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1sierpnia1976 r. w tym samym momencie, gdy na ogrom
nej tablicy świetlnej stadionu olimpijskiego w Montrealu 
pojawiły się słowa: „Żegnaj Montrealu! Do zobaczenia w 
Moskwie!" rozpoczęła się era olimpiady moskiewskiej -
tak zgodnie ze starożytną tradycją grecką nazywany jest 
czteroletni okres między Igrzyskami. 
Wiele zdarzeń zaszło w tym czteroleciu I przyszli historycy 
dokonają bez wątpienia dokładnej analizy wszystkiego, co 
się w tym okresie stało, ale już teraz bez obawy o przesadę 
można powiedzieć, że w historii wspólnoty socjalistycznej 
okres ten uznany zostanie za lata konsekwentnego, 
prawidłowego wspinania się ku nowym szczytom, do 
wczoraj uważanym za odległe I trudne. 
To samo powiedzą zapewne historycy sportu. Przypom-
nijmy raz jeszcze przesłanie LI. Breżniewa do 

organizatorów I uczestników Igrzysk w Montrealu. Są w nim takle słowa: 
„Obecnie ludzie radzieccy prowadzą przygotowania do Olimpiady moskiewskiej 
1980 r. I uczynią wszystko, by odbyła się ona na wysokim poziomie, dała nowe 
Impulsy szlachetnym ideom przyjaźni I pokoju". 
Wraz z ludźmi radzieckimi w przygotowaniach do Igrzysk udział biorą także 
!udzie pracy wszystkich krajów socjalistycznych. Tablica elektroniczna z Węgier, 
różnorodna aparatura z NRD I Czechosłowacji, polskie jachty ... czyż można 
wymienić wszystko, co dostarczane jest I będzie jeszcze dostarczone do 
Moskwy, Tallina I do Innych miast ollmpljsklch przez kraje wspólnoty socjal· 
!stycznej? Zaś Bułgaria I Rumunia staną się pierwszymi uczestnikami 
uroczystości olimpijskich: przecież to właśnie przez Ich terytorium przebiegnie 
sztafeta z ogniem olimpijskim w drodze do stolicy Igrzysk XXII Olimpiady. 
Co cztery lata, w roku olimpijskim, cały świat, nawet ludzi obojętnych względem 
sportu, rozpala sportowa gorączka. W tej „chorobie wieku" nie ma niczego 
karygodnego czy też niebezpiecznego. 
Młodzież z całego' świata, przyszłość 
ludzkości, wysyła swych najlepszych przed
stawicieli na ogromne święto sportu, by 
uczestniczyli w najbardziej pokojowej ry
wallzacjl w całej historii ludzkiej cywili
zacji. 
Cała społeczność socjalistyczna poczuwa 
się do szczególnej odpowiedzialności za 
to, by Olimpiada - '80 odbyła się na 
najwyższym poziomie, raz jeszcze 
demonstrując światu zdecydowaną 
wyższość socjalistycznego stylu życia. 

Ku olimpijskim szczytom. Sportowcy krajów 
socjalistycznych na Igrzyskach olimpijskich. 
Warszawa 1980 

Szlak ognia olimpijskiego XXII Igrzysk w Moskwie t 



„O czym to ja myśiałem? - zadał sobie pytanie Niechludow, gdy skończyły 
się wszystkie te przemiany w przyrodzie I pociąg wjechał w głęboki wykop 
o wysokich skarpach. - Tak, myślałem o tym, że cl wszyscy ludzie: 
naczelnik więzienia I żołnierze konwojujący, wszyscy cl pracownicy, 
przeważnie łagodni I dobrzy, stall się źli tylko dlatego, że są w służbie." 
Przypominał sobie obojętność Maslennikowa, któremu opowiadał, co się 
dzieje w więzieniu, surowość naczelnika więzienia, bezwzględność, z jaką 
oficer eskonujący transpon nie pozwalał ludziom wsiąść na podwody I wcale 
się nie przejął tym, że w pociągu męczy się rodząca kobieta. „Wszyscy cl 
ludzie oczywiście byli twardzi, nie znali najprostszego uczucia litości tylko 
dlatego, że byli w służbie. Byli urzędnikami, uczucie miłości do człowieka 
nie przenikało Ich serc, tak jak deszcz nie przenika tych kamieni - myślał 
Nlechludow patrząc na wyłożoną różnobarwnymi kamieniami skarpę wykopu, 
po której ściekała strumyczkami woda deszczowa nie wsiąkając w ziemię. 
Zapewne, trzeba wykładać kamieniami wykopy, ale smutno patrzeć 
na tę pozbawioną roślinności ziemię, która mogłaby rodzić zboże, trawę, 
krzaki, drzewa, t~kle jak te, co rosną nad wykopem. To samo dzieje 
się z ludźmi - myślał Niechludow. - Cl gubernatorzy, naczelnicy, stójkowi 
są może potrzebni, ale to straszne widzieć ludzi pozbawionych głównej cechy 
ludzkiej: miłości I litości dla Innych. 
Cała rzecz w tym - myślał Niechludow - że wszyscy oni uznają za prawo to, 
co nie jest prawem, a nie uznają za prawo tego, co jest wiecznym, niezmien
nym, nieodzownym prawem, które Bóg zapisał w sercach ludzkich. Dlatego 
tak ml bywa z nimi ciężko - myślał Nlechludow. - Po prostu boję się Ich. 
Cl ludzie są naprawdę straszni. Straszniejsi niż zbóje. Zbój może się jednak 
ulitować - cl zaś litować się nie potrafią. Są uodpornieni na litość, która 
w nich nie zakiełkuje, tak jak roślina nie zakiełkuje na tym kamieniu. 
To właśnie jest w nich straszne. Mówią, że straszni byli tacy ludzie, 
jak Pugaczow, Razin. Cl są stokroć straszniejsi - myślał dalej. - Gdyby dać 
do rozwiązania takle zadanie psychologiczne: co zrobić, żeby ludzie żyjący 
w naszej epoce, chrześcijanie, humanitarni, pG prostu dobrzy ludzie, zaczęli 
popełniać najokropniejsze łajdactwa nie czując, że są winni, to możliwe jest 
tylko jedno rozwiązanie: trzeba, żeby było tak właśnie, jak jest, trzeba, 
żeby cl ludzie zostali gubernatorami, naczelnikami więzień, oficerami, 
stójkowymi, tj. żeby, po pierwsze, byli przekonani, że Istnieje taka Instytucja, 
zwana służbą państwową, która pozwala obchodzić się z człowiekiem 
jak z rzeczą, bez ludzkiego, braterskiego stosunku do niego, a po drugie, 
żeby organizacja tej służby państwowej była tak pomyślana, 
że odpowiedzialność za skutki ich postępowania z ludźmi nie spada 
osobiście na nikogo. Są to jedyne warunki, w których możliwe jest w naszych 
czasach dopuszczanie się takich okrucieństw, jak te, które widziałem dzisiaj. 
A to wszystko dlatego, że ludziom się zdaje, Iż są wypadki, kiedy można 
obchodzić się z człowiekiem bez miłości, a takich wypadków nie ma. 

Lew Tołstoj: Zmartwychwstanie. Warszawa 1954, T. 2, s. 211-212 
Przekład Wacław Rogowicz. 
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( ... ) człowiek współczesny żyje w złudzeniu, iż wie, czego chce, 
gdy w istocie chce jedynie tego, czego się odeń wymaga. Aby 
zaakceptować tę prawdę, trzeba sobie uprzytomnić, że wiedzieć, 
czego się istotnie chce, nie jest - jak myśli większość ludzi -
rzeczą łatwą, lecz jednym z najtrudniejszych zadań stojących 
przed każdą istotą ludzką. Jest to problem, który gorączkowo 
usiłujemy ominąć, przyjmując gotowe cele - za własne. 
Człowiek współczesny gotów jest ponieść największe ryzyko, 
by osiągnąć cele, będące rzekomo „jego" celami; lecz bezgra
nicznie boi się ryzyka i odpowiedzialności, jaką musiałby 
ponieść wyznaczając sobie własne cele. ( ... ) 
Szczególna trudność w rozeznaniu, do jakiego stopnia nasze 
pragnienia - podobnie jak myśli i uczucia - są nam w 
rzeczywistości narzucone z zewnątrz, wiąże się ściśle 
z problemem władzy i wolności. W dziejach nowożytnych 
autorytet Kościoła przejęło państwo, autorytet państwa 
zastąpiło sumienie, a w naszej epoce rolę tę objęła z kolei 
bezimienna władza zdrowego rozsądku i opinii publicznej jako 
narzędzi konformizacji. A że wyzwoliliśmy się spod dawnych 
jawnych autorytetów władzy, nie dostrzegamy, że staliśmy się 
ofiarą nowych autorytetów. Staliśmy się automatami żyjącymi 
w złudzeniu, że są istotami rozporządzającymi władną wolą. 
Dzięki temu złudzeniu jednostka nie uświadamia sobie 
niebezpieczeństwa, ale na tym kończy się cała pomoc, jaką daje 
złudzenie. W istocie rzeczy „ja" jednostki ulega osłabieniu, 
na skutek czego czuje się ona bezsilna i nad wyraz niepewna. 
Żyje w świecie, z którym straciła prawdziwą łączność, 
gdzie każdy i wszystko zostało zinstrumentalizowane, 
gdzie jednostka stała się częścią zbudowanej własnymi 
rękami maszyny. Człowiek myśli, czuje i chce tak, jak mu 
się wydaje, że powinien myśleć, czuć i chcieć ; w toku tego 
procesu zatraca swoje „ja", bez którego nie ma prawdziwego 
bezpieczeństwa wolnej jednostki. 
Utrata własnego „ja" wzmogła potrzebę dostosowania się do 
obowiązujących wzorów, rezu ltatem jej bowiem było głębokie 
zwątpienie we własną tożsamość. Jeśli jestem tylko tym, 
czym w moim przekonaniu powinienem być - to kim jestem? 

Erich Fromm: Ucieczka od wolności. Warszawa 1970, s. 238-239 
Przełożyli Olga I Andrzej Ziemińscy. 

ALEKSANDER GALIN 

Niewidzialny świat sztuki (tragmenty wywiadu) 
„ 

Aleksander Galin jest obecnie 
jednym z najchętniej wystawianych 
dramaturgów. Reżyserzy 
reprezentujący różne style teatralne 
odnajdują w jego sztukach coś 
istotnego dla siebie. Galina nie 
można uważać chyba za przedsta
wiciela jakiegoś nurtu czy choćby 
„fali". Jest indywidualny i dlatego 
właśnie - Interesujący. 

Marla Zonlna: Czy pisząc sztukę myśli pan o teatrze? 
Aleksander Galin: Gdy się pisze, teatr trzeba czuć . Zdarza mi się zamyślać nad ulotnym bytem postaci. 
Z zainteresowaniem śledzę, jak ulepiona przeze mnie woskowa kukła tamienia się nagle w żywego 
człowieka i odchodzi w mrok, by pótniej wyłonić się z niego już z własnej woli. 
M.Z.: Krytycy zwracają uwagę na teatralność pańskich sztuk. 
A.G.: Teatralności nie można już postrzegać jak dawniej, w oderwaniu od dzisiejszego sposobu 
pojmowania sztuki. Dramaturg rozumie ją zupełnie inaczej niż aktor czy reżyser. Autor prawie zawsze stara 
się ogarnąć to, co nieogarnione. Literatura nie zna granic. Nowe sztuki zaczynają się na długo przed 
rozpoczęciem. I finaly tych sztuk nie są równoznaczne z zakończeniem . Do końca jest jeszcze bardzo 
daleko. Dzieje się tak dlatego, że dramat próbuje ukazać nie tyle konflikt, co jego podłoże . ( ... ) W dobrej 
sztuce muszą istnieć niewidzialne światy. I światy te są często trudno uchwytne we wspólczesnych 
spektaklach. 
M.Z.; Dlaczego nie pisze pan prozy? 
A.G.: Od dziecka lubilem teatr, marzylem o nim w mlodości i kocham go nadal. Pisanie sztuk daje wiele 
radości. W dramacie tworzy się iluzją prawdziwego życia. W trakcie spektaklu iluzja ta staje się 
rzeczywistością. ( ... ) 
M.Z.: Czym dla pana - dramatur~ - jest rzeczywistość? 
A.G.: Rzecz jasna za rzeczywistośc odpowiedzialny jest autor. Wszystko zależy od tego, jak się do niej 
ustosunkuje. Autor może być nie wiem jak bezwzględny- rzeczywistości jest to obojętne. Ona chce tylko 
pozostać sobą, rzeczywistością. Mówi po prostu; .Najpierw mnie zobrazuj, a potem się ustosunkuj". A 
zdarza się , że autorzy wysyłają do publiczności telegramy, chcą jak najprędzej poinformować, co sądzą 
o życiu - a ukrywają to życie. 
Gdy czytam sztuką, chcą przede wszystkim zrozumieć, czy wszystko jest w niej żywe. Czy pragnienia 
bohaterów nie są zmyślone . Czy autorowi nie przyświeca jakaś wydumana idea, czy nie łamie on 
ustalonego porządku rzeczy. 
Czym jest rzeczywistość w psychologicznej, realistycznej sztuce? Samo postępowanie czlowieka nie 
wyraża jego istoty. Możemy więc uważać za rzeczywistość to, czego nie widzimy. Wciąż powracam, 
jakbym zataczał jakiś magiczny krąg, do .niewidzialnych światów". 
Wydaje mi się, że powinny się pojawić niejasne, wielowymiarowe dramaty stworzone przez inny, nieznany 
dotąd styl. Proces ten - nieświadomie i intuicyjnie- zaczął się kształtować w najlepszych sztukach 
wspólczesnych. Fabula utraciła swą istotną funkcję . Czasami sprowadza sią wręcz do jakiegoś nonsensu. 
Nieistotna treść podkreśla znaczenie i samoistną wartość niespożytej energii duchowej bohaterów. Dusza 
ludzka - oto nasza prawdziwa rzeczywistość. W teatrze psychologicznym istotne są ukryte motywy, 
sprawy nieuchwytne. 
Ludzie nie mówią teraz o wielu rzeczach. Zadaniem teatru jest dotarcie do istoty tego, co zachodzi w 
człowieku . Obecnie czlowiek rzadko wyraża samego siebie. I jeżeli teatr ujawnia to, co powinno być 
wyrażone - spelnia bardzo istotną funkcję. 

Moskwa, • Teatr" 1988 nr 4 
Przekład Magdalena Koziej--Ostaszkiewicz 
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inspicjent Maciej Popławski 
sufler Katarzyna Mazurkiewicz 

kierownik techniczny Sławomir Orliński 
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akustycznej Roman Puchalski 
elektrycznej Zbigniew Wolski 
krawickiej damskiej Danuta Cisłowska 
krawieckiej męskiej Antoni Frączek 
modelarskiej Ireneusz Sołtysiak 
perukarskiej Halina Cieślak 

stolarskiej Zbigniew Głowacki 
ślusarskiej Ryszard Lipiński 
tapicerskiej Wieslaw Dalba 
garderoby Barbara Bańkowska 
brygadier sceny Zbigniew Romankiewicz 

kierownik administracyjny Halina Tomczak 
kierownik organizacji pracy artystycznej Jolanta Boniewlcz-Wójclcka 
z-ca kierownika organizacji widowni Ewa Szypołowska 
kierownik widowni Krystyna Bartnik 

wydawca Centrum Sztuki STUDIO im. St. I. Witkiewicza, Warszawa, marzec 1990 

opracowanie programu Ewa Wrońska 
opracowanie graficzne Ullana Szadujkla 

Sprzedaż biletów na dwa tygodnie przed przedstawieniem. 
Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje ORGANIZACJA WIDOWNI, teł. 202 102 w godz. ~16, 
oprócz wolnych sobót, niedziel i świąt. 
KASA TEATRU tel. 200 211 w. 2941 czynna w godz. 10-14 i 15,30-19, 
w poniedziałki w godz. 10-16, w wolne soboty, niedziele i święta w godz. 14-19. 
Przedsprzedaż biletów prowądzi również ZASP, Al. Jerozolimskie 25, tel. 21 93 83 w godz. 10-17 oraz 
SYRENA, ul. Krucza 16/22, teł. 25 72 01wgodz.10-17,30. 

Galeria STUDIO 
wystawy czasowe i zbiory sztuki współczesnej 
czynna codziennie oprócz poniedziałków w godz. 11 .30-17 
w wolne soboty, niedziale i święta w godz. 14-17,30 
oraz przed każdym spektaklem i w czasie przerwy cena 1200 zł 

w bieżącym repertuarze: 

duża scena 

Józef Szajna DANTE (praprem. 20.04.1974) 

Tadeusz Różewicz PUŁAPKA 
reżyseria i scenografia Jerzy Grzegorzewski (prem. 15.01. 1984) 

POWOLNE CIEMNIENIE MALOWIDEŁ na motywach .Pod wulkanem" Malcolma Lowry'ego 
scenariusz, reżyseria, scenografia Jerzy Grzegorzewski (praprem. 22.06.1985) 

Bertolt Brecht OPERA ZA TRZY GROSZE 
reżyseria Jerzy Grzegorzewski, scenografia Barbara Han icka (prem. 9. 02.1986) 

Jerzy Grzegorzewski TAK ZWANA LUDZKOŚĆ W OBŁĘDZIE według St. I. Witkiewicza 
reżyseria Jerzy Grzegorzewski, scenografia Barbara Hanicka (praprem. 20.03.1987) 

DZIADY - IMPROWIZACJE sceny z poematu dramatycznego Adama Mickiewicza 
w układzie Jerzego Grzegorzewskiego 
reżyseria, scenografia, kostiumy Jerzy Grzegorzewski (praprem. 23.12.1987) 

USTA MILCZĄ, DUSZA ŚPIEWA na motywach operetek F. Lehara i E. Kalmana 
scenariusz, reżyseria Jerzy Grzegorzewski, scenografia Barbara Hanicka, Krystyna Kamler 
(praprem. 28.05.1988) 

Woody Allen DZIAŁANIA UBOCZNE 
scenariusz i reżyseria Adam Hanuszkiewicz 
scenografia Krystyna Kamler (praprem. 31.12.1988) 

PIELGRZVMI I TUŁACZE scenariusz, scenografia i reżyseria Jerzy Kalina (praprem. 7.04.1989) 

.... 
DZIESIĘĆ PORTRETÓW Z CZAJKĄ W TLE według Antoniego Czechowa 
scenariusz, reżyseria, scenografia Jerzy Grzegorzewski (prem. 24.02.1990) 

mała scena 

Józef Szajna REPLIKA (praprem. 7.10.1973) 

Samuel Beckett KOMEDIA. OSTATNIA TAŚMA 
przekład i reżyseria Antoni Libera, scenografia Aleksandra Semenowicz (prem. 17.03.1985) 

Woody Allen ZAGRAJ TO JESZCZE RAZ 
reżyseria Adam Hanuszkiewicz, scenografia Krystyna Kamler (prem. 31.12.1986) 

Tadeusz Różewicz STARA KOBIETA WYSIADUJE 
reżyseria Marek Chojnacki, scenografia Jean-Franc;ois Jaquier (prem. 5.10.1988) 

Tadeusz Różewicz KARTOTEKA 
reżyseria Zbigniew Brzoza, Maciej Cirin, Szczepan Szczykno, Jarosław Kilian 
warsztat PWST, scenografia Aleksandra Semenowicz (prem. 10.02.1989) 




