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Wiara w miłość pojawia się w rozmaitych epokach kul

tury. Ale wszystkie one mają to do siebie, ie są epokami 

upadku wiary w cokolwiek. Można więc pnypuszczać, ie 

ludzie zaczynają wierzyć- w miłość wtedy, gdy wiara w ro

zum, dobro i piękno jest jui niemożliwa. Tak więc miłość 

i wiara w n.ią objawia się nam jako pnedostatnia rzecz 

w którą można wierzyć. P~zedostatnia - bo ostatnią jest 

tale zwana śmierć. 

Ta sztuka jest o miłości i o śmierci. Tak to wygląda z 

pozoru, czyli i treści słów, które padają do nas ze sceny. 

Ale nie tylko słowa padają ze sceny, ale takie myśli ob

jawiane przez sztukę teatralną 1" aktorską. A tok rozumia

na sztuka nCMza jest o iyciu. O iyciu, które usiłuje rato• 

wać się miłością i nie moie być przez nią uratowane, tak 

ie dopiero śmi~ć da mu rady, choć i to moie tylko chwi· 

Iowo. Widać z tego, ie jest to ntuka współczesna; a ro· 

czej - ie je.st to przedstawienie współczesne. 

Na tym właściw.ie moinaby zakończyć, ale noua epoka 

potrzebuje słów, które zastępują ludziom myśłi. Trzeba 

więc dopisać juzcze trochę słów. 

Bohaterem sztuki jest chłopiec, który ucieka z domu, 

rzecz dzieje się w NRD, a wszystto to 

jest do znudzenia banalne. Cói bowiem banal· 

niejszego mi stwierdzenie wypowiedziane przez chłopaka 

bez zawodu lecz z pretensjami; słwierdzenie, ii - iyć 

się nie dał Wszak wszyscy młodzi (podobno) piszą wier· 

sze i rozmyślają o samobójstwie. A potem przechodzi im 

to, stają się normalnymi obywatelami, porządnymi lub 

nieporządnomi (co tei jest normalne) i nie myślą jui o 

śmierci, lecz o życiu. 

Oczywiście wszy1tko to są mrzonki i majaczenia, ale 

jednak w umyśle naszego młodego człowieka pojawić się 

powinno w tym miejscu stwierdzenie, ii w pewnych sytu· 

acjach, a może nawet - ii we wszystkich sytuacjach iyć, 

to znaczy poddać się, czyli inaczej mówiąc - iyć to zna· 

czy rezygnować. Jest to znów banał i wydaje się, ie tego 

wieczoru będziemy skazani na same banały, czyli rzeczy 

oczywiste i powszechne w naszej codzienności. Ale jednak 

nie trzeba lię denerwować, albowiem rzeczywistość nasza 

w sztuce naszej współczesnej, w teatrze polskim wspólcze· 

snym jest równie rzadka jak niemożliwa. Skoro więc ma· 

my tutaj trochę tej codzienności naszej w nie naszym, ale 

przecież do naszego podobnym wydaniu, to raczej chłonąć 

ją wypada z zafascynowaniem i obrzydzeniem - jak na 

to zasługuje, a nie grymasić czy nudzić się. Nuda jest 

prefiguracją śmierci duszy. Więc ci, co się nudzą sq już 

umarli dla świata myśli. 

Bohater tej sztuki. Alei to chłopiec, dziecko, niep;>*uż· 

ny, podejnony szczeniak .•• Ale jednak, ale przecież coś w 

nim jest. Ale co ł Rzecz bordio prosta i zupełnie pnez 

niego nieiowtniona, ani nie zapracowana: zmysł morał· 

ny wyrażający się zewnętrznie w poczuciu odrębności. 

Zmysł moralnył W tym zgoła niemoralnym chłopcuł Alei 

tok I On, w odr0inieniu od innych, naprawdę ipołecznie 

moralnych ludzi czuje, gdy coś jest moralne, lub gdy ta· 

kim nie jest. I w jego właśnie odczµciu to wszystko, co go 

otacza jest niemoralne, czyli nieludzkie, czyłi nie do pne· 

życia, czyli zobójcze. Ale co, konkretnieł Nie wiadomo, 

on sam nie Wlie - jego zmfSł moralny nie jest umysłem 

m01alnym. Nasz chołpiec nie potrafiłby słowa powiedzieć 

na ten temat, ale w odróżnieniu od zawodowych morali· 

zatorów z o c h o w u j e się w sposób moralny w sytu· 

acjach, gdy my o moralności gadamy, oby niemoralność 

noną zagadać. 

Z takimi jak on dyskusja jest najlrudniejua i iwykle 

kończy się wymyślaniem. Czemu jesteś niezodowolonył -

Nie wiem. Ale jesteś niezadowolony - Tok. Ale konkretnie 

z czego ł - Ze W"Szy1tkiego. No ale podaj pnyklad. 

Odwal się. No i tok dalej. Potem ludzie opowiadają, ie 

był „trudny" i ie „popełniono błędy wychowawcze" łub 

„nie potrafil1śmy go uozumieć". 

Nie, lu nie chodzi wcale o to, ieby nasz chłopiec byl 

w życiu uczęśliwy, lu nawet nie chodzi o jego życie. Tu 

chodzi o nasz bezwstydny, samobójczy stan zamykania 

oczu na stan świata. Bohater tej sztułli nie rozumie może 

słowa z tego, co świat do niego mówi, ole swoim zmy· 

słem moralnym wyczuwa, poza rozumem własnym czuje, 

ie coś jest zasadniczo niedobrze. Wszystko osobno jest 

dobrze, a nawet celująco, ale złożywszy to razem w ca

łość; przed zaśnięciem, po przebudzeniu - czuje się obrzy 

dzenie, zniechęcenie i apatię. Takie są problemy młode· 

go Edgara. 

A jak no nie odpowiadał On w ogóle no nie nie od· 

powiada, sloworni, tytłio życiem - bo toki jak on może 

zrobić tylko dwie rzeczy w życiu - iyć, albo nie żyć. 

No i nawet niezbyt chcąc, niejako mimowolnie, auto· 

motycznie jok gdyby - jak le tigurki w barometne, co to 

chowają się no dotę o ukazują no pogodę - Edgar za· 

reagował na stan atmosfery; po prostu pnestał żyć. No 

ale jakie są jego postulaty, czego jest symbolem - od 

niego tego się nie dowiemy i nie od Plenzdorfa. Tego kai· 

dy może się dowiedzieć od samego siebie. Ja od siebie 

dowiedizałem się, ie w sytuacji Edgara - aby iyć prow· 

dziwie, uczciwie i po ludzku - trzeba się zabić. Tak przy· 

najmniej to wygląda na pozór. Czy to jest niezbędne za· 

przeczyć życiu, aby 1połwierdzić prawdę życia luddliegoł 

Nie, nie jest to koniecine. W innych stronach ludzie na· 

uczyli się jui tok iyć, - ii iyjqc, ratując prawdnwe życie; 



nauczyli się o nie walczyć istniejqc. Sytuacja Edłiara jest 

może trumwejsza, może bardliej tragicma: moie on jest 

nieprzygotowany, może my j..Ceśmy nieprzygotowani - w 

kaidym rarie w tej naszej i jego sytuacji jednym, naj· 

prymitywniejszym i najmniej lliutecznym ale banłzo wyra· 

zistym gestem walki o prawdzłwie iyae jest włamie gest 

śmiertelny. 

To mało, ale może przyjdzie i dla nas taka chwila histo· 

rii, gdy nie tylko nie żyć, ale i żyć będzie można przeciw 

życiu pozornemu i dla życia prawdziwego. 

PS. 
Maciej Szybist 

Romansł Bo tu chodzi o milość przecież - ale wszak 

nie o milość, lecz o to, że miłość jest niemożliwa, lub -

ie niczego nie rozwiązuje. Dla nas Połatów uuęściem 

jest, ie te sprawy rozwiązał nam w naszym języku i w 

nószej d11szy Adam Mickiewicz. Cały Plerudotł jest po pro· 

stu zważywszy wszelkie różnice proporcje 

· czwartą częścią „Dziadów", gdzie Gu1taw szaleje z 

powodu utraconej, nigdy nie zreomowanej miłości. To co 

powiedziano na końcu naszego kazania jest niczym innym, 

jak nadzieją na to, ie kiedyś Gustaw pnemieni się i dziś, 

raz jeszcze w K<1nrada, w tego, co wałczył już nie o s.ie· 

bie i za siebie w tr.zeciej części „Dziadów" i w tego wresz· 

cie Konrada, który jui na naszych oczach pnegral swoją 

walkę o życie u Wyspiańskiego w „Wyzwoleniu". 

Kierownik techniczny 

Główny energetyk 

Pracown"9 

Krawiecka 

Melarska 

Stolarsko 

Oświetleniowa 

Akustyczno 

Tapicerska 

Perukarska 

Modelatorska 

Szewska 

SI usarska 

Operatorzy świateł 

Opera·tor dźwięku 

Rekwizytor 

Brygadier 
zes.polu montażystów 

Brygodier sceny 

-. Jan Balcerek 

- inż. lreneus~ Podholańlki 

Kierownicy 

- Antoni Kolman i Teresa Kawa 

- Witold Wannuzek 

- Joachim Wystup 

- Bronisałw Zamltotowicz 

- Ryuanł Balcer 

- Ryszard Piotrowllri 

- Andrzej Grzyb 

- Aleksander lakomsti 

- Wacław Plawgo, 
Michał Tatomir 

- Mańan Rybak 

- Waldemar Kutkowski, 
Kazimierz Marosz 

- Mańan Weissenfeld 

- Andrzej Trosiak 

- Hubert Dobis 

- Zdzłsłow Wolny 

Repertuar bieżący 

DUŻA SCENA 

Christopher Marlowe 
DOKTOR FAUSTUS 

Juliusz Słowacki 
SEN SREBRNY SALOMEI 

wg. J. B. Moliera 
DON GIOVANNI 

MAŁA SCENA 

Witold Gombrowicz 
IWONA, 
KSIĘlNICZKA BURGUNDA 

Ananim wenecki 
z XVI wieku 
WENECJANKA 

W przygotowaniu 

Molo Sceno 

Sławomir Mrożek 

EMIGRANCI 

Opracowanie graficzne 
Redakcja programu 

- Andrzej Mleczko 
- Marek Malec 

Adres biuro przyjmującego zbiorowe zamówienia no bile

ty: Dział Organizacji Widowni Opole, Pl. Lenina tel. 

359-41, 390-82. 

c~"'.J 5 zł 



---......__ 

---

--
ł~~~=E~==i~~~·-

1 

E -F -






