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Moralność, to nie tylko abstrakcyjne rozumienie tego, jak należy ijak nie 
należy postępować, lecz przede wszystkim coś, co rodzi się w sferze uczuć. 
Człowiek zabiera głos nie dlatego, że rozumie, iż milczenie jest złem, ale 
dlatego, że owo rozumienie go porusza( ... ) Tego rodzaju głębię rozumie
nia a co za tym idzie głębię uczuć zdolna jest przekazać tylko sztuka 
ostrych konfliktów, o najwyższym dramatyzmie. 

A LEKSANDER GELMAN 

„Dialog'-' nr 2 z 1982 r. 

Odpowiedzialność moralna - bo o niej jest mowa w sztuce, do obowia; 
zków której należy uświadomienie ludziom owej odpowiedzialności - jest 
dla każdego człowieka jednakowa. 
W imię powszechnego postępu sztuka nie ma prawa z nikogo - ktokolwiek 
by to był , owej odpowiedzialności zdejmować. Ta „niesprawiedliwość" 
sztuki wynika z jej humanizmu, z szacunku dla każdego człowieka, bez 
względu jaką rangę mu wyznaczono w społeczeństwie . 

ALEKSANDER GELMAN 
„Dialog" 

nr 2 z 1982 r. 



Ślad , zapisany w chwili gdy to, co człowiek czyni, sięga kształtu godności, 
jest śladem stanowiącym zapis trwały, o niegasnącej wartości . Jest wezwa
niem skierowanym ku wszystkim, którzy zapis ten mogą odczytać i powtó
rzyć , wspierając się wzajemnie w tym świadectwie , ustalającym treść poję

cia człowieczeństwa . Jeśli nie ma ono być dostojną abstrakcją, wspartą 

jedynie na świadectwach przeszłych, je śli nie ma być znakiem pustym, za 
którym nie stoi żadna żywa autentyczność - to nikt nie jest zwolniony 
z odpowiedzialności za trwanie śladu, ze swojego udziału w walce ze złem, 
w walce o trwanie wartości. 

JAN STRZELECKI 
;,Próby świadectwa" 

Czy telnik, Warszawa 1971 

Braterstwo oznacza utożsamianie się z kimś drugim, nieoddzielenie jego 
losu od swojego ; więcej nawet - widzenie jego niebezpieczeństwa wyraź

niej niż swego, doznanie, że jego śmierć jest trudniejsza do p~zeżycia niż 
własna. 

JAN STRZELECKI 

"Próby świadectwa" 

Czytelnik Warszawa, 19 71 

Każdy żyje swym życiem i płaci za to odpowiednią cenę . Szkoda tylko, że 
za błąd popełniony raz jeden wciąż się musi płacić. Płacić i płacić bez 
końca. W stosunkach z człowiekiem los nigdy nie zamyka swych rachun
ków. 

OSKAR WILDE 

• 

Istnieje pewien zbiór szczególnych wartości, które człowiek sobie ustala 
i usiłuje realizować, a nawet do ich realizowania czuje się powołany.( ... ) 
Ich ogół zmienia się w granicach ściśle określonych w zależności od posz
czególnego typu człowieka i od epoki historycznej. Lecz mimo tej ewen
tualnej zmiany pozostaje pewien podstawowy zasób wartości, charaktery
styczny dla danej epoki ludzkości. Nie polega on jednak na poszczególnych 
wartościach ale na doborze zasadniczych kategorii wartości.( ... ) Bez bez
pośredniego i intuicyjnego obcowania z wartościami, bez radości, jaka, mu 
daje to obcowanie, człowiek jest głęboko nieszczęśliwy. Uszczęśliwia go 
natomiast urzeciywistnienie wartości i ulega ich szczególnemu urokowi. 
Nie chodzi tu przy tym - przynajmniej w pierwszym rzędzie - o wartości 
relatywne w odniesienu do jego potr~eb czysto życiowych Gak np. poży
wienie) ani też w stosunku do jego przyjemności Gak np. dobre zdrowie lub 
rozkosz), lecz o wartości w swej immanentnej jakości absolutne, jakkolwiek 
ich realizacja zależy od twórczej siły człowieka, słowem: wartości moralne 
i wartości estetyczne. 

Moje przeżycia świadome tworzą tylko sposób m e g o ż y c i a, sposób 
zresztą który nie zawiera wszystkiego, co się dzieje we mnie i w moim 
życiu. Ja jako człowiek wydaję się też w tym sensie niezależny od mych 
przeżyć świadomych, że mogę nawet wówczas b y ć, gdy ich nie ma. 
Przede wszystkim trzeba odróżnić czery rozmaite sytuacje, w których 
występuje fenomen odpowiedzialności 1. Ktoś p o n o s i odpowie
dzialność za coś albo inaczej mówiąc jest za coś odpowiedzialny. 2. 
Ktoś b ie r ze odpowiedzialność za coś. 3. Ktoś jest za coś pociąg a
n y do odpowiedzialności. 4. Ktoś d z i a ł a odpowiedzialnie. Odmien
ność trzech pierwszych sytuacji okazuje się przede wszystkim. w tym, że są 
one faktycznie od siebie niezależne, chociai niewątpliwie zachodzą między 
nimi określone związki sensowe. 

Skoro jest się za coś odpowiedzialnym, powinno się również wziąć za 
to odpowiedzialność i zostać pociagniętym do odpowiedzialności. Gdy po
mimo faktu, że ponosi się za coś odpowiedzialność nie bierze się jej czy 
nawet odmawia się uczynien\a tego, to jest się odpowiedzialnym za to, że 
się tak postępuje. Wydaje się też, że wzięcie odpowiedzialności za coś, za 
co nie jest się odpowiedzialnym,-podpada pod klauzulę odpowiedzialności. 



W zwrocie „ktoś ponosi za coś odpowiedzialność" obok słowa „ponosić" 
występują jeszcze następujące wyrazy: ;, ktoś", „odpowiedzialność" i „za 
coś". Tym ",;kimś" , tzn. sprawca,, który ma ponosić za coś odpowiedzial
ność, może być jedynie jakiś człowiek. Ale nie każdy człowiek i nie w każ
dej sytuacji. Jako sprawca rzeczywiście ponoszący odpowiedzialność wcho
dzi w rachubę tylko człowiek, który w momencie działania jest jego świa
dom i posiada wszystkie ;,normalne" zdolności niezbędne do opanowania 
sytuacji i który wreszcie coś czyni albo w momencie, w którym miał uczy
nić coś określonego, zaniechał uczynienia tego.( .. . ) 

To, za co sprawca jest odpowiedziany, jest dwojakiego rodzaju : po pierw
sze, jest to jakieś zachowanie się, i po drugie, to, co ono wywołuje, a zwła
szcza realizuje, tzn. jego wynik. 

ROMAN INGARDEN 

„ Ksia,żeczka o człowieku" 

Wy dawnictwo Literackie Kraków, 1972 

To normalne, że człowiek jest wrażliwy na sprawę pamięci. To nie przypa
dek. Racje, dla których zajmuję się tą właśnie kwestią są zarówno 
historyczne, jak estetyczne. 
Jak wiadomo pamięć jest jednym z elementów ducha ludzkiego oraz, 
w znaczeniu o wiele szerszym, czynnikiem integracji Judzi w tym, co nazy
wamy człowieczeństwem. Wszystko, co nam się przydarzyło, staje się 

przedmiotem pamięci i jedną z cech szczególnych człowieka, które go 
odróżniają od innych gatunków biologicznych. Poza tym pamięć jest nie 
tylko rejestracją lecz również aktywnością Może się ona przekształcić 
w wielka, siłę historyczna) społeczna, 
( ... ) To prawda, że nasza literarura ulegała zbyt często tendencji do heroi
zacji bohatera, upiększania rzeczywistości. Nasz bohater był tak przeciążo
ny pozytywnością, że nie miał swobody ruchu: był inteligentny, piękny, 

uczciwy, pracowity. Miał wszelkie zalety i cnoty, do tego stopnia, że jeżeli 
zdarzało mu się przez pomyłkę mieć małą wadę , traktowano autora jako 
tego, który obraża społeczeństwo radzieckie. 
Należy jednak dostrzec naszą ewolucję, to , że udaje .nam się pomału 

wychodzić z tej sytuacji. 
( ... )Należy być trochę wywrotowym. Literacki szablon tego, co powinni
śmy przedstawiać , co należy opisywać, a co nie, powinniśmy odrzucić . 

Każdy musi tworzyć tak, jak widzi, czuje, jak pragnie. 

CZlNGIZ AJTMA TO W 

„Polityka" 

nr 30, 1983 r. 



Kiedy w roku 1959 czytelnik polski otrzymał do rąk pierwszy utwór Czin
giza Ajtmatowa ;, Twarzą w twarz" nie przypuszczał Żapewne, że 

twórczość pisarza z dalekiej górzystej Kirgizji będzie odtąd jednym z naj
oryginalniejszych i najciekawszych zjawisk w wielonarodowościowej lite
raturze radzieckiej. A przecież już ta niewielka opowieść o losach dezertera 
zbiegłego z eszelonu jadącego na front, utrzymana w tonacji liryczno
tragicznej zapowiadała talent najautentyczniej oryginalny. Ujawniała 

pisarza, który podjąwszy w swej twórczości tematykę regionalna., nasyconą 
egzotycznym folklorem Kirgizji, potrafi nadać jej wymiary uhiwersalne, 
wyrażające tęsknoty, niepokoje i nadzieje człowieka pod każdym niebem. 
„Dżarnila'', ,;Moja dziewczyna", ,;Wielbłądzie Oko", ;,Pierwszy nau
czyciel", „Matczyne pole", „ Żegnaj Gulsary" - przyniosły Ajtmatowowi 
dużą popularność czytelniczą również poza granicami Związku Ra
dzieckiego i zjednały mu sympatię krytyki( ... ). Co właściwie jest źródłem 
tej olbrzymiej popularności kirgiskiego prozaika - absolwenta mo
skiewskiego instytutu literackiego, laureata Nagrody Leninowskiej z 1963 
roku? Wydaje się, że składa się na nią zarówno tematyka jego powieści 
i nowel i ich ogólnoludzki wymiar jak również warstwa stylistyczna 
i narracyjna: prosta, cyzelatorska, przepełniona liryzmem i poezją.( ... ) 
Zgodnie z przyjętą zasada,, że nie można w twórczości ;,popełniać zdrady 
wobec prawdy, prawdy życia", Ajtmatow w sposób otwarty i szczery pisze 
o,sprawach trudnych, bolesnych, jeszcze nie przebrzmiałych, pragnap 
w ten sposób dokonać zarówno obrachunku z okrucieństwem wojny 
(;,Twarzą w twarz", ;, Dżamila" , ;,Matczyne pole"), która ;,zakrzepła krwią 
w głębi ludzkiego serca i niełatwo o niej opowiadać", jak i z niełatwymi 
latami pięćdziesiątymi, które także wycisnęły swoiste piętno na kirgizkiej 
psychice i sposobach postępowania C,Wielbłądzie Oko",,', Żegnaj Gulsary", 
„Biały statek"). Ostrość i dramatyzm przedstawionych zdarzeń znajdują 
jednak zawsze w miniaturach Ajtmatowa kontrapunkt w tonacji 
lirycznej( ... ). 

EDWARD PAWLAK 

„Miesięcznik Literacki" 

nr7z1972r. 

Poziom dramatu współczesnego - gatunku obecnie najbardziej chłonnego 
- bezspornie wzrósł. Pisarze zgromadzili olbrzymie doświadczenie w bada
niu psychologii oraz wszystkiego, na co składa się moralność człowieka 
współczesnego. Jeżeli piętnaście ·1at temu w dramaturgii przeważały sche
maty powierzchowne, sztuki dzielono na ,:·produkcyjne" i„o tematyce 
wiejskiej", to w chwili obecnej zarysował się ogólny pociag dramaturgów 
dQ filozoficznego postrzegania świata, do poszukiwań interesującej jedno
stki. Czasy sterotypów mijaja,, dramat stał się bardziej ludzki, bogatszy;( ... ) 
Na granicy lat sześćdziesiątych pojawiły się dramaty, które w jakimś stop
niu określiły charakter gatunku na całe dziesięciolecia. Mam na myśli 

„Irkucką historię" A. Arbuzowa, „ Ostatni strzał, (Dobosza)" A. Sałyń
skiego, „Ocean" A. Sztejna( ... ) W ciągu ostatniego dziesięciolecia wyraźnie 
zarysowały się sukcesy dramatu skupiającego uwagę na badaniu ukrytych 
nurtów, wchodzących czasami w podteksty konfliktów psychicznych, wyja
śniających sens bytu, przeznaczenia człowieka w jego codziennych spra
wach. Dramaty A. Arbuzowa, K. Simonowa, W. Ławrientiewa, w_. Rozowa, 
I. Druce przy ich całym zindywidualizowaniu i braku podobieństwa ukazy
wały bohaterów zajętych poszukiwaniem prawdy. 

WŁADIMIR FR_OŁOW 

„ Dramaturgia i teatr" 

Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe - 1976 

_, 



Już od wczesnych utworów ogłaszanych w pierwszej połowie lat pięćdzie
siątych (Ajtmatow) był pisarzem przekornym, ~zukającym dróg własnych, 
stroniącym od naśladownictw i do znudzenia wydeptanych ścieżek. 
Gdy generacja jego starszych kolegów celowała w wielosłowiu, Ajtmatow 
wybrał formę lapidarną, oscylującą między mikropowieścią a obszernym 
opowiadaniem. S~ablon I'rodukcyjny zastapił egzotycznym krajobrazem 
własnej ojczyzny, górzystej krainy pasterzy owiec i hodowców koni, wize
runkiem jej tradycji, legend, relacją o spotkaniu się w jej dniu dzisiejszym 
nowoczesnej cywilizacji z prastarym miejscowym obyczajem. Miast powie
lać dydaktyzm schematów socjologicznych - treścią swej prozy uczynił 
zamyślenie nad człowieczym losem. Nad jego sprawami najprostszymi, 
fundamentalnymi, a zarazem uniwersalnymi. Trwanie i odchodzenie; cier
pienie i szczęście; dobro i zło; godność ludzka i wierność samemu sobie; 
miłość, jak na kartach „Dżamili", której francuski przekład spotkał się 
z tak życzliwym przyjęciem krytyki i czytelników;( ... ) wojna, ale nie ta 
z teatru frontów, lecz objawiająca się w swych następstwach, by odcisnąć 
złowrogie piętno na losach ludzi, jak w „ Matczynym polu" czy w powieści 
„Żurawie przyleciały za wcześnie"( ... ) - te różnorodne motywy prozy 
Ajtmatowa zyskują pod jego piórem kształt przypowieści czy moralitetów, 
w których elementy dawnych podań i baśni łączą się z realizmem życia, 
liryzm sąsiaduje z dramatem, barwna egzotyka z gorzKą prawdą człowie
czych doświadczeń, a treść - bez względu na t~ gdzie i kiedy akcja owych 
utworów się toczy - kryje w sobie uogólniającą metaforę , refleksję 

o wymowie ponadczasowej. 

ANDRZEJ HAMERLIŃSKI 
„ Tygodnik Kulturalny" 

nr30z 1979r. 

Jak odnaleźć drogę w tym niebezpiecznym, nie znanym świecie i prze
trwać? I jeszcze - pozostać naprawdę sobą. Odpowiedzi nie ma, albo 
inaczej: ich liczba jest nieskończona. I Ajtmatow wie doskonale, że powo
łaniem literatury nie są zmyślone rozwiązania, lecz zadawanie właściwych 
pytań. 

JACEK WOJCIECHOWSKI 

;,Miesięcznik Literacki" 

nr 8 z 1978 r. 

Ajtmatow jest piewcą ludzkiej wolności, rzecznikiem człowieka przełamu
jącego wszelkie bariery przeszkadzające w rozwoju własnej osobowości. 

Pisarz lubi sytuacje kontrastowe, pełne konfliktów i napięcia, co pomaga 
mu w odkrywaniu cech niezwykłych w zwyczajnych sytuacjach. Autor 
,;Dżarnili" jest zafascynowany problemem istotnej i domniemanej wolności 
ducha ludzkiego. 

FLORIAN NIEUWAŻNY 

„Nowe Książki" 

nr 17 z 1968 r. 



Mit i legenda, oryginalna poezja dobrych myśli i dobrych uczynków, poety
ckie odczuwanie świata zawsze były obecne u Ajtmatowa - nie jako orna
ment, nie jako doczepiony mechanicznie opis, lecz jako źródło czasem 
zmącone, ale niezmiennie bijące i żywe. Zawsze jednak ów powrót do 
źródeł, do ludowej przeszłości( ... ) łączył się prostą linią z bardzo kon
kretnymi problemami dnia dzisiejszego, służył do objaśniania skompliko
wanych aspektów wzajemnych powiązań między starym i nowym, pouczał 
o wartościach, które trzeba i można zachować. 

MARIA BOJARSKA 

„Nowe Książki" 

nr 11 z I979 r. 

Ale poprzez wszystko, co ludzkość osiągnęła i co traci na drodze wiedzy, 
techniki i organizacji, karmi się ona w gruncie rzeczy kilku zaledwie praw
dami i nakazami moralnymi, które wciąż zdradza, za którymi wciąż tęskni 
i do których bez ustanku powraca. 

MARIA DĄBROWSKA 

Miara nas samych nie została jeszcze zapisana. Nasz ślad w chwili próby nie 
jest jeszcze rzeczą poza nami. Nasza wolność oznacza wtedy napięcie ku 
wezwaniu takich, wartości, jak godność, jak pomoc drugiemu, jak obrona 
zagrożonej wspólnoty. 
Sytuacja próby jest chwilą, w której nasz akt dokonany wobeG ciśnienia 
przemocy może nas albo odciąć od wartości , albo podtrzymać zwi~ek. 

JAN STRZELECKI 

.~Próby świadectwa" 

Czytelnik Warszawa, 1971 

Póki nie ma innego, nie ma także mnie, gdyż dramat życia zaczyna się 
wtedy, gdy uświadamiam sobie granice siebie w zetknięciu z innymi. To 
zetknięcie mówi mi dopiero o moich interesach, o moich potrzebach, które 
muszę przystosować do innego. Wtedy dopiero rodzi się mój egoizm jako 
troska o siebie przeciwstawionego innym. 

JAN SZCZEPAŃSKI 

„Sprawy ludzkie" 

Czytelnik Warszawa, 1980 



Świat wewnętrzny jest światem indywidualnym. Nie jest on manipulowa
ny. Mogę się do niego schronić, lecz nie mogę go wynieść na rynek. 
A kiedy się do niego schronię, jestem zdolny do innego widzenia także 
i innego człowieka, w świetle tego co jest moją wartością najwyższą, co 
stanowi o moim człowieczeństwie. Póki sam jej nie odkryję, nie mogę jej 
odkryć u innych. 

JAN SZCZEPAŃSKI 

„ Sprawy ludzkie" 

Czytelnik Warszawa, 1980 

Pytając( ... ) o źródła wartości człowieka i przyczyny, dla których stojący 
obok inny człowiek ma być dla mnie wartościąnajwyższą, byłbym skłon
ny odpowiedzieć, że jest on niejako repliką mojej wartości. A ponieważ 
sam dla siebie jestem wartością najwyższą, moje dążenia, cele, aspiracje 
nadają sens i wagę moim poczynaniom, mojemu życiu, więc mogę uznać 
także wartość innego człowieka w najszerszym tego słowa znaczeniu, bo 
może się zdarzyć, że będzie on wykorzystany dla ich realizacji. Bez innych 
ludzi nie mógłbym zrealizować swoich celów, nie mógłbym realizować 

siebie. 

JAN SZCZEPAŃSKI 

;,Sprawy ludzkie" 

Czytelnik, Warszawa, 1980 

Wolność jest pojęciem pustym, nie zawiera nic, co by przesądzało o wybo
rze wartości, co by nadawało życiu kształt , wiią.ało z zakresem odpowie
dzialności. Wyrazem wolności może być również odmowa, wyjście z kręgu 
napięć , trudnych do zniesienia. Dezercja może być w równej mierze wyra
zem wolności, co pozostanie w szeregu, wierność w równej mierze - co 
porzucenie zwi~ku z czyimś losem. Sytuacje graniczne ukazywały z niepo
równaną widocznością, że wolność nie jest drogowskazem, albo raczej, że 
to drogowskaz dwoisty. Są to bowiem sytuacje, w których nie ma środka, 
w których człowiek staje wobec nieuchronności wyboru, wobec próby sie
bie; następny krok jest krokiem bezpowrotnym, nadającym nam niezatarte 
piętno . W sytuacjach granicznych tylko włos dzieli drogi określone znaka
mi wielkich moralnych przeciwieństw. Nie ma w nich środka między 
tchórzostwem i odwagą, między zwycięstwem a upadkiem, między spro
staniem braterstwu a zerwaniem wspólnoty, między progiem spełnienia 
a progiem klęski. Na tych rozstajach być wolnym to znaczy stanąć przed 
wyborem drogi. 

JAN STRZELECKI 

„ Próby świadectwa " 

Czytelnik, Warszawa, 1971 



Kierownik techniczny 
EDMUND POMARAŃSKI 

Brygadier. sceny 
BOGDAN KONIECKIEWICZ 

ZENON PIWOWARCZYK 
Realizator oświetlenia 
ANDRZEJ OLESZEK 

Akustyk 
ANDRZEJ WODECKI 

Rekwizytor 
KATARZYNA RUMOCKA 

Kierownictwo pracowni krawieckich 
MARIA SZYKSZNIA 

MARIAN MAZUR 
Prace perukarskie 

BOGUSŁAWA BARTKIEWICZ 
Kierownik pracowni stolarskiej 

TADEUSZ KARYS 
Prace malarskie 

JERZY OBARA 
STANISŁAW BĄK 

Prace modelarskie 
JERZY PLUTA 
Prace tapicerskie 

ANTONI KANIOWSKI 
Koordynator pracy artystycznej 

MARIA BEDNARZ 
Kierownik Działu Organizacji Widowni 

JOLANT A SPERKA 

W REPERTUARZE: 

Aleksander Fredro ZEMST A 

Jan Kochanowski ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH 

Leon Kruczkowski KORDIAN I CHAM 
adaptacja Bogdan Augustyniak 

Tadeusz Różewicz KARTOTEKA 

Maria Kann BAŚŃ O ZAKLĘTYM KACZORZE 

W PRZYGOTOWANIU: 

Zbigniew Herbert LALEK 

Druk i oprawa: 
WR i TV Warszawa, ul. Chełmska 9 
Zam. 501 /U/P/83 - 500 O - 5/645 
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