
O zaniku uczuć metafizycznych 
w związku z rozwojem teatru 

Musimy zaznaczyć na wstępie, że nie mamy zamiaru po
dać tu jakiejś ścisłej teorii na temat aktorstwa, chcemy 
raczej zaznaczyć pewne wątpliwości nasuwające się przy 
analizie współczesnych nam poglądów w sztuce aktorskiej. 
Zaznaczmy również, że poglądy wypowiedziane tutaj nie są 
wyrazem jakiegoś .aktorskiego wstecznictwa•, wierzymy, 
bowiem w nieuchronność i konieczność pewnych przemian. 
Teatr nie może się świadomie cofnąć z raz osiągniętego 
poziomu, nawet nie może się zatrzymać, zatrzymanie się 
byłoby równoznaczne z cofnięciem. Stoimy na stanowisku 
wartości, poznającym najwyższe miejsce w dziedzinie tak 
przeżyć wewnętrznych, jak i obiektywnej twórczości. 

Droga, po której szliśmy w naszym rozwoju, piękniejsza 
była od zdobytych już wartości; nie cel tego wszystkiego był 
pięknym, ten cel osiągalny gdzieś na granicy uszczęśliwie
nia naszych mistrzów, ale ten cel nieosiągalny, który stawiali 
sobie w przeszłości ci nieszczęśni szaleńcy dzieł, nad którymi 
my śmiejemy się nieszczerze z Ich naiwności albo zazdroś
cimy niezwykłych przeżyć . Od przyszłości odwracamy 
oczy w przeczuciu potwornej szarzyzny i nudy. Stwarzamy 
sztuczne narkotyki, którymi chcemy wzbudzić umarły za
pał i poczucie indywidualnej siły, stwarzamy tajemnicę, 

stwarzamy sztuczne piękno w teatrze i w życiu. 
Boimy się , że myślenie o hamowanej dotąd okropnością 

i nędzą materialnej energii twórczej, która rozwinie się i wy
da dzieło zdolne zaćmić wszystko co, było dotąd, jest tylko 
złudzeniem, któremu ulegają dobrzy ludzie naszych czasów, 
chcący widzieć przyszłość w różowych kolorach. Jesteśmy 

w epoce, dla nas, przełomowej i wyjątkowej (i nie jest ona 
taką przez to, że patrzymy na nią z bliska). Uznając koniecz
ność przemian w teatrze i absolutną niemożność cofnięcia 
się do dawnych czasów, nie możemy jednak zamykać oczu 
na to, czego w naszej sytuacji się obawiamy, a może ta świa
domość pozwoli nam przynajmniej przeżyć w sposób istotny 
naszą współczesną artystyczną twórczość, która jakkolwiek 
może wkracza w sferę obłędu, tym niemniej jest pięknem 
naszego czasu 
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