszystkich. I dopiero teraz radzi się wy-

obrażenle o ludzkiej :wspólnocie. Oto kraj

obraz współczesnego świata. 
I 

Jest to krajobraz wyzywający. I jeśli on 

właśni~ stanowi źródło natchnienia współ

czesnego artysty, współczesnego twórcy, to 
~ . 

owo natchnienie jest wyzwaniem rzuco-

nym ludziom przez świat, który ich ota

cza. Czy ludzie potrafią poiijąć to wyzwa

nie? Czy podejmując je, potrafią wznieść 

się ponad pesymizm i optymizm? Ponad 

łatwą wiar~, ie :wszystko idzie ku złemu 

i ponad !lutomatyezną pewno~c, że wszyst

ko zmforza h-U . .dobremu? Cey potrafią zro

zumieć, że nie .J pesymiml czy optymizm 

tu idzie, lecz o wielkość człowieka? 

Czy ludzie potrafią, podej~ujłłC to wy

zwanie, wznieść się ponad rozpacz i ponad 

nadzieję?, Ponad !lwie sprzeczne, lecz jed

nakowo :wygodn~, zbyt wygo~ne, postliwy 

:wobec własnego losu? Czy potrafią irozu

miec, że nie o :rozpacz i nadzieję tu. idzie, 

lecz o siłę morainą? Czy; ludzie potrafią 
.-

podjąc to wy:zwanie, które domaga się w~r-

trwałości a nie rezygnacji, szukania wi\?l

kiej idei, a nie pokątnej mądrości? 

Uczynić cywilizację ludzką dobrem po

ws:leclmym w skali globu. Rozwiązać ~ej 

wewnętrzne sprzeczności nie degradując 

człowieka. Usunąć głód i nędzę nie ogniem 
, ' 

i mieczem, bez krwi i ruin. Zlikwidow1:tc 

'wojnę nie upadlając nikogo. "A więc do

tychczasowy bieg bi5torii lu~kie.j całkf)- . 

wicie zmienić. I zmienić :w skali całej ludz

kó§ci. 

r-> :właśnie są problemY, i ~adania, któr~ 



świat ws:półcze~ny rzuca ludziom jako wy

zwanie. Ale czy te 'P!'oblemy i za~ania są 

rzeezywiście na miarę ludzką? Czyż ~Jara 

ich Die je8t raczej kosmiczna niż !udzla, 

skoro idzie tu nie o jeden kraj, lecz o cały 

ten glob, zawieszony w niesko6czonych 
I 

przes!rzeniach? 

A jednak historia . nigdy nie sb\i.iała 

przed ludźmi zadan, które by nie .były na 

miarę ludzi. l człowiek WS!JÓ!czesny udo„ 

wodnił )uż, ż~ stać go na to, 1:1by mierzył 

się z kosmosem. Czemuż by więc nie miał 

zmicnyc się ze swoim własnYlil losem hi

storycznym? 
, . 

Idzie jed.nak o to, aby w tym przedsię- . 

wzięci~• dał miarę swej .potęgi, a nie upad

ku. Ahy zrozmnh?ł wyzwanie jego 11iły bu

d3wniczej, a nie jego siły niszc~ycielskie.j. 

I eby podjął t~ wyzwa-P..te ie jaka wir:lki 

z~ :odniarz, lecz jako wielki tw«Jfca. Czy 

ludziP. są tl tąo zdolni'? 

Dzieje artystów, dzieje twó1ców: które 

zaczynają się tam, gdzie zaczy?.ia się Gama 

par.1.i((c historii, odpcwiadają na to pytanie 

le_pkj niż cłzieje. jakithkolwfok innyc!i spo

foczno~Ci foc1zkicb. Od tysiącleci bowiem. 

dzieje arty!itów ~ają nieustanne świadec

two foam, że krajobraz świata, jako źródło 

natchni~nia twórczego, może to natchnie ... 

\ nfo uczynić bodźcem wielkości człowieka . 

.Wielkości i siły, która s1uawia, że ezłowiek 

jest zdolny tak ob'ródc :..terem historii, aby 

ją skierować nie do „):!ortów zatraty, lecz 

orjeki". 

· W tym wła~nic wielkn ~rzyszłośc sztuld, 

a także sztuki {eatru. I w t.ym przys:da je-
' go wiclk{)śc. 

• Jerzy Adamski 

Fragment c~eju z ksłąiki pt. „ Teoria 
I ~bpy tea!rałnej" • 
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