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Chcę, by przedstawienie to by/o snem. 
Jak przypomnienie spraw, zdarzeń, historii zbyt groź

nych i przykrych i zbyt już od nas odległych, abym odważy/ 
się z pełnym krwi wylewem urzeczywistnić je na waszych 
oczach, w waszej wyobrai;ni, na deskach sceny. 

Zbrodnie prymarne i najbezwzględniejsze. Rozlane 
szkliwo gaiki oczu, p11ste oczodoły, zakrwawione kolce, 
błysk noty ofiarnych, niech wam opowiedzp sen. Niech snu 
wysłańcy, niech domownicy zbrodni, niech usta zdyszanych 
gońców szukajp słów właściwych i przerażonych. I ciszy, któ· 
ra wyjawia to, co poprzedzi/o walkę bohatera z demonem 
szalu. Trwogę, czy wdzięczność czujemy, gdy dane jest nam 
tylko słuchać opowieści o chwili agonii, a nie uczestniczyć w 
pnesileniu, w największej próbie? Próbie, która - wiemy -
i nas nie ominie po przebudzeniu. Na jawie. Na jawie nosimy 
w sobie zasiew śmierci. 

W teatrze, we śnie, rozumem przenikamy pułapki losu, 
nie uciekamy, nie poddajemy się. Rozumiemy nasz los we 
śnie ... i zawsze możemy się obudzić, aby żyć na powienchni, 
poza murami zamku mitycznych przodków. 

Wy, widzowie teatralni, jesteście świadkami. Przycho
dzicie do teatru na ogól bez wyraźnego celu. Chcecie się za· 
ba wić, wzruszyć, odprężyć, rozerwać. Podziwiacie i krytyku
jecie aktorów, ale zapominacie o tym, te przypatrujpc się im 
jesteście uczestnikami widowiska. Podobnie, jak dzieje się ze 
świadkami wypadku, czy zh•·odni. Wy jesteście świadkami 
Teatru. Dziś, w bietpcym roku. Zwykle chcecie oglpdać to, 
co oszałamia. A le czasem zdarza się, te rozpoznajecie w ak
torach ludzi podobnych do siebie, ludzi, którzy do was się 
upodobnili. Jakb.v w /11.~trze. 
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Aktor, ten który wychodzi naprzeciwko was, na scenę, 
jest jednym spośród was, wie tyle samo co wy, podobnie zos
tał wychowany przez naród i państwo, czeka go podobna do 
waszej śmierć. Przeczytał te same gazety. Ma podobne troski 
A le wychodzi na scenf, aby naśladować tycie, chce je rozpo
znać w jego przejawach i chce je wyrazić. 
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i widzeń. Dlatego uważam, te fałszywa jest chęć rekonstruo
wania form teatru antycznego. Raczej poddać tekst antyczny 
próbie dopasowania do współczesnej sceny, zmusić go do 
podobnej, co budynek teatru, ewolucji, zmian, przesunięć. 

Naj.wyraźniej zmieni/o się miejsce i funkcja Chóru. Na 
orchestrę wtargnęli widz o wie. Chcieli być blitej aktorów. To 
widzowie weszli na miejsce Chóru. To wy przyglpdacie się 
aktorom z bliska, jak niegdyś Chór przyglpdal się cierpie
niom swych mitycznych królów-tytanów i bogów. Teraz wy 
patrzcie nam w oczy. 
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