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Adam Hanuszkiewicz 
Autor przedsta. wienia. i transkrypcji szekspirowskiego tekstu 

aranżacja kostiumów: .Elżbieta Karaszkiewicz 

bal: Leszek Czarnota 

walki: Adam Szyszkowski 

asystent reżysera: Robert 'l'ondera 

w przedsta. wieniu wykorzysta.no fragment opowiadania. 

„Dziewictwo" - Witolda. Gombrowicza. 

cytaty muzyczne: 

Me. Ferrin (śpiew) - Chick Correa, The Saint Paul Cham.ber Orchestra, 

muzyka z filmu „Romeo i Julia" Buzza Luhrmanna, 

Sergiusz Prokofiew, „Romeo i Julia" - balet 

Keith Jarrett - fortepian 

Peter Gabriel - muzyka filmowa 

Miles Davies - Siesta 
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s .... anowni Państtt'O, 
trudno tt' to m.t ' ierzyć, ale „Romeo i Julia" właśnie obclwcl:::ą SH'oje ... 

400-letnic urodzin''· Imponując)' u·ick. 7\likt nic jest u · stanie 
/wu · icclzic<..~ ill' ni:::.)' dramat b:.,.ł pr-.e::: t<.. lata recdi-ou•mn na scl'nach 

świata: teatraln)'Ch, oJ>cr<n.t·ych, ball'tOU')'t h. Ilu doc~ckal się przeróbek, 
iltt u ·ie-rszy, ilu pol.l'icfri. Nic ulega u·ątpliu ·ości, ~c mHsi h)' <..~ pod tym 

u·z~lędcm .{wiatou•ym rekorcl-istą. :::.y jechwk zau•s:::.e h)·ł to ten sam 
Romeo i ta ~ama Julia? 

W podtytule swojego /n·-edstau·ienia naJ>isałcm „transkry/>cja". 
Dlac-ego? Otó.; Jm pient•szc dlatego, .:.e nic jest to tłimwczenic Szekst>ira, 
u · dosłown:.vm znaczenitL tego terminu. D-iś ldenll' tłHmac·enie 

-ekspira na inn)' jr-;.·k jest niemo.; liu·c. Zdają sobie ::: tego spratl'ę 

tłimwc-e, którz)' od lat HZ)'tcają tcrminóu•: parafra:::a, s{JOl'i:::c:::.cnic, 
imitacja, clClaJ>tacja itp ... Trudno :::.resztą wyohnr·i[ sohic by ktokol
wiek był dz.i .{ u • stanie wytrzymać na prz.cdstal.l'icniu, ktc1rc h:.vłohy 

tl'iern)1m, filologic·nym przekładem staroangielskiego tcksw, cęsto 
niezrozumiałego d...,iś dla samych Anglikóu·. Przez te 400 lat u ·s:::)'stko 
się u•okół zmieniło: język, akwr-·v i public:::no.{t~. Śtdat się „mienił! 

Puhlicz.no§t~ przychodząca na s-tuki 'zeksp1ra cztery wieki temu też 

oglądała j1: ;:zt/>dnit.' nwc:::.ej niz. Hl)' d-i.( Oni />rzecic- nrc midi J>o1rcia, 
jak r-ec- nda sir -:::_alwiiczy. Pr:::)'clwdzili ohejrzeć roman . .;, do l((nłca 

trz)·nwjąc)' u· napirciu: uda się c-)' się nic iula .' Pr- t! .:.:)'ją c:::)' nie? 

Pr~.e-:.yu•ali te same napięcia, jakie my odc;:-uu·wn)' d::::i.{ idąc na 

/)remierę nowego knminału . Dz.i.{ tragfr-n)' koniec ich miło.ki jest 

pow. zechnie -nlln)', 'll'ięc same lo:y kochankóu nit> mogą lryt~ tre.{cią 

przed:ta H'ien ia. 

Koniec naszej ejwki najsilniej rezonaje u• dtl'óch, Jwu ·szechnie mało 
-nan;.•ch, HtU'orach S-ek:/,ini: „T:vmonie AtdtCZ)'ku'' (pieniądze) 

i H' „Troil1tsie i Kress;.·dzie" (miłoś<..~ u · oblic:::.u u ·ojny·, .fo1ierc1 i między

lud-kiej agresji). Fragment) t;.·ch du·6d1 dz.id -z.najcl„ie ztu ·a~n)' H"idz 

u • dzisiejsz)'n1 J>rzedstatl'1eniu. 

Ro:::pad rodzin, 1tfwdek teleologii, u ·iary ... Bal końca epoki. Tak 
zacz)•nam przeclstal.l'ien ie. 

Sądzę, ~e tylko z cz;.·stcj miło.fri Romea i Julii zdaje sir przdit'Żt)'
u•a<..~ poc-ątek Er)' Wodnika, Ery XXI u·iekH. 



Ja, przypisany metrykalnie do u•ieku du•udziestego, nigd)' nie 
potrafiłem « 1 pełni zidentyfikować się z jego obrazem. Miałem swoją 
<t,vizję tego 'l·l'ieku, tak jak miałem „sil'ojego Szekspira". 

Mój Szekspi1· pisał „o na "a nie o polityc·nych zbrodniarzach nas.,,ej 
epoki. „Ja; Ryszard III. .. , Ja Makbet ... , Ja Julia ... ". Przecież Julia 
to córka każdego z nas. Każdej matki i każdego ojca. Moja Julia ma 
być na scenie dokłachtie taka, jaką je. t u• rzeczyu•istości każda nasza 
nastolatka. Ma być jedną z nich. 

Kied)' improt.l'izowaliśmy scen)' z „Romea i Julii" na Festiwalu. 
Szekspirowskim u• Sopocie dziennikarka jednej z gazet (oczywiście 
kohieta!) napisała: „jes"'cze takiej Julii jak żyję nie u•idziałam!" 
Przyjąłem tę konstatację jako u•yH1z uznania. 

I jeszc"'e jedno, bardzo osohiste u•yznanie. Nie <t.~.riem, co to znaczy 
dobry teatr d .... i. iaj, wiem co znac""'y d~iś zły· teatr. Zły teatr dzi ~.to dobry 
teatr u·czonijs~y. 

Jak go robić nikt nie icie. To JJOs~. ukiu·lmia H ' L'iemnności; okiem, 
uchem, dot)·kicm, tq.!chcm... lt> id~ u • tę cit>mno.~ć -. husolą d~H·iękotl'ą 

tekstu, z jego mttz)·ką prz)' uchu.. Ta busola nigd)' mnie nie zau.'iodła, 

hu jednej rzccy 1c:tem J>Lu ien: 

At1·ament u 1 piórach u·ielkic.:h poetó<t.t' sceny, rzeczywi:cie fpiewa. 
I ten jego śpieu•, jak nitka drgająca Ariadny, ivyprou.•adza nas na 
fu•iatło, z cietnnego labiryntu ""U'lmego teatrem. 

o ~c...· „ p" • """"'-,~ 

~„·-·1 -Ef'l. 



O szkodliwości Adama Hanuszkiewicza 

Jubileusz skłania do podsumowań. 
Jubilata Adama Hanuszkiewicza można podsumować krótko: źle się przyslużył 
teatrowi polskiemu, mącąc. tłumiąc i prowokując. Życie teatralne w Polsce wyglą
dałoby zupełnie inaczej, gdyby nie dzisiejszy Jubilat. Byłoby spokojniejsze, 
zacniejsze, bardziej pogodne. Takjest, Hanuszkiewicz szkodzil: i to na wielu polach, 
co dzisiaj przy okazji 45-lecia pracy trzeba Mu wreszcie przypomnieć. 
W związku z tym, ze jubilat jest ciągle mężczyzną. w sile wieku i wiele jeszcze 
może zaszkodzić teatrowi polskiemu, należy ostrzegać osoby odpowiedzialne za 
stan kultury teatralnej w III RP i na warszawskim Mokotowie przed stosowaruem 
Adama Hanuszkiewicza. W załączeniu krótki rejestr szkodliwych czynów. 

1. Profanacja Teatru Narodowego. Adam Hanuszkiewicz nie chciał przyjąć do 
wiadomości, że narodowa scena jest przeznaczona do nudnej klasyki 
w nudny sposób dla widowni sprowadzonej metodami administracyjnymi. Teatr 
Narodowy za rządów Hanuszkiewcza stał się, o zgrozo, najbardziej modnym 
teatrem w Polsce, do którego chodzilo się całkiem dobrowolnie. Co gorsza, 
na przedstawienia dzisiejszego Jubilata zaczęła tłumnie przychodzić mlodziez 
szkolna i studencka, chociaż nikt jej do tego nie zmuszał. Po spektaklu mlódż 
ustawiała się przed wyjściem dla aktorów po autografy, co było widowiskiem 
ze wszechmiar gorszącym. Autografy to można sobie brać od idoli muzyki 
rozrywkowej, nie zaś od artystów zatrudnionych na państwowych etatach 
w najpoważniejszym teatrze. 

2. Zamęt w kanonie klasyki polskiej. Hanuszkiewicz tak namącił w kanonie 
narodowej klasyki, że mektore rozdziały w podręczmkach h1st.o1·u literatury 
polskiej dla szkól średnich i wyższych należało pisać od nowa. Szkoda czasu 
uczonych i papieru Wszelakie hierarchie są bowiem po to ustanawiane, żeby ich 
nie mącić. Przed Hanuszkiewiczem nikt nie słyszał o „Wacława dziejach" i tak 
by-J poV1.11nno. Mało to tytułów musi wkuć licealista przed maturą., po co mu jeszcze 
dokładać . Albo Morsztyny czy Trębeccy. Przeciez ich miejsce jest w historii 
literatury, i to w rozdziałach, do których się nie zagląda. nie na scenie. A Hanu
szkiewicz ich wyciąga i karze polszczyznę podziwiać, a cóż to mało mamy pięknej 
polszczyzny w gazetach i telewizorach, żebyśmy się musieli jakimiś zabytka 
mi zachwycać? 

3. Pisanie sztuk za autorów. Tu już Hanuszkiewicz wyraźnie przesadził. Przecież 
czcigodny autor na ogół się nieźle orientował, czy pisał na scenę czy tylko do 
czytania. Hanuszkieiwcz wie lepiej niż nieżyjący klasyk, który niestety, nie może 
się obronić. Dobrze przynajmniej, iż część zacniejszej krytyki oburzała się, kiedy 
dzisiejszy Jubilat przyprawiał na scenę niesceniczne teksty Norwida, 
Mickiewicza czy Kochanowskiego. A dlaczego Hanuszkiewicz nie zainteresował 
się np. współczesną, krajową. dramaturgią., sztukami pisanymi w pocie czoła na 
konkursy dramaturgiczne, urządzane z okazji ważnych państwowych rocznic? 
Żyjący w zapomnieniu klasycy współczesnej dramaturgii polskiej nigdy mu tego 
nie zapomną.. 

4. Demoralizacja młodych aktorów polskich. Biedni byli ci młodzi aktorzy, którzy 
po ukończeniu wyższej szkoły sztuki dramatycznej musieli zatrudnić się w teatrze 
Adama Hanuszkiewicza. Szkoła nauczyła ich jak wymawiać „ł" przedniojęzykowo
zębowe, jak ustawiać ciało względem widowni i siadać na otomanie, co było wiedzą 
wystarczającą do samej emerytury 



w normalnym teatrze. Ale nie u Hanuszkiewicza, który z upodobaniem znęcał 
się nad ml:odymi, bezbronnymi ludżmi. Kazal im śpiewać i tanczyć (20 lat przed 
premierą „Metra"!), wchodzić wysoko na drabinę. jeździć na hondach itp. i to 
wszystko na oczach kompletu widzów. co było dla ml:odych aktorów dodatkową 
udręką.. Już nie wspominając o tym, że będąc dyrektorem-dyktatorem kazał 
niedoświadczonym adeptom grać Hamletów, Wacławów, Balladyny W normal
nym, porządnym teatrze coś takiego nie mogłoby się zdarzyć. Miat 
Hanuszkiewicz szczęście. że związki zawodowe nie były wówczas ~ak silne jak 
obecnie. 

5. Psucie dobrych obyczajów telewizyjnych. Po godzinach Hanuszkiewicz dora
biał w telewizji, czyniąc tam wiele złego, co do dziś słusznie mu się wypomina. 
Mianowicie Hanuszkiewicz upierał się, ze teatr telewizji to zupełnie co innego 
niż teatr pudełkowy, dlatego wymaga odrębnej stylistyk.i 1 nawet innąj gry aktorów 
pokazywanych widzowi z bliska. Potem innych reżyserów zmuszano do podob 
nych praktyk 1 zdezorientowani krytycy pisali nawet o fenomenie teatru pol
skiąj telewizji, z którym żadna telewizja europejska me może się równać Na 
szczęście Hanuszkiewicz przestał być zapraszany do teatru telewizji i wszy 
stko wrócilo do normy. 

6. Fatalny wpływ na młodą krytykę polską. Młoda krytyka polska me znosi 
Adama Hanuszkiewicza po pierwsze dlatego. że mus! gC' nt' znos11\ 
a nie od razu Wle, dlaczego. Każdy wchodzący do teatralnt:f,O sa unu t h ... Y św1ezo 
upieczony krytyk musi napisać paszkwil na Hanuszk1ew1cza. :.na ·z J r: e 
p L:yJęty. A skąd brać nowe pomysły? O honclach, pfos.ch lra 11 ){ 1 
wczesrne~ nap1sal ... Jest to zadanie tak interesujące, ze niektórzy praktykaHc1 
po z.ąlir?:fmi11 t.P~t11 w n.d'ńlP zniP,..hP"A·i:1 qip r1" irnrtvld. qk rt ;::3qtr.; Ar t.-adr~v·h 

7. Wreszcie sama postać Adama Hanuszkiewicza cóż to za wzó1· reżysera 
a zwłaszcza teatru? Z takim wyglądem i temperamentem lepiej nadawałby się 
do showbiznesu girlaski na scenie ustawiać. Poważny dyrektor powaznego teatru 
powinien być staroświeckim urzędnikiem. w przedwojennym garniturze. mieć 
starą. żonę i nienawidzieć ml:odych za to. ze są. mlodzi. A nasz dzisią1szy jubi
lat myśli i zachowuje się - na scenie i w życiu · takjakby nie był żadnym czc1god 
nym jubilatem. Tego też nie wolno mu darowaĆ'. 
Z wymienionych wyżej powodów wieloletnią dzialalność Adama Hanuszkiewicza 
na wielkich, średmch i małych scenach teatru polskiego należy uznac za wysoce 
szkodliwą. Jubileusz 45-lecia pracy reżyserskięj jest dobrą okazJą. żer;y raz Jeszcze 
o tym przypomnieć. 

Zdzisław Pietra ·lk 



T R O P Y 

Witold Gombrowicz 

NASZEGO C Z A S U 

• Poezjq nie sq wiersze ... * 
C.K. Norwid 

Byłoby subtelniej z mej strony gdybym nie zakłócał jednego z nielicznych 
nabożeństw, jakie nam jeszcze pozostały . Aczkolwiek zwątpiliśmy prawie o wszys
tkim, uprawiamy jeszcze kult Poezji i Poetów I to bodaj jedyne bóstwo, którego nie 
wstydzimy się wielbić z wielką pompą, z głębokimi pokłonami, głosem napuszonym ... 
Ach . ach, Shelley! Ach. ach. Słowacki! Ach słowo poety. misja poety i dusza poety! 
A Jednak trzeba mi rzucić się na te modły i popsuć, w miarę możności mojej. ten 
rytuał w Imię .„ w imię po prostu elementarnej złości. jaką w nas budzi wszelki błąd 
stylu, wszelki fałsz. wszelka ucieczka od rzeczywistości. 
A ponieważ zabieram się do walki z dziedziną szczególnie wywindowaną. nieomal 
podniebną, przeto muszę się pilnować. abym sam nie wzleciał jak balon i nie stracił 
twardego gruntu pod stopami. 

Teza niniejszego szkicu: iż nikt prawie nie lubi wierszy i że świat poezji wierszowanej 
jest światem fikcyjnym oraz sfałszowanym wyda się , przypuszczam, równie śmiała, 
jak niepoważna. Ajednakja tu staję przed wami I oświadczam, że mnie wiersze wcale 
się nie podobają , a nawet mnie nudzą. Powiecie może. iż jestem nędznym igno
rantem? Ale pracuję przecież w sztuce od dawna i język jej nie jest ml zupełnie obcy. 
A przecież nie możecie użyć przeciw mnie waszego ulubionego argumentu, 
twierdząc. że nie posiadam wrażliwości poetyckiej, albowiem właśnie posiadam Ją 
i w dużej mierze - a gdy poezja objawia mi się nie w wierszach lecz zmieszana z inny
mi bardziej prozaicznymi elementami, na przykład w dramatach Szekspira, w prozie 
Dostojewskiego i Pac la. lub po ostu rzy okOZJI zwykłego z u ca. rżę 

Jak inni śmiertelnicy . Dlaczegóż tedy nudzi mnie i męczy ten farmaceutyczny ekstrakt 
zwany # czystą poezją ". zwłaszcza gdy ukazu1e się w formie wierszowanej? 
Dlaczego nie mogę znieść tego monotonnego śpiewu , bez przerwy wzniosłego . 

dlaczego usypia mnie rytm i rym. dlaczego język poetów wydaje mi się najmniej 
ciekawy ze wszystkich możliwych języków . dlaczego to Piękność jest dla mnie tak 
mało powabna i dlaczego nie znam nic. jako styl, gorszego nic bardzie) 
śmiesznego niż sposób w jaki Poeci mówią o sobie i swojej Poezji? ( ... ) 

( ... )A przecie nie mowa tutaj o jakimś trzeciorzędnym piewcy, nie, to się odnosi 
również do najsłowniejszych, na1lepszych poetów. 

Gdybyż poeto umiał potraktować swój śpiew jako manię, lub jako obrządek. 
gdybyż oni śpiewali jako ci, którzy muszą śpiewać, choć wiedzą. że śpiewają w próżni. 
Gdybyż zamiast dumnego „ja, Poeta" byli zdolni wypowiedzieć te słowa ze wsty
dem. lub lękiem „. lub nawet wstrętem. „ Ale nie I Poeta musi uwielbiać poetę! („ .) 

(„.) Wszystko zaczęło im rosnąć samo przez się. Metafora, pozbawiona 
wszelkiego wędzidła. wzięło na kieł, rozszalała się do tego stopnia . że dziś już nic 
w wierszach nie ma prócz metafor. (. . ) 

( ... )Zwężeniu języka towarzyszy zwężenie stylu. które doprowadziło do tego, że 
dziś wiersze to nie więcej niż kilkanaście uświęconych „ przeżyć" podanych 
w natrętnych kombinacjach skąpego słownika . W miarę jak Zwężenie stawało się 
coraz Piękniejsze . Głębia coraz Głębsza , Szlachetność coraz Szlachetniejsza. 
Czystość coraz Czystsza Gdy z jedneJ strony pozbawiony hamulca wiersz rozdął 
się do granic gigantycznego poematu (podobnego do tych puszcz, znanych 



naprawdę tylko kliku eksploatorom) z drugiej jął kondensować się do rozmiarów zbyt 
syntetycznych i homeopatycznych. Poczęto też oddawać się Jakimś wynalazkom 
i eksperymentom z grymasem straszliwego wtajemniczenia - i tej nudnej orgii, pow
tarzam, nic nie jest w stanie zahamować. Albowiem nie Idzie tu o twórczość człowieka 
dla człowieka, a tylko o obrządek pełniony przed ołtarzem A na dziesięć wierszy, 
co najmniej jeden poświęcony będzie wielbieniu Potęgi Słowa Poetyckiego lub glo
ryflkacji powołania Poety. 

Zgódźmy się Iż, te chorobliwe przypadłości nie są Jedynie właściwe poetom. 
W prozie również ta religijna postawa poczyniła wielkie spustoszenie i jeśli 

weźmiemy utwory takie.Jak na przykład $mierć Wirglllusza Brocha, lub Ulissesa albo 
niektóre dzieła Kafki. to doznamy tego samego wrażenia - iż H wybitność N, „ wielkość ff 

tych utworów urzeczywistnia się w próżni, że należą one do tych książek. o których 
wszyscy wiedzą, że sq wielkie ... które jednakowoz w jakiś sposób są nam odległe, 
niedostępne i zimne ... albowiem zostały napisane na klęczkach z myślą nie o czytel
niku a o Sztuce. lub też o innej abstrakcji. Ta proza zrodziła się z tegoż samego ducha, 
który przyświeca poetom. to niewątpliwie z istoty swojej .prozo poetycka n. 

Jeżeli porzucając utwory. zajmiemy się osobami poetów i światkiem . jaki osoby 
te tworzą wraz ze swymi wyznawcami i akolitami, to Jeszcze bardziej stanie się nom 
I ciasno i duszno. Poeci nie tylko piszą dla poetów. lecz także wychwalają się wza
jemnie I wzajemnie oddają sobie cześć . $wiat ten . lub raczej światek. niewiele różni 
się od Innych światków hermetycznych i wyspecjalizowanych: szac hiści uważają 

szachy za szczyt twórczości ludzkiej , maią swoie hierarchie, mówią o Casablance 
z równym nabożeństwem jak poeci o Mollorme i jeden drugiego utwierdza w poczu
ciu własnej d nlos ości. Ale szacliiścl nie mają pre ens]! o al< ur iwersalnej roll i to . 
co moźna wybaczyć od biedy szachistom. u poetów staje się nie do wybaczenia.( ... ) 

( ) Czy myślicie . że gdyby nas w szkole nie zmuszano do zachwycania się sztuką. 
mielibyśmy dla niej. w pózniejszym wieku. tyle gotowego juz zachwytu? Czy sądzi
cie, że gdyby cola nasza organizacja kulturalna nie narzucała nom sztuki - my byśmy 
się nią tak Interesowali? Czy to nie nasza potrzeba mitu. uwielbienia, wyżywa się 
w tym podziwie naszym i czy, uwielbiając wyższych . sami się nie wywyi.szamy? Ale 
przede wszystkim. te uczucia podziwu. zachwytu rodzą się z Hnas" . czy, „między nami"? 
Jeśli na koncercie rozlega się burza oklasków to wcale nie znaczy. aby każdy z tych 
oklaskujących był zachwycony. Jeden nieśmiały oklask powoduje drugi - wzajem
nie one się podniecają - i w koncu wytwarza się taka sytuacja. Iż każdy musi przys
tosować się wewnętrznie do tego zbiorowego szału . Wszyscy H zachowują się " jak 
gdyby byli zachwyceni . choć nikt nie jest „ naprawdę ". w tym stopniu przynajmniej 
zachwycony. ( ... ) 

Witold Gombrowicz Dzienniki 

W samych tylko • Dziennikach · Gombrowicza więcej jest poezji 

niż w wielu wierszach naszych poetów 

A.H. 



T R O P Y NASZEGO C Z A S U 

HUMANIŚCI DZIŚ: 

[ ... ] Tymczasemja wcale nie Jestem żadnym wyjątkiem. Dziwactwem świata 
humanistów jest przekonanie, że jeśli ktoś jest z zawodu naukowcem i nie zna 
się na humanistycznej klasyce - jest niekulturalny. Tymczasem jeśli ktoś jest 
humarustą i zna się na naukach ścisłych, tyle co kura na pieprzu. wszystko 
jest jak nąjba.rdziej w porządku. Nie rozumiem najakiąj podstawie może się komus 
tak wydawać. 

Żyjemy w czasach, gdy nikt nie jest w stanie znać się na wszystkim. Za 
dużo jest rzeczy, na których warto byłoby się znać. Ideał człowieka renesansu 
przestia.l być możliwy do spełnienia ani też celowy. Każdy musi się w jakiś sposób 
zawęzić. Stopniowo usprawiedliwiane są coraz dalsze ograniczenia, jednak 
w jednej jedynej sprawie społeczeństwo pozostaje nieugięte. Żeby móc sobą cokol
wiek reprezentować, trzeba znać humanistyczną klasykę. Mortimer Adler, szef 
redakqji Encyklopedia Britannica, jest zwolennikiem tej tezy. Wiele razy dysku
towaliSmy o niezbędnym kanonie" lektur, które powinien przeczytać każdy kul
turalny człowiek. Adler ma nawet listę takich lektur. Owszem. są to pozycje 
bardzo ciekawe, ale tak naprawdę to idee w nich zawarte już dawno przestały 
być aktualne. I to się czuje. 

Ostatnio bardzo dużo czytam na temat świadomości. Tera.z akurat intere
ffił1e mnie ten temat, więc staram się o nim dowiedzieć jak najwięcej. Poszukiwania 
-wypowiedzi rozmaitych autorów na ten temat okaza.ly się rzeczą. dość prostą 
właśnie dzięki indeksowi The Syntopicon ułożonemu przez Adlera. Tak właśnie 
udało m1 się znależć uwagi o swiadomości z prac Toma.sz z Akwinu. Montaigne'a 
1 Arystotelesa - autorów których Adler umieścił pod hasłem świadomość". 

Wszyscy trzeJ mają mgliste pojęcie o tym czym w ogóle może być świadomość, 
1 wszyscy mieszają do tego religię. Ich prace na współczesnym uniwersytecie 
mo :t>y być co ,najwyżej wyśmian :Mimo to nie rzestzje si uważać ż kto 
tego nie przeczytał, jest osobą. niekulturalną. Ja natomiast, choć czytałem to. 
co napisali. nie mam z tego żadnego pożytku. Jeżeli dowiaduję się czegokolwiek 
z ich prac, to co najwyżej , że ludzie męczą się nad rozwiązaniem tych zagadek 
od tysięcy lat i bardzo długo nikomu nie udało się wpaść na żaden sensowny 
pomysł. My. wyposażeni w porównywanie umysłu do komputera. patrząc zupełnie 
inaczej na z~adnienie świadomości, mamy zupełnie inne, nowe i o wiele ciekawsze 
rzeczy do powiedzenia niż można wyczytać z dzieł klasyków. A taki Clifton 
Fadimans będzie dyktował światu, co ma czytać. Założę się, że sam nie miał 
nigdy w ręku książki Dana Dennetta Consciousness Explaiiled, ale to i ak bez 
znaczenia, bo przez to nie ubędzie mu kultury. 

Zostaliśmy wypchnięci poza nawias inteligencji, z powodów, które bynaj
mniej nie są ciekawe. Być może dlatego właśnie naukowcy piszą. tak popularne 
książki, że są to bardzo inteligentni ludzie, którzy zostali wyrzuceni z obiegu 
tzw. kultury wysokiej. Nie uznaje się ich za elitę intelektualną., choć są. praw
dopodobnie o wiele bardziej interesujący od osób, które do niej należą.. Ciekawe 
zresztą, czy wśród społeczeństwa istnieje uznanie dla humanistów jako elity 
intelektualnej. Może i oni zostali już wyrzuceni poza nawias, tylko jeszcze nie 
chcą sobie tego uświadomić.[ ... ] 

prof. Roger Schank 

ZIEMIA ŻYWYM ORGANIZMEM: 

[ ... J Hipoteza Gai jest z gruntu biologiczna, ale rue Jest antropocentryczna. 
Ci, którzy chcieliby widzieć w Gai boginię Ziemi, przytulającą wszystkich ludzi 
do swego łona, nie znajdą w niej pokrzepienia. Dlatego nie ustają. w swym kry
tycyżmie - i niezrozum1eniu. Jeśliją. akceptują., to tylko za cenę jej wypaczenia. 
Niektórzy z krytyków martwią się, że Gaja zwalnia nas z odpowiedzialności za 



środowisko, gdyż gwarantuje nam, że poradzi sobie z każdym gwałtem, który 
mu zadajemy. To, powiadają, zapala zielone światło dla beztroskiej działalności 
gospodarczej . Nie chcą. zrozumieć, że choć Gaja potrafi zadbać o swoje interesy 
i poradzi sobie z wieloma zanieczyszczeniami, to taka samoregeneracja nastą.pić 

może w świecie , w którym nie ma już ludzi. 
Lovelock powiada też , że Ziemia jest organizmem. Nie zgadzam się z taką 

frazeologią . Żaden organizm nie zjada swoich odchodów*. Lepiej nazywać Ziemię 
ekosystemem. olbrzymim ekosystemem złożonym z wielu mniejszych, 
cząsteczkowych ekosystemów. Lovelock sądzi , że lepiej pozwolić ludziom wierzyć 
w Ziemię jako żywy organizm, gdyż kiedy widzą w niej jedyrue martwe skały, 
nie mają oporów, by nią. poniewierać. Gdy zobaczą w nieJ żywą i czującą istotę 
będą może do niej podchodzić z większym respektem. W takim stanowisku jest 
może dużo szlachetności, ale z nauką, nie ma to wiele wspólnego. Zgadzam się 
jednak z Lovelockiem, kiedy powiada, że większość tego, co robią. uczeni, też 
nie ma z nauką większego związku. I przyznaję, że jego stanowisko jest znacznie 
lepiej obierane przez wielu ludzi niż moje . 

Jeśli nauka przestaje pasować do panującego kodu kulturowego, ludzie 
odrzucają naukę , a nie panujący kod ku lturowy! Powiadają wówczas. że nauka 
jest fałszywa . Podejrzewam. że wszyscy ludzie wyznają pewne st ereotypy kul
turowe. do których chcą naukę dopasować. Chociaż staram się dostrzec te stereo
typy również u siebie, Jestem pewna. że nie potrafię całkiem ich uniknąć. Próbuję 
jednak skupiać się na nauce jako bezpo$rednieJ obserwa(lJi faktów 

Gaja to \.Warda sztuka to system. który doc1eral się bez ludzi przez ponad 
trzy miliardy lat Nasza planeta je atmosf ra i $rodowis.l{O będą T'07wi1ac s1e 
dalej. długo potem ak ude1da z nie1 ludzie wraz :ze swoim upr t:':edz mami. [ .. I 

p r ot . Lynn Ma l'gulis 

PEDAGOGIKA D Z I S: 

( ... ) Wszystko. czego uczy się w szkole, jest ustawione pod kątem 
póżniejszych sprawdzianów, które wykażą , że uczeń rzeczywiśc ie umie to , co 
powinien. Zupelnie zapomina się o skłonno$ci ludzi do naturaln~j for my nauki, 
polegającej na robieniu tego. na co ma się ochotę. Im dłuzej ktoś coś robi. tym 
bardziej mu zależy na dowiedzen iu się, Jak to robić, żeby wychodziło jeszcze le
piej - i o ile oczywiScie interesowala go t a sprawa. Nikt me nauczy się prowa
dzić samochodu przez samo studiowanie przepisów i rozwiązywan ie testów na 
prawo Jazdy. Żeby zostać dobrym kierowcą. trzeba dużojezdzić Większość dBJe 
swoun uczmorn wszystko, poza możliwością dośw1adczema prawdziwego życia 
Jezeli dzieci chcą. się nauczyć funkcJonowama w rzeczywistym świecie, powm 
ny s1ę w mrr, znależć. odgrywać w mm Jakieś role 1 uczy ię dziek własne,; 

motywacji. Popełnio11e w trakcie nauki błędy zmusza•a w"lwcza d zadawarua 
pytań i poszuk1wa111a wlaściwych odpowiedzi. 

Główną rzeczą, jak1eJ uczą się dzieci w szkole. · ·t mPchę no nauki. Przez 
to, że w szkole by tem zmuszany do czytama Dickensa, riahrałem tylko nbrzy
dzenia do jego powieści Dziesięć ,d.t pó.m1e przez przypadek wz1almn kcó1•ąś 
z nich do ręki i. o dziwo. okazalo się że 1est calktP.m str'iwna - wszy. tko (Jla
tego, że dop1el'O teraz byłem przygotowany do C..lytarua pu >b11eJ literatury 
Tymczasem to. czego nauczyłem się w szkole. czyłl ze Dickens Jes nudny. było 
całkiem bezuzyteczne Dziecko w ósmej klasie me Jest ieszcze przygotowane do 
odbioru takich książek. więc po co ~e zmuszać9 Po to. ze musi być realizowany 
program. a program nauczania w w ,ększości szkól me zmienil się ud XIX wieku, 
k iedy to Dickens był najmodnieJsza nowosc1R..I .. J 

prof Roger Schank 

Wit le . w1 1 7 i na rwzykl j krc'hk• lub . •n s. '.' 'r r.:yp lum I 



T R O P Y NASZEGO C Z A S U 

IGNORANCJA NAUKI. 

W każdym większym muzeum historii naturalnej - w Nowym Jorku, Cleveland 
czy w Paryżu - można znaleźć salę poświęconą dawnemu życiu z ekspozycją. 
ewolucji, zaczyn.aJą. się od skamieniałych trylobitów i biegną. przez ogromne 
lodziki. dinozaury, nie~wiedzie jaskiniowe i inne wymarłe gatunki zwierząt, 
które tak fascymtją. dzieci. Widać dzięki temu doskonale, że ewoluąjoniści zaj
mltją się niemal wyłącznie historią. życia zwierzęcego w ciągu ostatnich pięciuset 
milionów lat. Dziś wiemy już jednak, że życie powstało na Ziemi znacznie 
wcześniej. Zapis kopalny zaczyna się przed niemal czterema miliardami lat I Lecz 
aż do lat sześćdziesiątych badacze ignorowali te kopalne świadectwa ewoluąji, 
ponieważ nie umieli ich zinterpretować . 

. . . Liczni koledzy zdają. się być przeniknięci niebywałą. Ignorancją w zakresie 
prawdziwego charakteru przekształceń ewolucyjnych, skoro ograniczają 
zakres swych zainteresowań do zwierząt w tym także, rzecz jasna. człowieka. 
Wszystko to jest istotnie bardzo zajmltją.ce, tyle że zwierzęta to maruderzy na 
scenie ewolucyjnej; dostarczają. nam wielu przesłanek na temat prawdziwych 
żródeł ewolucyjnej kreatywności. To trochę tak, jak gdybyśmy pisali czteroto
mowe dzieło poświęcone historii świata, zaczynąią.c od roku 1800, Fortu Dearborn 
i załozenia Chicago. Można z największą. precy~ą opisać dzieje dziewiętna
stowiecznej transformaąji Fortu Dearborn w wielką. metropolię nad jeziorem 
Michigan, ale nie jest to historia świata. 

Mówiąc o "niebywałej ignorancji" mam również na myśli to, że zajmltją. się 
onijednym królestwem życia zwierzętami pomtjając cztery pozostałe. Pomtjają. 
bakterie, pierwotniaki [.Protocctista], grzyby 1 rośliny, wybierąią. z księgi życia 
jeden mały, choć interesltją.cy rozdział i ekstrapolltją. go na całą encyklopedię 
ewolucji. W sweJ skrzywionej i ograniczonej perspektywie nie tyle błądzą., co są 
po prostu mocno nie doinformowani. 

Na czym polega ich ignorancja? Dotyczy. przede wszystkim, chemii. ponieważ 
biologia ewolucyjna. mówi językiem chemli, a wielu z nich nie ma o niej większego 
pojęcia.( ... ] ------~--~-----~ 

prof. 4Vl1!1 Margulis 

KOSMOS DZIŚ - TEORIA SUPERSTRUN : 

[.„] Ogólna teoria względności EinSteina - to teoria klasyczna. co oznacza, ze 
wszystkie wielkości występltjące w teorii mają. dobrze określone wartości, 
a odpowiednie równania pozwalają. prześledzić ich ewolucję. W klasycznej ogól
nej teorii względności nie ma prawdopodobiel'lstwa. Wszystkojestjednoznacznie 
określone. Jednak w początkach naszego wieku fizycy przekonali się, że prawdzi
wy świat zachowltje się inaczej. 

Prawdziwy świat opisujemy za pomocą. mechaniki kwantowej, a zgodnie z jej 
zasadami, żadnej wielkości fizycznej nie można dokładnie zmierzyć. Stan 
Wszechświata lub dowolnego jego kawałka zawsze jest obarczony kwantową. nieoz
naczonością.. Gdy usiłltjemy przewidzieć zachowanie danego układu, w najlep
szym przypadku możemy określić prawdopodobienstwo różnych możliwości. 
Przewidltjemy, że pewien wynik zdarzy się z prawdopodobienstwem równym 
33%, inny -17% i tak dalej. W wielu przypadkach prawdopodobienstwa są bliskie 
jedynki. Czasami możemy powiedzieć, że pewien wynik. zdarzy się 
z prawdopodobieństwem równym 99,9999%, ale to w dalszym ciągu jest tylko 
pro babillstyczne przewidywanie. 

Obecnie wszyscy zgadzają się, że jeśli chcemy znależć poprawną teorię grawi
tacji i przestrzeni musimy połączyć ogólną teorię względności 

z mechaniką. kwantową. Jak dotychczas takie próby nie zakończyły się sukce
sem.[ ... ] 

[ .. . ]Teoria superstrun to zupełnie nowa koncepcja, w której - z trudnych do 
wyjaśnień, ale ważnych powodów - zakłada się, że podstawową. wielkością. 
występują.cą. w naturze jest mikroskopijna struna o zerowej grubości 1 bardzo 
małej dlugości. Struny takie stanowią fundamentalne cegiełki, z których 
zbudowny jest Wszechświat. 

prof. Lee Smolin 



T R O P Y N A S Z E G O C Z A S U 

[ „.] Kim jestem? Erotyczny znak zapytania. 
~ie wiem nawet dokładnie, gdzie żyję. Co mnie to w zy tko wokół obchodzi. Jazgot, 

wna ki, pon d których wyrasta tatua Wolności- tutejS1Jł pary ·ka na Łabędziej Wy pie 
po'rodku ekwany, zzieleniała z nadziei, CZ) la druga wielka, nowojor ka. U ta\lili ją 
tak wysoko. żeby ' nie mógł jej plunąć'' h an. tatua Wolno~ i,. ymbol wolnego świata 
trzyma\\ łapie najwięk zy llibrator, któr)m rajcuj ię cała cywilizacja. Bo czfO\,iek 
musi b. ć wolny, pracujący i kultur lny, wierząq albo głęboko niew.ieriący. Co mnie to 
obchodzi'! Kultura, od cz:11 ów rewolucji francu kiej, każda kultura, je t pogardą. Idee, 
reklamy,handel. mnie Derrida 'wie.lulki! l)'lisezonudlamiędzynarodow eh idiotów 
kawiarnianych przedają!!! Tylko u na onrnrcic urny lu po trepanacji! Ideiki literac
kie, tanio! Po prenumeracie naszej gazety będziesz jak Gombrowicz z roczną gwarancją! 

Albo kicz, albo · mierć. Kiczj t pr:rytulnym zakątkiem bezpieczeństl\a. Wokół kiczu 
okrncieńśtwo, groza -prawdziwy obraz, dobry wiersz. Zobaczyć n.eczpristość, to zobaczyć 
okrucieństw.o. Pokazać, co ię zobaczy Io, to już kicz. ale kim ja je tern? [ „.] 

- Jesteś pijany. nie \\ies1, co mÓ\\isz. 
- Doskonall' \\il'm co mówię. co najmniej w :iwóch językach mówię to samo 

i pow iem ci.że moja miłość do Beby niej t złudzeniem. -Czarna, ogromna źrenica kawy 
ralujqca n ohtłuoonej 1lifancc zah :~nęła ironicrnie. - oja milo~ć ma jcd~ ną. 

najpiękniej 1..ą twarz Be by. 
Jonatan Lachichotał. 

- l'o hebraj ku „twarz" jest :.r.aw~zc w liczbie mnogiej phanin. ie miej złudzeń, 
nikt nie majedn j hrnny„ ieje tern, który niej tem,LnaCZ) to samoco,Je tern, który 
jeslern".lecz ot} iącu h~any. Idź, idz do swojej Beb) -namawiał Wolfganga patrzącego 
niecierplh\ie na ze~arek - tworzonej na obraz i obrazę.„ 

Wolfgang podał kl'lneroui dziesięciofuntÓ\łkę i wyszedł z bistra. Jonatan popatrzył 
na zaparowan lustro nad kontuarem. Co najmniej dwie twarze -pomy 'lał mm)kając OCZ). 

Fra~ment:: biqj;i „ Kahart·t 11u:tąfi-yc~11y " Mw111t>li Gretko1nkiej 



T R O P Y NASZEGO C Z A S U 

ŹRÓDŁA AGRESJI U DZIECI 

W mojej szkole podstawowej największym łobuzem był Jimmy. Kiedy 
chodziłem do pierwszej klasy. on był w czwartej. Można się było po nim spodziewać 
wszystkiego - kradł kolegom pieniądze. które rodzice dali im na obiad , zabierał 
rowery. zeby sobie pojezdz1ć, w trakcie rozmowy potrafił ni z tego ni z owego 

walnąć pięścią. Jimmy był klasycznym okazem osiłka wszczynającego bójki z byle 

powodu albo i bez powodu. Wszyscy baliśmy się go i trzymaliśmy się w odpowied

niej odległości od niego. Kazdy czuł przed nim strach i każdy go nienawidzi!; niki 
nie chciał się z nim bawić [ .. . ] 

[ . .. ] Przed ukończeniem szesnastu lat Jimmy wylądował w w1ęzien1u za 
napad. 

Obraz dożywotniego dzieciństwa dziecięcej agresywności u dz1ec1 takich 

jak Jimmy wylania się z wielu badań Jak się przekonaliśmy n1eodłacznym ele

mentem życia rodzinnego takich agresywnych dzieci są rodzice, którzy na prze
mian zaniedbują dziecko i surowo karzą za byle co, kiedy akurar sa w złym humorze. 

Łatwo chyba zrozumieć, że taki system wychowania sprawia, iz dziecko staje się 
wojownicze albo zaczyna cierpieć na lekką paranoje[ ... J 

[ ... ] Takie skore do złości , wyizolowane dzieci są bardzo czułe na 
wyrządzane im krzywdy i niesprawiedliwe traktowanie. Postrzegają siebie na ogół 
jako ofiary i mogą przedstawić długą listę sytuacji . kiedy to na przykład nauczy

ie o w1niał je a coś, czego nie robiły. Inna charakterystyczną cechą cakich dz1ec1 
to. ze kiedy ogarnie je gniew. przychodzi im na myśl tylko jeden sposób r eakcj1 -
-· atak f. ] 

f . ] Badania dzieci w chwili kiedy chodzi ty do przeds7kola i kontynuowane 
do os1agnięcia przez nie kilkunastu lat. wykazały , ze blisko potowa p1erwszokla

sistow ktorzy tatwo wybucha1a złością. nie potrafią wspotżyc z rówiesn1karni nie 

słuchają rodz1cow i nie wykonują poleceń nauczyc1el1 - we1dz1e w wieku kilku

nastu lat w konflikt z prawem Oczywiście nie wszystkie z takich agresywnych dzieci 
znajdują się na drodze prowadzącej do przestepstwa. ale sposród wszystkich dzieci 
one właśnie narażone są najbardziej na znalezienie się w grupie brutalnych krymi
nalistów[. „] 

Fragment ksiązk1 „ !ntellgencja emocjonalna „ 



TROPY NASZEGO CZASU „. 

młodzież dziś 

( ... )Wbrew obiegowym stereotypom, zdecydowanie najliczniejsza 
jest ta frakcja młodych, która nie jest ani materialna, ani rozwydrzona, 
ani wyuzdana, ani stechnicyzowana, ani nastawiona na „szczurzy 
wyścig", ani arogancka, ani wyzuta z wartości wyższych, ani skrajnie 
aspołeczna - i tak dalej. 

Moje odkrycie przekreśliło więc co najmniej 90 procent dotych
czasowych badań nad młodzieżą, także interdyscyplinarnych ... 

Młodzież ta poza wyjątkami, jest natomiast rozmamłana. Ona nie 
ma żadnej siły przebicia, a nawet- co szczególnie mamienne - nie chce 
jej mieć, programowo nią gardzi. Ceni wartości „miękkie" - kontem
plować przyrodę lub malarstvvo, muzykować, rodzinę założyć, mieć 
dobrego chłopa albo psa, kochać i być kochanym - natomiast 
wartości „twarde" -góra szmalu, luksusowa chałupa, szybkie auto, ka
riera polityczna - pojawiają się wśród celów pożądanych sporadycznie. 
Ciekawe, że to samo wynika z sondaży Centrum Badań Opinii 
Społecznej : 91 procent młodych ludzi nie utożsamia się z żadną par
tią: a Robert Pawłowski, przewodniczący Parlamentu Studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego, także oznajmił, że większość studentów 
nie interesuje się polityką 

Długo dumałem, skąd się w nich ta apolityczność bierze, aż jeden 
z drugą wyznali mi: jesteśmy postmodernistami.(„.) 

W. Giefżyński, „Życie Warszawy" 



Proszę sobie wyobrazić że ktoś z Państwa nie pojawia się od kilku dni w pracy. Dzwoni 

więc Wasz szef i pyta: 

- Kiedy przyjdziesz? I żadnych wymówek„. 

A więc dzwoni Adam Hanuszkiewicz i pyta: 

- Kiedy przyjdziesz do teatru? 

- Nie mogę, konczę pisac duży tekst. 

- Ale chyba robisz sobie przerwy? 

- Dopiero wieczorem„. 

- Więc moze byśmy poszli do kina? 

- Swietnie. od dawna chciałam obejrzeć „Romea i Julię". 

Nie wyciagajc1e z tego Panstwo fałszywych wnioskow. że nie należy chodzić do pracy, 

albo spotykac się z własnym szetem tylko w kinie. Jest to natomiast przyczynek do his

torii teatru. o tym skad się biorą przedstawienia. A powstają one czasem z zachwytu 

nad sztuką innych i rodzą się nawet z początkowej niewiary, że można historie wspaniale 

filmowo opowiedzianą opowiedzieć raz jeszcze w teatralnej scenerii. Po filmie „Romeo 

i Julia ·. ktory dostarcza wspaniałych wrażeń i na których oczy nam się szkliły f)rawdzi

wymi Izami. Adam powiedzial w efekcie „Nie. po ·ym nie mogę już robić Szekspira!„. 

Ale następnego dnia rzucił wyzwanie: „Będę robił Szekspira". 

Należało przejrzeć wszystkie tłumaczenia i zdecydować się na któryś z wariantów od 

Paszkowskiego, przez Siwicką, Iwaszkiewicza. po Barańczaka. Ale żaden „Romeo" z „Julia" 

nie przystawali do naszego przedsięwzięcia: nie brzmieli ani dość współczesnie ani z szek 

spirowską siłą, ani wreszcie nie dawali szansy na skonkretyzowanie w wyobrazni widza. 

Co zrobiłby Bogusławski, Molier albo sam Szekspir 400 lat póżniej inscenizując tekst. 

który jest mitem teatralnym? a pewno nd mi t:go czasu, ieg S 1adomosci, odbi 

Jajacej się także w języku. napisaliby i.en dramat na nowo choc na starej dobrej osnowie. 

Takie mvslenie dodało Hanuszkiewiczowi odwagi i prawiło. że skorzysta! z tych prece· 

densow sam prc;ząc scenariusz teatralny h zdarzen. w ktorych tylko gdzie niegdz1e, iak 

rodzynek w ciesc1e pojawi się wierszowana pointa z Paszkowskiego żywcem wzięta. 

Myślę że spektakl, ktory powstaje w Teatrze Nowym będzie, w zgodnie z upodoba

niami inscenizatora, wielogatunkowy, niejednorodny z wyczuwalnym pu lsem czasu te

razniejszego. który dla Adama jest najważniejszym wymiarem nie tylko sztuki, ale i Jego 

własnego prywatnego trwania. Dopiero po jakimś czasie obcowania z Hanuszkiewiczem 

zrozumiałam skąd te Jego heterogeniczne upodobania rodem z poematu dygresyjnego 

wzięte. To Lwów przez Niego płynie, jedno z tych miast swatów. w ktorego soczewce 

wszystko miesza się ze soba i zadziwiajaco harmonijnie łączy . Taka poetyka jedności 

w wielości. Dlatego Adam tak sobie upodobał literaturę romantyczną. bo ona jest własnie 

wielogatunkowa i liryczna i dramatyczna i epicka zarazem. Ci . ktorzy myślą w sposób 

linearny nie znajdą w takiej sztuce upodobania. Tu tkwi rownież sedno „zlej krytyki" teatru. 

Nasi następcy · jak z kokonu - będą musieli odwijać inscenizację Hanuszkiewicza i znalezć 

wytlumaczenie dla „slawy popularnej" (zapisanej w rekordowej frekwencji przedstaw

ien). będącej jej zaprzeczeniem i swoistą przeciwwagą. Cóż , kiedy całe pokolenie 

teatrologow uczono, ze Hanuszkiewicz nie jest strawą dla porządnego krytyka. a Jego 

teatru nie należy chwalić i oglądać. Paradoksalne jest może to. że szydercy odmawia

ja reżyserowi wejscia do teatralnego panteonu. wejdą tam sami tylko dzięki temu. że 

będą przypisem do tej tworczości. Na szczęscie historia teatru rządzi się sprawiedliwszymi 

prawami i Hanuszkiewicz miałby w niej swoje miejsce nawet gdyby był tylko 14-letnim 



dyrektorem Teatru Narodowego w Warszawie - najsławniejszej, od czasów Wojciecha 

Bogusławskiego, polskiej sceny narodowej . 

Namawiam Go zresztą na napisanie drugiej „Mimiki czyli sztuki aktorskiej" - podręczni

ka zapisującego metody pracy z aktorami, których plejadę dla polskiego teatru wychował. 

Powinien utrwalić swoją teorię o partyturze dźwiękowej tekstu literackiego, której prawi

dłowe czytanie jest dla reżysera tym, czym dla dyrygenta umiejętność czytania nut. 

Nikt jak Adam w polskim teatrze nie slyszy i niewielu z taką wnikliwością czyta 

literaturę. Sukces Jego scenicznych interpretacji bierze się zresztą z pytan, na które 

filologowi, spętanemu pokoleniami krytyki, nie starcza odwagi. Pytali i trafnych intu

icyjnie odpowiedzi, nawet jeśli one mówią, że „król jest nagi!". Dlatego w scenicznej części 

Il części „Dziadów" - Obrzęd, dokonał historycznego zwrotu przywracając jej Księdza, 

który zresztą był zawsze w pierwotnej wersji tekstu. I oto nagle spadły łuski I OO-letniego 

anachronizmu, tekst odzyskał sens i spójność: Ksiądz, z pogan wyświęcony, z młodymi 

wyznawcami kościoła [też do niedawna poganami] odtwarzają sobie po nieszporach obrzęd 

wywoływania duchów ... 

Gwoli sprawiedliwości trzeba przyznać, że kilku znawców literatury uchyliło przed 

Hanuszkiewiczem czapki : Inglot - na sesji poświęconej Słowackiemu przyznał, ze Jego 

inscenizacje przejawiają największą zgodność z tekstem wieszcza, Treugutt oddał hołdy 

pierwszemu wystawieniu .,Balladyny" . 

Hanuszkiewicz zagrał caly kanon polskiej klasyki romantycznej. ale i przysporzył jej 

kilku arcydzieł i nieznanych w tym Stefana Garczynskiego ,.Wacława dzieje"; zaczął też 

grac Jana Andrzeja Morszytna „Cyda" i „Komedię pasterską" czyniąc barokowy język 

· zrozumiałym i pięknym. 
A teraz Szekspir rie awa jestem j:ika sie P1ństv.. u '1hjawi M..im\ 7"1 <;()b1 hr 'in y 

chrzest przed publicznością Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Pokazywaliśmy tam 

sceny powstającego spektaklu, Romeo, Julia, Ojciec Laurenty i Adam, który grał Nianię ... 

Szkoda, że tego już Państwo nie zobaczą . 

• Adam ostatnio już do mnie nie dzwoni, teraz już jestem w teatrze, bo wiem, że lada 

moment urodzi się „Romeo i Julia", nie chcę żadnej z chwili tworzenia się spektaklu prze

gapić. Gdyby jednak trzeba było znowu iść do kina to można na mnie liczyc.„ 

P.S. 

Dziś, 20 października. przylecieliśmy z Gruzji. z Międzynarodowego Festiwalu 

Teatralnego w Tbilisi. Sceny z Romea i Julii, ktore prezentował Hanuszkiewicz zyskały 

powszechny aplauz i zostały uznane przez krytyków za wydarzenia tego festiwalu. Za 

zas!ugi „w budowaniu teatru światowego" wręczono trzy nagrody. Otrzymali je: Vanessa 

Redgrave, Peter Brook i Adam Hanuszkiewicz. 
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Tak się to zaczęło. Jak się skończy? 

- Na sobotę razem z Mietkiem przygotov.rujemy program dla Hanuszkiewicza -
pewnego wiosennego dnia oznajmiła mi Teresa Stokowska-Gajda, Spi1itus Movens 
mojej „kariery \:vokalnej" - wystąpisz w Konstantynowie I 

Ale właśnie w sobotę mam koncert w .. 
- Nie martw się. Ni ma rzeczy nie do po,goclzenia. 
- Mietek już coś \vym) śli - powiedziała łagodząc swój alt Teresa - Hanuszkie\\'icz 

kiedys robił dyplom ze studentami Filmówki . Mietek opowie o t:vm i zaprosi C'ieb1e 
jako przedstawiciela najmłodszego pokolenia adeptów sztuki z Lodzi . Poznasz _((o, moze 
cię zapamięta . 

abata. Jedziemy. Na miejscu próba Jest . Przyjechał. Wygląda jak . w telewizorze. 
Godzina 17 . Zaczyna się spotkanie. Pan Adam zaczyna opowiadac. Mija godzina . 
ciągle gada. Półtorej, gada .. . Szanse, że kiedykolwiek \\'ydostaniemy się stąd i zdążę 
na móJ koncert wreszcie. Śpiewam. Skończyłem . Nie przyZ\\. yczajony ,,. szkolL' clo 
oklasków uciekłem za kulisy. Pan Adam Hanuszkiewicz stoi na sroclku sct:>n~' Da.ie 
znak żebym wrócił - kładzie mi rękę na ramieniu. Mó\\1 do publlcznosci 

- Za pięć lat ten młody człowiek będzie znany w Polsce. Jeżeli dos1<1nę od 
miasta pieniądze, w jesieni zagra u mnie Romea. 

Poczułem się jak przodownik pracy socjali.st -cznej . B~·lem zaskoczon~· 1 uszL·z•: 
śliwion:i;· 

Mówią że wsadziłem ł b pod wodnC'1ąg . W.v.ief'ha łt:>m me poz 1-tnawszy się z nim. bo 
znowu gada! 

Upowazmony przr z parną Pwtrusię. o pótno1 y z <1 dzwonilPm do p ;rna Acl :nn, 
- Kiedy mnzesz p1-zyi1 <' h e l' do \\',1 rsz<1 \\':'-"' 

Rubvrt Kudl'isk1 



[ ... ] „Wyodrębniaj się i pozwalaj sobie 
na wszystko, co Ci się podoba. Jeżeli 

odczuwasz złość, nie ukrywaj tego, choć
by to było ordynarne; jeżeli jesteś wesół 
- postępuj tak samo, choćby to było 

banalne. 
Pamiętaj, że Twoje życie - to Twoje 

życie. Zadne - choćby najszlachetniejsze 
zasady - nie są dla Ciebie prawem. To nie 
Twoje zasady. W najlepszym razie są do 
Twoich podobne. Bądź niezależny. 

Niezależność - to najlepsza cecha, najlep
sze słowo we wszystkich językach. Jeśli 
nawet doprowadzi Cię to do klęski (głupie 
słowo) - to będzie tylko Twoja klęska." [ ... ] 
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