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Wszysq bohaterowie to dzieci. Jednakże staneią się i młodnieiq 
wedle potneb opowieJci; aosem też zmieniają płeć. Nie powinno to 
tlziwil Aldony - pneciwnie; nie sq dziećmi. To dorośli lutlzie, 
Jdóny w sttuce grają drieci, które 1 kolei odgrywają clorosłych. 
N6wniei i to nie powinno dziwić. 

Biliona Srbljanovił 

Jan Kott 
Edyp jest człowiek iem , który dowiedział się , że zabi ł swojego oj
ca i poślubił swoją matkę. Musi rozliczyć s ię z przeszłości, która 
jest 1ego własną przeszłością, chociaż spada na niego jak cudza . 
Antygona, żeby posypać garstką ziemi ciało brata , musi złamać 
ustawy państwa Wybierze gest, który prawo korze śmiercią. Ore
stes, żeby pomścić ojca, musi zabić jego morderców: wiosną mat
kę i ojczyma . 

Niemal wszystkie wielkie tragedie dadzą się opowiedzieć 
w dwóch albo trzech zdaniach. Są przede wszystkim sytuaqą . Są 
sytuacją w tym wiośnie znaczeniu, w jakim tego słowa uzywamy w te
atrze. Sytuacja jest relacją m iędzy bohaterem o światem , między bo
haterem o innymi postaciom1 . Jest zawsze w czasie teraźniejszym . 
Tragedia o Edypie zaczyna się ad momentu, kiedy wszystko już się 
stało . Edyp ma poznać swoją przeszłość, potem poweźmie decyzję, 
co zrobi z samym sobą . Początkiem tragedii o Antygonie jest jej de
cyzja pochowania brata Stoi przed wyborem. Tragedie o Oreste
sie rozpoczyno1ą się od jego przybycia do Myken. Jest przed swo
im czynem, przed zbrodnią i n n y c h, która stanie się jego 
wt a s n ą zbrodnią . Sytuacjo w tragedii 1esł w praesens, ale ma za 
sobą przeszłość, która ją określa, i przyszłość, która jest zapowie
dziana. Sytuacjo jest niezależna od charakteru bohatera, 1est dano 
jak gdyby z zewnątrz . Tragedię określa sytuacja, nie charakter An
tygony, Edypa czy Orestesa . Sytuacja jest równi eż nieza leżna od dia
logu, dialog nas tył ka o niej informuje. Sytuacja znajduje się 1ak gdy
by przed tragedią, każda tragedia wydaje się być tylko jednym z je j 
dramatycznych przekazów. Sytuacje tragiczne są w pewnym sensie 
ostateczne i przykładowe . Wydoje s ię, że można je sprowadzić do 
ograniczonej i określone j liczby wzorów. Można je nazwać podsta
wowymi strukturami tragicznymi albo modelami tragedii . Tragedie 
napisane sq tylko różnym i przekazami tych model i. 

Ziodonie bogow. Szkice o trogedii greckiei, 
Wydawnictwo Literackie, Kroków 1986, s. 243 -244 

Jean Genet 
MATKA Jest w każdej wsi ma ty placyk, który się nazywa publicz

nym wysypiskiem, moja kochana Kadidzo. Tom gromadzą się 
brudy ze śmiet n ików całego kroju . Każdy śmietnik cuchnie po 
swojemu, inaczej w Grenoble, inaczej w Szwecji, w Upsoli. 
Z trzynastu moich ran - od noży, bagnetów i kul - krew dawno 
juz przestało wyciekać, ole w nozdrzach został mi jeszcze za
pach naszych śmie1ników.. zopoch, który wqchołom przez ca 
łe życie i który stanie się mną, kiedy będę iui zupełnie umorło, 
a morn nodzieię, że gnijąc zgnoję takze śmierć„. Chcę, żeby 
moja zgnilizno zgnoiła mój kraj . .. 

Parowany, przekl. Morio Skibniewska 1 Jerzy L1$0w ko 
w; . D1olog• nr 2/1964 , s 75 . 

WIOSKA Boli mnie to ceremonia . 

ARCHIBALD Nos także. Powiedziono nom, ie jesteśmy dużymi dzieć
mi. Ale w takim razie, 1akoż wspon io ło dziedzina nom zostaje ! Te
atr! Grając wywołamy swoje odbicie w jego zwierciadle 1 z wolno, 
niby ogromny czarny narcyz, zatopimy się w jego wodach . 

WIOSKA Kiedy ja nie chcę się utopić! 

ARCHIBALD Nie ma wy1qtkówl Nie zostanie po tobie nic prócz pio
ny twej wściekłości . Skoro nos odpychają ku naszemu odbiciu i w nim 
topią, niech ten obraz ich zmusi do zgrzytania zębam i . 

Murzyni, przekł. Morio Skibnie' •ska i Jerzy Lisowski 
w . • Doolog" nr 9/1961 , s. 85 

KADIDŻA (surowym głosem) Umarłam? To prawda . Ale nie,, jeszcze nie I 
Nie skończyłam swo1ej roboty, więc teraz zmierzymy się z sobą, Ko
stucho! Saidzie, Lei lo, moi ulubieńcy! Wy także co wieczór opow10-
doliście sobie nawzajem, co kto w ciągu dnia zrobił złego . Zrozu
miel i śc ie, ie tylko w tym nasza nadziejo. Zło, wspaniałe zło , ty nom 
zostajesz, kiedy wszystko inne przepadło , cudowne zło, ty nom po 
możesz. Do ciebie s i ę modlę, blagom, zopłodni1 mój naród. I niech 
ten lud nie próznujel (wolo tonem władczym) Kodouri (po chwili zza 
kulis od prawe1 wchodzi Arab. Zbliża się do Kadidiy) Co zrobiłeś dlo 
zwycięstwo zło? 

(cola następna sceno rozgrywa się bardzo szybko, słowa i gesty nre
mol galopuią) 

KADOUR (głuchym głosem, lecz z dumą) Jeszcze nie ostygłe .. . dotknij .. 
spójrz : zdobyłem dwa rewolwery. 

KADIDŻA (oschle) Połóż 1e tom!. Lufo dymiąca .. oko błazeńskie 
i okrutne ... (Kadour bardzo szybko rysuje węglem no parowanie dwa 
rewolwery) ( ... ) (woła) Larbil 

LARBI Rozprułem brzuch i wypuściłem fiok i .. Jeszcze gorące. (rysuje 
wnętrzności, takze dymiące) 

KADIDZA (z grymasem) Zapach wca le niep iękny. 

LARBI (urazony) Albo 1e tu zostawię, albo zoszy1ę w skórę brzucha. 

KADIDZA Zostaw. ( .. . ) Kuider! (wchodzi Kuider} 

KUIDER Zląkłem się. Uciekłem. 

KADIDZA (głośno) Dziękuję ci, synu. Narysuj swój strochl (Ku1der ry
su1e dwie nogi w biegu) Jeżeli ci trochę gówno pociekło po łydkach , 
nie zapomnij tego także narysować. ( . .. ) Abdesselem! (wchodzi Ab
desselem) Coś zrobił? 

ABDESSELEM Odrąbałem stopy 

KAD I DŻA Doj no je! (Abdesselem rysuje bardzo prędko cztery stopy) 
A smród? Zaznacz smród .. . (Arab rysuje kłęby oparu) ( .. . ) Lassem! 
(wchodzi Lassem zza kulis od prawe/. Jest to starzec) Co ty zrob i łeś? 

LASSEM W moim wieku .. . mod liłem się .. . 

KADIDZA Dzięku1ę ci, ojcze. Wciągnij w to samego Boga . Niech i on 
popeł nia zbrodnie no prawo i lewo, mech zabija, miażdży i nisz
czy. (do Lossemo) łd z, wypisz swoją modlitwę no murze . (zwróco
no w stronę kulis) A więc zosta li tylko starcy? Niech się modlą, ole 
przede wszystkim do demonów. Jezeli w niebie j uż ich nie ma, szu
kajcie no ziemi i w sercach dzieci, tom się od nich roil {spostrze
gaiąc dwoch mężczyzn, którzy przestali rysować) A wy co, próżnu 
jecie? Jak to, nic już wręcej? Jeżeli wam brok zbrodni, możec ie je 
kraść niebu, ono jest pełne zbrodni. Od bogów pożyczcie zabójstw, 
gwałtów, kazirodztwa kłamstw i rzezi. Śc i ągnijcie 1e no ziemię 
i przynieście! Tutaj! (pokazuje no mur, niemal całkowicie pokryty 
strosz/1wym1 rysunkami. Zwrócono w stronę kulis mówi) Kobiety niech 
rodzą potwory I 

Parowany, op. col ., s. 55-57, 
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