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Paul Willems 

urodził się 4 kwietnia 1912 roku w Edegen koło Antwerpii. 
Dzieciństwo spędził w domu rodziców na wsi, gdzie towarzy
szami jego zabaw były przeważnie wiejskie dzieci. Zaprzyjaź
nił się tam ze starym ogrodnikiem i zarazem myśliwym, który 
rozpalał wyobraźnię dziecka baśqiowymi opowieściami. Było 
zwyczajem w rodzinnym · domu Willemsa, że wieczorami sia

dano wokół stołu i przy blasku naftowej lampy głośno czyta
no książki. Długie wieczory, książek bez liku, czytanie, czy
tanie bez końca. W tym czasie babka nauczyła go również 
łaciny i języka francuskiego. Dopiero w dwunastym roku 

życia r9zpoczął systematyczną naukę szkolną: gimnazjum hu
manistyczne w Antwerpii, Uniwersytet w Brukseli, studia 

· prawnicze. W 1936 roku zostaje doktorem praw. Praktyka 

adwokacka, służba wojskowa, mobilizacja, wojna „osiemnastu 
dni" z Niemcami w czerwcu 1940 roku. Pod koniec wojny jest 

attache ministerialnym, w 1947 roku pracuje w „Palais des 
Beaux-Arts" w Brukseli, którego kierownictwo przejmuje 
później jako dyrektor generalny. Stanowisko to umożliwi mu 
odbywanie podróży po całym świecie, szczególnie do Związku 
Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych, Chin, Japonii, Polski, 
Bułgarii, Węgier, Rumunii. Sprowadza stamtąd do Brukseli 
zespoły teatralne, operowe, baletowe i orkiestry. Odbywa z 
nimi tournee artystyczne nie tylko w Belgii, ale także w in

nych krajach Europy. 

BIBLIOGRAFIA: 

PROZA: 

„Tout est reel ici" (opowiadanie). Wyd, „De la Toison d'Or", 

Bruksela, 1941 
„L'herbe qui tremble" (poetycki esej). Wyd. „De la Toison d'Or", 

Bruksela, 1942 
„Blessures" (powieść), Gallimard, Paryż, 1945 
„La chronique du cygne" (powieść), Plon, Paryż, 1949 

UTWORY SCENICZNE: 

„Le bon vin de monsieur Nuche" 
prapremiera 20.I.1649, Bruksela, „Rideau de Bruxselles". 
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„Lamentable Julie", prapremiera 1949, „Rideau de Bruxselles". 
„Air barbare et tendre", praprem. 1952, „Rideau de Bruxselles". 
„Peaµ d'ours", praprem. 19.11.1951, „Theatre National de Belgi-

que", Bruksela. 
„Of et la lune", praprem. 1.11.155, „Theatre National de Belgique", 

Bruksela. 
„Il pleut dans ma maison", praprem. 1.4.1958, Theater in der 

Josefstadt, Wiedeń. Belgijska prapremiera: styczeń 1963, 
Bruksela, „Rideau de Bruxelles". 
Sztuka otrzymała nagrodę państwową „Prix du Gouverne
ment Belge", 1963. Wydanie książkowe - Bruksela 1963. 
Dotychczas sztuka ta wystawiana była w Szwajcarii, Cze
chosłowacji, Hiszpanii i Związku Radzieckim. 

„Phoebus ou la plage aux anguilles", praprem. 1959, Bruksela 
• „Rideau de Bruxelles". 

„Le marche des petits heures", praprem. 16.VIll.1964. Salzburg, 
Europa-Studio (w ramach festiwalu). 

„La ville a voile", praprem. 9.IV.1968. Bruksela, Theatre National 
de Belgique . . 

„Le soleil sur la mer", praprem. 29.IX.1970, „Rideau de Bru
xelles". 

„Le miroirs d'Ostende", praprem. 7.111.1974, „Rideau de Bru
xelles". 

SŁUCHOWISKO RADIOWE: ·· 

„Plus de danger pour Berto", Der Siiddeutsche Rundfurik 1966. 

WIDOWISKO TELEWIZYJNE: 

„Echo'', Der Stidwestfunk, Baden-Baden 1963. 
1···" : 
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Uwagi o teatrze 
Teatr musi być teatrem poetyckim, jeśli chce 

być teatrem wartościowym. Teatr jest poetyc
ki wówczas, gdy jego treści mają swe źródło 
w poezji, gdy poezja dyktuje działania, a sy
tuacje sceniczne uwolnione są od wpływów 

zewnętrznych. Gdy bowiem teatr wprzęga si.t~ 

w służbę jakiejś idei, gdy chce uczyć lub prze
konywać, wyjaśniać lub analizować, traci swą 
istotną właściwość, posiada tylko wartość idei, 
którą demonstruje, rzeczy, której służy, tezie, 
którą wyjaśnia lub analizuje. 

Teatr powi~ien wzruszać, przynosić radość, 

my winniśmy ulegać jego urokowi tak jak 
ulegamy urokowi codziennego życia. 
Marzę o prawdziwie czystym teatrze [ ... ) 

prostym, a jednak intelektualnym, teatrze, o 
którym nie powie się: „jaki inteligentny, jaki 
wspaniały, co za przekonywujące wypowiedzi." · 
Marzę o takim teatrze, tak bezpretensjonal

nym, szczerym, prostym . a. głębokim, jak może 
być miłość młodej dziewczyny. 
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MOJE ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ 

(Wypowiedź pisarza na spotkaniu z berlińskimi krytykami teatralnymi 
w British Centre w kwietniu 1953 roku). 

W moim życiu dwa, może trzy wydarzenia wywarły nie
zatarte piętno. Byłem żołnierzem. Pewnego dnia podczas bom
bardowania leżałem na łące w pobliżu lasu. Obok mnie spo
strzegłem źdźbło trawy, która u nas popularnie nazywa-się 
„trawą drżącą". Na końcu każdego pojedynczego źdźbła poru
szało się maleńkie, drobniutkie, drżące serduszko. Nie na 
skutek bombardowania lecz kołysana wiosennym wiatrem, 
który nie liczył się z wojennymi prawami, trawa ta drżała 

. i chwiała się. 
Innym razem na brzegu Morza Północnego podczas sztormu 

znalazłem muszelki. Delikatne, lekkie, różowe, niemal przeźro
czyste, opalizujące. U nas nazywa się je „dziecinnymi pazno
kietkami". Mimo groźnego sztormu muszelki były nietknięte, 
nie uszkodzone, ocalały. 

Gdy zerwałem tę „drżącą trawkę" i zebrałem muszelki, 
pomyślałem, ~e przecież świat cały, natura, mimo strasznych 
okrucieństw wojny trwa w swym śpiewie nieskończonym 

i cudownym, łagodnym i kruchym, a przecież tak potężnym 

i żywotnym. 
Inny przykład. Czy widzieliście kiedyś choć raz w życiu, 

drzewo, wielkie drzewo, u padające? Wali się na ziemię, a po 
upadku pełnym szumu i hałasu leży cicho jak konające zwie
rzę. Straciło swoją postać. Dotychczas kształtem swym wzno
siło się ku niebu wśród innych drzew. Ten kształt, ta forma 
były jego siłą. Teraz leży bezwładne, bawią się nim tylko sło
neczne promienie i wiatr, pozostał tylko śpiew po nim. 

Jestem głęboko przekonany, że nic na świecie nie jest w 
stanie zniszczyć na zawsze muszelki, powyrywać z ziemi 
,:drżących traw" i zdławić śpiewu drzewa. O tym marzyłem 
podczas długiej wojny, którą nie tak dawno przecież p·rzeży

Iiśmy. W moich książkach próbowałem mówić o tych spra
wach. Od dawna poszukiwałem nowych środków wyrazu. 
Pewnego dnia przyszła mi do głowy myśl, że może scena jest 
właśnie idealnym środkiem do przekazania tego rodzaju pieśni. 
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Przedstawienie teatralne jest pewnego rodzaju cudem: powta

rzane, a za każdym razem nowe. Zawsze to samo, jedno, lecz 

przecież inne. Wydaje mi się, że w prawdziwym teatrze najle

piej i najwiarygodniej zabrzmią prawdy odwieczne, to które 

symbolizuje nam właśnie „drżąca trawa", niezniszczalne mu

szelki i nieśmiertelna dusza drzew. 

Miałem oka~ję uczestniczyć w dość niezwykłych okoliczno

ściach w pewnym premierowym przedstawieniu. Mieszkam w 

starym, białym wiejskim domu otoczonym wielkim dzikim par

kiem, w którym znajduje się też staw. Ten dom (nazywa się 

Missembourg) posiada magiczne siły. Od dawna przyciąga 

swoją niezwykłością dzieci, które znajdują tu wymarzone miej

sce do zabaw, młodzi ludzie tu właśnie poznają miłość, dziew

CZY1:1Y widują tu duchy i starzy twierdzą, że spotykają tu do

bre i złe elfy i figlarne koboldy. Dom był sceną naszego przed

stawienia: grano na dachu, w oknach i na podwórzu. W Mis

sembourgu wszystko jest nam wierne, nawet staw. Ten prze

piękny staw pełen ryb, wodnych lilii i nenufarów, w którym 

przeglądał się stary dom, pewnego dnia opuścił nas ku wiel

kiemu naszemu żalowi. Odszedł, nie uprzedzając nas i nie 

martwiąc się o zdychające ryby (potężne pogłębiarki pracujące 

w sąsiedztwie były przyczyną wysuszenia stawu). Spacerując 

po wysuszonych rowach zauważyłem, że stary most stanowi 

piękną scenę dla ptaków i bogów. Był wspaniały wiosenny 

dzień. Wydawało mi się, że przez most, który spina obydwa 

brzegi rowu kroczy Słońce we własnej osobie. Wiatr z lekka 

poruszał liście drzew, dzięcioł stukał gdzieś tam zawieszony 

wysoko na drzewie, wszystko ożywione grą świateł i cieni 

oczekiwało przedstawienia. Wybrałem stary temat z Grimma, 

wszystkim znany, jest to bajka o żołnierzu, który zmęczony 

wraca po długiej nieobecności z wojny. Człowiek ten w po

szukiwaniu sensu życia, tak lekki i czysty jak „drżąca trawa", 

jak morska muszelka, znalazł Minou - swoją miłość. 

W nocy na werandzie otulony kocami, wsłuchany w szept 

ciemności usiłowałem napisać to. W dniu przedstawienia pu

bliczność zajęła miejsca w wysuszonym stawie. Dlatego też 

Słońce - ważna postać w sztuce - powiedziało do swoich 

słuchaczy: wy jesteście rybami. I stał się cud. Widzowie rze

czywiście przemienili się w ryby, dzięcioły - dwie inne po

stacie sztuki __:_ przelatywały z jednego drzewa na drugie, 
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Słońce i Księżyc zstąpiły nisko na most, a każdy. z widzów 

z zapartym tchem śledził rozkwitającą miłość Minon i żołnie

rza. 
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MÓJ DOM - „TEATR" 
Gdy zdecydowałem się na budowę domu, rozmawiałem na ten 

temat z architektem. 
„Spadzisty dach byłby bardziej właściwy dla nadania 

budynkowi cech lekkości i rozmachu. Jeśli pan życzy so

bie aby pańŚki dom sięgał ku niebu jak strzała i rozpra

szał chmury, to radzę dach spadzisty. Jeśli natomiast 

życzy pan sobie, aby chmury gromadziły się nad domem, 

zsyłały deszcz, użyczały cienia i powstrzymywały wszy

stko, co wiatr przyniesie, to proszę zdecydować się na bu

dowę dachu o kształcie wklęsłym". 
Nie chcę rozpęd~ać chmur i nie chcę ich zbierać. Dach mego 

domu ma mnie chronić przed sklepieniem niebieskim. 
„Proszę zatem najlepiej wybrać dach płaski". 

Skoro sprawa dachu została już wyjaśniona, omawialiśmy 

problem okien. 
„Po jednej stronie - powiedział architekt - otwierają 

się okna na wielki świat. N a przeciwko pańskiego domu 

stoi inny dom z wieloma oknami. Wieczorem będzie pan 

widział przez zasłony błyszczące światła i ścielące się za 

nimi cienie. Rano będzie pan wyglądał na ulicę, zobaczy 

pan w dole samochody, pieszych. Z zachodniej strony 

proponuję jedno okno. Jedno w kierunku tej ogromnej 

przestrzeni. Zobaczy pan chmury i tysiące dachów poło

żonego w dole miasta. Z południowej strony p:coponuję 

okno wychodzące na ogród, w którym będzie pan pie

lęgnował czerwone tulipany i gdzie będzie pan wypoczy

wał. A gdy zechce pan siesty absolutnej wtedy żadnych 

okien i drzwi zamknięte! ... " 
Rozmawiał ze mną długo o domach bez okien, które mają 

mnóstwo zalet: chronią przed hałasem, kurzem i zapachem 
benzyny. 

„Chciałbym - powiedziałem do architekta - aby mi 

pan zaprojektował tylko jedno okno. Jedno jedyne." 

„Aha - zastanowił się z zadowoleniem - jedno okno. 

Dobrze! 
„Jedno okno. Jak by to panu wyjaśnić ... Zamiast otwie

rać okno na zewnątrz, na świat, z widokiem na daleką 
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przestrzeń lub czerwone tulipany - okno powinno otwie
rać się do mnie. Do wnętrza mego świata. Do moich 

snów i marzeń". 
I architekt, budował. Cały dom w swej konstrukcji ma za

projektowane tylko jedno okno. Okno to jest centralnym 

punktem domu. Oddzielone, chronione przez wysokie mury, 

bez żadnego wyjścia. Wszystko kieruje się ku temu jedynemu 

oknu. Gdy jego czerwone zasłony podnoszą się (jak kurtyna) 

ujawnia się „świat wnętrza". Wtedy realizują się moje sny. 

Ludzie rozmawiają płaczą i śmieją się. W chodzą i wychodzą. 
Kochają się i nienawidzą. Wszystko nabiera tam w górze 

kształtu, dzieje się za tym oknem, podczas gdy reszta domu 

pozostaje w cieniu. 

Dałem temu mojemu domowi imię „teatr". 

·~{,(//~ 

[Teksty Paula Willemsa oraz jego biografię drukujemy za programem do pre

mier w Stadttheater Luzern, Blichnen der Stadt Essen oraz w Burgtheater. 

Przełożył JÓZEF HANN]. 
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TEATR PAULA WILLEMSA 

W utworach Willemsa oglądamy równocześnie świat rzeczy

wisty, realny i baśniowy, niezwykły. Żyrandole z Zurychu, 

paryskie witryny, ogród z marzeń - to „Le marche des petits 

heures". Realistycznie i poetycko baśniowo (jak we wszystkich 

sztukach Willemsa): most w zdzi~załym, opuszczonym ogro

dzie, stara wiejska posiadłość Missembourg. W tej scenerii to-. 

czy się gra, w której udział biorą słońce i księżyc, ptaki i.Ju

dzie. To - „Peau d'ours". Przy drodze z Mechelem do Antwer

pii znajduje się stacja benzynowa. Na placyku, wśród domków 

małego miasteczka wyje do księżyca pies Of, wysłannik losu 

dwojga kochanków. To „Of et la lune". Wielkie rosarium, za

niedbane, zniszczone domiszcze z lipą rosnącą w pokoju (jej 

konary i gałęzie wyrastają przez dach i okna domu), tam moż

na spotkać ludzi miłych, zabawnych i ludzi także poważnych. 

To - „Il pleut dans ma maison" („Deszcz pada w moim do

mu"). Zatoka pełna węgorzy. Tu w starej łodzi mieszka równie 

stary marynarz - Phoebus - zwolniony już ze służby czyn

nej. Czeka na wyrżucane przez fale z morza bogactwa. To -

„Phoebus ou la plage aux anguilles". 

W twórczości Willemsa ustawicznie przewija się świat. rze

czywisty, realny a zarazem baśniowy, niezwykły, poetycki. 

Jedna~że ta niezwykłość ma w sobie jakieś elementy realizmu, 

naturalności, naiwnej prostoty, zupełnie jakby nie była two

rem wyobraźni poety i jego możliwości przekształcania rzeczy

wistości, lecz jakby „czarodziejskość" tkwiła wręcz immanent

nie w tych postaciach, zwierzętach, domach, ogrodach, rzekach 

i miastach. Ów ton poetyckiej baśniowości zrozumie najlepiej 

ten, kto zobaczy stary park w Missembourgu, okoliczne wioski 

i stare nastrojowe uliczki Antwerpii. Stacja kolejowa, z której 

Willems wyjeżdża co rano do Brukseli należy do wsi Altergot. 

Są tam ulice o niecodziennych nazwach: „Samotny mężczyz

na", „Czarny śnieg". Żadna burza dziejowa nie jest w stanie 

poruszyć mieszkańców Missembourg do tego stopnia, jak stało 

się tó w przypadku „powrotu stawu, który opuścił ich przed 

trzydziestu laty". Staw, a właściwie mała' rzeczka, przez czasy 

wielu generacji płynęła przez park wokół domu. Nagle pew

nego dnia zniknęła. Wyschła. Prowadzone ·w odległości kilku 
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mil budowa kanału ściągnęła wszystką wodę. Niespodziewanie 
rzeczką wróciła. Znów wije się wokół domu w starym parku. 
Jest ona tematem listów wysyłanych do przyjaciół, gości wita 
się tą wielką nowiną, jest na ustach wszystkich w towarzy
skich rozmowach. Żaden syn marnotrawny nie był nigdy wi
tany radośniej. W Missembourgu żyje się jak w wielkiej ro
dzinie, wszyscy we wszystkim biorą udział, towarzyszą sobie 
wzajemnie. Nocne trele słowików akompaniują nocnym roz
mowom i nocnej pracy sąsiadów i przyjaciół. Apol - najbar
dziej królewskie ze wszystkich znamienitych, czcigodnych 
drzew codziennie składa pokłon spacerującym wokół domu, 
w parku. W Missembourgu dba się o to, jak uratować ryby 
żyjące w basenie, gdy spuści się wodę. W Missembourgu uro
czyście, świątecznie wita się też pierwsze spadające płatki 

śniegu. Jest to naprawdę proste, pełne uroku życie, o jakim 
marzy się jak o raju utraconym. Swieże źródło nieprzebranej 
siły, która potrafi przemóc trwogę śmierci czyhającej na nas 
nieuniknienie. 

A może jest to ucieczka w mikrokosmos, idylla nie na nasze 
czasy, zamykanie oczu przed grożącą katastrofą? Ani jedno, 
ani drugie." Choć właściwie nie jest to takie proste. Ten stan 
sielskiego spokoju opłacony jest twardą, wyczerpującą pracą. 
Pisarz powiedział kiedyś przed laty, że nie napisze ani jednego 
wiersza w celach zarobkowych. Teraz trudni się pracą, która 
jednak nie jest z wyk ł ą pracą zarobkową, której poąwięca 
się bez reszty. Co zrobił Willems, doktor praw, dyrektor gene
ralny „Pallais des Beaux-Arts" w Brukseli, z tego instytutu 
kultury o tak wielkiej uzyteczności publicznej? Koncerty, wy
stawy, przedstawienia teatralne, baletowe z całego świata, fe
stiwale trwające cały rok, nieustająca olimpiada sztuk pięk
nych, centralny ośrodek belgijskiego życia kulturalnego. Co 
kryje się za tą artystyczną, organizatorską, ekonomiczną dzia
łalnością? Jakże niespokojne życie prowadzi Willems, życie 

pełne podróży! Dziś do Bukaresztu, Madrytu, jutro do Mo
skwy, Nowego Jorku, Pekinu. Ileż w te poczynania wkłada 

własnych doświadczeń artystycznych, jak bardzo ta działalność 
przesycona jest jego niezwykłą indywidualnością! Człowiek o 
mniejszym talencie, nie tak bujnej, wielkiej indywidualności 

nie zapanowałby na pewno nad tym wszystkim: Missembourg 
i te szalone podróże, pełna kontemplacja i ogromna aktyw-
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ność, twórczość poetycka i managerstwo. Prowadzi on jakby 
podwójne życie, może rozprawiać na temat umów i różnego 
rodzaju kontraktów, a równocześnie tego samego wieczoru śle 
przyjacielowi pozdrowienia w przepięknej poetyckiej formie~ 

napisane na klonowym liściu zerwanym w swoim ogrodzie. 
Potrafił zorganizować podczas światowej wystawy w Brukseli 
festiwal di Monde z ośmiuset imprezami, potrafił też dla 
swych nieozielnych gości urządzić piknik w parku z ogniskami 
i konkursem pieczenia kurczaków na rożnach. Dniem może 
prowadzić przez całą Europę grupę dwustu Murzynów, a nocą 
dyskutować i bronić gorąco jak student swych tez. 

O, ten niezapomniany wieczór w Wiedniu u Steinbecków 
z Paulą Vesely i Sammy Molcho. Całą noc toczyła się burzliwa 
dyskusja, spierano się o możliwości twórczości teatralnej. 
Wielki mim powiedział wówczas: „ ... gdy ja robię tak (tu za
czął wykonywać powolne gesty), wprawiam już moją widownię 
w stan napięcia, w jej wyobraźni buduje się sytuacja i za 
każdym moim ruchem rozwija się cała historia"„. Na to skro
mnie, lecz zdecydowanie Willems: „ty dysponujesz gestem -
ja słowem". 

Właśnie słowem. Język Willemsa jest niezawodny, w daw
nym tradycyjnym, dobrym sensie służy wzajemnemu porozu
mieniu i dowodzi, że można się por o z umieć. 

- W teatrze nie chciałbym niczego dowodzić, nie chciał
bym wygłaszać tez w służbie jakiejś idei. Teatr - powiedział 

~iedyś Willems - jest miejscem gdzie kształtuje się irracjo
nalizm. Tragedia-komedia, wiara-zwątpienie, gwałt-łagodność, 

samo życie wychodzi na scenę i przemawia językiem poezji. 
Celem teatru nie jest moralizowanie widowni, ani budzenie jej 
politycznej aktywności, ani zrozumienie słabości natury ludz
kiej i pogłębianie tej wiedzy przez egzemplifikację sceniczny
mi sytuacjami. Teatr nie daje żadnych przykładów, jedynie 
konfrontuje nas samych z sobą. 

M.S. 

[Tękst udostępniła nam Agencja Paula Willemsa za pośrednictwem polskiej 
Agencji Autorskiej]. 

17 



Z listu do przyjaciela 

Poezja jest Najwyższą wartością. Jest ona 
także ogromną Silą. W naszych czasach, gdy 
jazgot broni zagłusza wszystko, kiedy glosy 
polityków huczą z radia i głośników, kiedy 
namiętności polityczne wspierane są wozami 
pancernymi i myśliwcami odrzutowymi - w 
takim czasie poezja winna mieć swój głos -
jasny, pogodny, tkliwy jak głos dziecka. 

Trzeba mówić szeptem. gdy wszystko 
wokół k r z y c z y. 

· ··~W/~ 

PAUL WILLEMS O TEATRZE 
Na oświetlonej przestrzeni poruszają się, wchodzą i wycho

dzą postaci odziane w kolory wesołe i smutne. Mówią do sie
bie o rzeczach, których nie rozumiemy, ale które nas ,obchodzą. 

Teatr, projekcja snu, działa na publiczność niczym akt ma
giczny. Pobudza . stany emocjonalne: śmiech, strach, zapał, 

lekkomyślność, łzy, erotyzm. Otóż te stany to jedyne środki, 
jakimi dysponuje człowiek, by zrozumieć świat. Na przykład 
stan pragnienia. Chce mi się pić, marzę o szklance wody. 
Pragnienie moje jest tak silne; że sam staję się szklanką wody. 
Otóż i jej świeżość, czuję ją na języku. Szklankę trzymam już 
w ręku, patrzę na nią; widzę odblask przybierający jej kształt, 
wdycham jej zapach źródła i paproci. 

Po napisaniu tych .kilku linijek wstałem, naprawdę poszed
łem do kuchni, odkręciłem kran . i napiłem się. Poczułem się 
zaspokojony i natychmiast odstawiłem szklankę na róg stołu 
i zapomniałem o wodzie. 

Bez pragnienia nigdy bym nie wiedział, czym jest woda, bez 
stanu emocjonalnego jestem samotny. Samotność człowieka to 
samotność kogoś, kto nigdy nie śmieje się i nie płacze . 
. Wfadomo, że u ludów prymitywnych taniec i muzyka tworzą 

warunki niezbędne do działania. Taniec wojenny pobudza 
chęć pójścia na wojnę, taniec myśliwski pobudza wolę pójścia 
na łowy, a tańce erotyczne poprzedzają zawarcie małżeństwa. 
Co do nas - wynaleźliśmy substytut tych środków działania: 
paszą świadomą wolę. Mówimy: „jedziemy na polowanie" -
i ta decyzja, podjęta na trzeźwo, wystarcza, żebyśmy istotnie 
pojechali na polowanie. Ale nie wszędzie wola mogła zastąpić 
emocję. W naszych nowoczesnych społeczeństwach widzimy na 
każdym kroku, jak uruchamia się potężne środki, mające na 
celu pobudzenie tej emocji, np. propagandę, reklamę. 

Nie byłbym zdziwiony, gdyby któregoś dnia ustanowiono, że 
wszelka myśl wszelka wola jest niemożliwa, jeśli nie poprze
dza jej stan emocjonalny. Proces przebiegałby nastę·pująco: 

1) emocja 
2) impuls 
3) świadoma myśl koordynująca. 

Niedawno odbyłem dwie długie podróże do Chin i do ·Japo-
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nii. Chciałbym posłużyć się przykładem z literatury i teatru 

tych krajów. Wielki poeta chiński Li-Tai-Po żył w początkach 

VIII w. Był taoistą i lubił wino. Pewnego dnia poeta, lekko 

już podchmielony, spotkał cesarza, który zachęcił go do z a

i mp ro w i z o w a n i a pieśni o pięknej Yang-Kuei-Fei, która 

mu towarzyszyła. Li-Tai-Po natychmiast wymyślił poemat o 

latającej jaskółce. Cesarz akompaniował mu na flecie wyrzeź

bionym z nerkowca. 
Poeta jest wzruszony. Jak tenisista wytężający swe siły, by 

odbić piłkę poeta skupia wszystkie elementy, które podsuwa 

mu przypadek, a jedna chwila niesie w sobie niebo, cesarstwo, 

młodą kobietę. Jednym jedynym gestem tworzy poemat. Nie 

czas na to, by analizować tu składniki doskonałego wiersza~ 

który w ciągu wieków pozostał jednym z najpiękniejszych 

utworów P<?ezji chińskiej. Powiedzmy tyle tylko: uczestniczy

liśmy przy narodzinach małej sztuki teatralnej. Mamy poetę, 

scenę, aktorów i publiczność (cesarz i jego świta). Poeta prze

kazał swoją emocję publiczności, ponieważ cesarz natychmiast 

zaimprowizował akompaniament muzyczny. 

Teatr, prawdziwy teatr, wzbudza w nas te stany łaski. 

Aktor, celebrując poetycką mszę, bierze nas za rękę i pociąga 

w poetycką noc, w stronę przepaści lub rajów. Ale przedtem 

jeszcze każe nam płakać. Człowiek, który płacze, jest w s y

t u ac j i rozumiejącego. Wszystko odbywa się tak, jak 

byśmy po omacku posuwali się w ciemności. Śmiech, łzy lub 

popęd seksualny oświetla tu jakiś przedmiot, tam jakieś zwie

rzę, ówdzie jakąś kobietę. Osobliwe poszukiwanie, z którego 

wynosimy tylko krótkie błyski, stanowiące samą materię na

szych marzeń. N aj bardziej niezwykły marsz do przepaści był 

udziałem króla Leara. Kapłan szaleństwa, mesjasz śmierci, wie

dzie on nas poprzez swoje burze w stronę otchłani totalnej, 

bez krawędzi i bez skał. Zimny dreszcz przeszywa widza. Od 

tej ·chwili wie on, że jest na łasce, na łasce bogów. 

„Widział boga" - mawiali Grecy na określenie szaleńca. 

Słyszymy bogów. Co to za głosy? Nie są one tylko przeraża

jące, jak głos króla Leara, lub zrozpaczone, jak głosy włóczę

gów czekających na Godota. Pobrzmiewa w nich także coś 

1 e kk ie go. Marivaux, Musset .• Testeśmy odurzeni świeżym 

powietrzem, podnieceni światłami, okrutnymi i wykwintnymi. 

Zjawia się śmiech. Śmiech Ojca Ubu bliski lęku, kobiecy 
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śmiech u Feydeau albo włoski śmiech Arlekina, sługi dwóch 
panów [ ... ] 

Wierzę, że teatr tworzy stany emocjonalne i zwraca się do 
nas poprzez środki poetyckie, nie racjonalne. Teatr wyprzedza 
wszelkie teorie. 

Wszyscy ci, którzy choć raz słyszeli grzmot wielkich burz 
Shakespeare'a, wiedzą, że ich rozpętanie wymiotło tezy i 
teorie. · 

Tak, twórczość teatralna poprzedza politykę, psychologię, 
tezę. Powtórzmy raz jeszcze: teatr jest projekcją marzeń na 
tle rzeczywistości. .Jest aktem quasi-magicznym, to znaczy 
poetyckim. 

To powiedziawszy - jak należy postępować, by stworzyć 
sztukę teatralną, jak wymyślić i zagrać sztukę, by pozwoliła 
ona ujrzeć i usłyszeć bogów? [ ... ] 

Autor, reżyser, aktor nie mogą trzymać się żadnego z góry 
ustalonego kanonu. Sztuka teatralna stała się całością, która 
pretenduje do niepowtarzalności i nie przypomina żadnego 
modelu. Tak samo każda sztuka kryje swój własny sekret, 
który należy odsłonić. Oto uzasadnienie stale rosnącego zna
czenia reżysera. Tylko on odkryje sekret sztuki i nada jej 
kształt. Jeśli współpracuje z autorem i z aktorem, jeśli zdoła 
pogodzić światło, głos, słowa, krzyki, muzykę i gesty - wó
wczas uda mu się rzucić na scenę projekcję marzenia poety. 

Na zakończenie opowiem wam w dwóch słowach legendę 
poety Li-Tai-Po, o którym wspomniałem przed chwilą. Pew
nej nocy pływa sobie łódką po jeziorze, pijany jak zwykle. 
Widzi księżyc odbijający się w spokojnej wodzie. Li-Tai-Po 
chce go ucałować, chce go zabrać, wychyla się z łódki, coraz 
bardziej ... Wpada do wody i tonie. 

Czy teatr dzisiejszy nie daje nam tego odbicia świata? Wy
ciągamy ramiona, pochylamy się nad świetlistą wodą sceny 
i sprowadzamy na siebie wszystkie czary księżycowej nocy. 

(P. W i 11 em s, Aktualność teatru, „Dialog" nr 5, 1965) 
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Bogdan Suchodolski 

KREACYJNA WIZJA 
RZECZYWISTOŚCI 

Coraz częściej wypowiadamy dziś w pełni uzasadniony po
gląd, że rzeczywistość, w której żyją ludzie współcześni, jest 
w coraz większym stopniu tworzona przez ludzi. Fakt ten co
raz pełniej zostaje uświadomiony sobie przez samych ludzi. 
Mówimy więc o świecie współczesnym jako o świecie człowie
ka, o świecie przez ludzi tworzonym. Coraz poważniejsza rola 
przypada procesom społecznego planowania, opartym na no
wego typu sojuszu między podstawowymi dziedzinami ludz
kiej działalności: nauką, techniką i sztuką. Dziedziny te, 
zwłaszcza w tradycji umysłowej wieku XIX, bywały zazwy
czaj sobie przeciwstawne. Dziś widzimy nie tylko sztukę, lecz 
także i naukę jako potwierdzenie kreacyjnej wizji rzeczywi
stości. 

W twórczej działalności artysty, podobnie jak w przeżywa
niu dzieła sztuki przez jego odbiorców, przejawia się swoista 
postać wolności człowieka, ważna, chociaż inna niż ta, jaką 

uzyskuje on przez zapanowanie nad żywiołami siłami przyro
dy dzięki nauce i technice, nad żywiołowymi siłami społecz
nego rozwoju, dzięki świadomej działalności społecznej. 

Swiat maszyn jest światem ludzkiej potęgi i rękojmią ludz
kiej wolności od nacisku rzeczy: jest naszym narzędziem, jest 
naszym orężem. Swiat sztuki jest w inny sposób światem 
ludzkim; nie jest on ludziom przeciwstawny jako materialne 
i zewnętrzne narzędzie ich siły, jest z nimi identyczny jako 
projekcja ich wewnętrznego życia, której stała się posłuszna 
surowa materia: drzewo i marmur, beton i stal, płótno i farba, 
dźwięk i słowa, a także i los, który stwarza sytuacje, zdarze
nia, przeżycia ludzi. 

W ten sposób, gdy świat nauki i techniki jest wydłużeniem 
ludzkiego ramienia w przyrodzie, świat sztuki jest wzbogace
niem ludzi przez zwielokrotnienie rzeczywistości materialnej 
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i społecznej, w której żyją i którą przekształcają. Gdy świat 
nauki i techniki sięga w głąb ~aterialnej. rzeczywistości, aż 

do zakłócenia biologicznej równowagi w przyrodzie, aż do nie
bezpiecznych granic rozpętania -żywiołowych mocy zniszcze
nia, świat sztuki nie ma żadnego wpływu na życie przyrody 
i procesy fizyko-chemiczne materii. Gdy symbolem pierwszej 
jest mit o Prometeuszu, którego ogień niósł ludziom światło 

i żar, a więc poznanie naukowe i potęgę techniki, symbolem 
drugiego świata jest mit o Orfeuszu, którego muzyka wzru
szyła wolę bogów, a także skały, drzewa i zwierzęta, ale tylko 
dlatego, iż była miłością i tęsknotą, a nie potęgą. Tradycja 
Prometeusza i tradycja Orfeusza składają się łącznie na ludz
ką rzeczywistość. W sztuce, podobnie jak i w nauce i technice, 

25 



chociaż w inny sposób, realizuje się samodzielność ludzkiego 
istnienia. 

Potwierdzone w szerokiej praktyce życia społecznego prze
konanie, że człowiek jest istotą, która przekracza ramy danej 
mu rzeczywistości, istotą, która kształtuje formy i środowisko 
własnego życia - odsłania zupełnie nowe wymiary i możli
wości ludzkiej egzystencji. Człowiek zdaje się być coraz bar
dziej zdolny do przekraczania społecznych i os0.bistych granic 
własne.go istnienia dzięki możliwości zwielokrotnienia form 
własnego działania, wzbogacaniu jego wymiarów. Można dziś 
sądzić, iż istnieją różne, nieskończone w swym bogactwie, 'ro: 
dzaje „sposobu bycia" człowieka, zaostrzają się i rozszerzają 
możliwości istnienia różnych zespołów przeżyć, w których dane 
jest człowiekowi jego własne życie. Można też sądzić, iż rosną 
i wzbogacają się wewnętrzne potrzeby człowieka, potrzeby 
ekspresji i szukania wspólnoty z innymi, potrzeby życia auten
tycznego i zaangażowanego [ ... ] 
Przywykło się sądzić, iż wyobraźni zawdzięczamy treść na

szych marzeń oraz piękne wizje, które uzupełniają szarą rze
czywistość, ale nie ułatwiają nigdy ani jej lepszego zrozumie
nia, ani jej kształtowania bardziej zgodnego z naszymi zamie
rzeniami i p~trzebami. Przywykło się sądzić, iż wyobraźnia 

jest domeną artystów i poetów, źródłem sztuki, przeciwstaw
nej życiu, elementem osobistego życia ludzi w chwilach wol
nych od pracy zawodowej i działalności społecznej, wymaga
jącej racjonalności, trzeźwości, zdyscyplinowania. 

Ale taki sposób rozumienia wyobraźni jest przestarzały i 
prowadzi do szkodliwych następstw wychowawczych i spo
łecznych. Zarówno - postępy nauk o człowieku jak i zmienione 
warunki życia społecznego zmuszają do zasadniczej rewizji 
tych poglądów. Dlaczego? Przede wszystkim wyobraźnia oka
zuje się bardzo ważnym czynnikiem rozwoju życia umysłowe
go, a zwłaszcza naukowej kultury umysłu. Wyobraźnia uła
twia przezwyciężenie rutyny i szablonów mySienia, stereoty
pów intelektualnych. Wyobraźnia nie tylko nie przeszkadza 
myśleniu, ale właśnie ułatwia myślenie nowe i śmiałe, ponie
waż pozwala przekraczać horyzonty, do których przyzwyczai
liśmy się, i dostrzegać niedostrzegane dotychczas aspekty rze
czywistości. Właśnie dlatego próbuje się w niektórych ośrod
kach kształcenia i dokształcania kadr naukowych wprowadzać 
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zajęcia praktyczne i literackie, teatralne i muzyczne. Nie są 
one wprawdzie powiązane bezpośrednio ze specjalizacją nau
kową, ale służą „odświeżeniu" umysłu, rozluźnieniu jego 
usztywnionych form działania i przez to aktywizują jego siły 
na terenach specjalistycznych[ ... ] Proces myślenia twórczego 
jest procesem rzeczywistych odkryć, w · których właśnie wy
obraźnia jest siłą ukazującą wszelkie możliwości, jakie powin
ny być brane pod uwagę. Jeśli myślenie racjonalne jest syste-
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matyczną kontrolą hipotez, to wyobraźnia staje się często 

źródłem hipotez, źródłem inwencji naukowej [„.] Cywilizacja 
naukowa jest i stawać się będzie - wbrew temu co dość czę
sto potocznie się sądzi - cywilizacją wyobraźni, ponieważ wy
cbraźnia uczy nas, że w ludzkim działaniu jest nie tylko rze
czywistość istnienia, ale i „rzeczywistość możliwa" [ ... ] Czło
wiek jest istotnie tym dziwnym stworzeniem, które widząc to, 
co widzi, przekracza horyzonty widzialnego i wyobraża sobie 
świat, jaki - być może - stanie się jego rzeczywistością wi
dzialną w przyszłości. Właśnie z wyobraźnią wiąże się zagad
ka buntu i postępu - dwóch zasadpiczych elementów ludz-
kiego losu. · ' 

Dla kształcenia tak rozumianej wyobraźni powołana jest 
przede wszystkim sztuka. Jest ona wielką nauczycielką wy

. obraźni [ ... ] 
Drugim składnikiem nowoczesnej problematyki społecznej 

roli sztuki jest ekspresja i wspólnota. Swiat nowoczesnej cy
wilizacji jest wprawdzie światem stworzonym przez człowieka. 
Ale to ludzkie dzieło ma wielorakie obciążenia i ograniczenia, 
jest wciąż jeszcze w znacznym stopniu terenem niewoli i ogra
niczeń człowieka [ ... ] Aktywność nowoczesnego człowieka, znaj
dująca ujście w nauce, technice, w działalności społecznej, znaj
duje w sztuce ujście innego rodzaju również ważne i pożąda
ne. Podobnie potrzeba ekspresji wewnętrznych przeżyć i ich 
harmonizacji znajduje w sztuce szczególne sprzyjające możli
wości zaspo~ojenia [ ... ] Ale ekspresja nie jest skierowana w 
pustkę. Ekspresja szuka odpowiedzi. Sztuka jest właśnie tą 
niezwykłą dziedziną, w której spotykają się ludzie w ich prze
życiach, nie spotykając się ze sobą fizycznie i społecznie. 

Sztuka stwarza wspólnotę ludzką w swoisty sposób: staje się 
atmosferą, w której się uczestniczy, która stanowi fragment 
naszego istnienia, podobnie, jak dla wielu innych, nieznanych 
ludzi, z którymi zostajemy: związani przez to samo uczestnic
two [ ... ] 

Zaspokojenie potrzeb ekpresji i wspólnoty przez sztukę do
konywa się w różnorakiej formie. Niekiedy dzieło sztuki staje 
się tą rzeczywistqścią, z którą człowiek się identyfikuje, nie
kiedy zaś widzi w niej swe przeciwieństwo, swe dopełnienie, 
swe możliwości. Właśnie dlatego przeżycie sztuki jest zawsze 
czynnikiem rozluźniającym schematy, w jakich ludzie widzą 
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samych siebie, źródłem wzruszeń, przebijających skorupę 

martwoty, wytworzonej przez okoliczności, przez złe doświad

czenia, przez surowość walki o byt. Właśnie dlatego ekspresja, 

jaką zapewnia sztuka, nie jest prostą rejestracją tego, co czło

wiek wie i myśli o sobie, nie jest bezpośrednią o nim opowie- . 

ścią: w tej ekspresji - i na tym polega jeden z paradoksów 

sztuki - człowiek odnajduje się bogatszy i jakby odmieniony, 

chociaż właśnie pozostaje sobą [ ... ] 
Ekspresja i wspólnota zapewnione przez sztukę nie są nigdy 

prostym potwierdzeniem rzeczywistego stanu rzeczy; są za

wsze ~iłą, która ją dynamizuje i która stwarza perspektywy 

różnorakich możliwości. Te możliwości stanowią szczególny 

urok sztuki i człowiek współczesny odnajduje w nich swe 

zwielokrotnienie, chociaż pozostaje wierny sobie. Być sobą 

wciąż tym samym, ale wciąż innym, niż się było - oto jest 

ta niezwykła dialektyka wewnętrznego życia ludzi, którą za

wdzięczają sztuce; dialektyka ta harmonizuje się jak najbar

dziej z całym stylem nowoczesnego życia, w którym ludzie idą 

naprzód w swych działaniac!1, wierni sobie i swym zasadom, 

stwarzając wciąż rzeczy nowe [ ... ] 
Wreszcie, trzecim składnikiem nowoczesnej problematyki 

społecznej jest: twórczość. Sztuka staje się wielkim „doświad
czeniem twórczym" - może najważniejszym doświadczeniem 

ludzi przyszłości [ ... ] Postawa twórcza, aczkolwiek w pewnej 

mierze zależna od warunków, jest równocześnie swoistym 

„rozrachunkiem" czlowieka z nimi, jest wyrazem „życia na 

własną rękę". Działalność twórcza jest bowiem tą działalno

ścią, która nie jest wyznaczona całkowicie ani przez wewnętrz

ne, osobowe doświadczenia i rutynę, ani przez zewnętrzne 

schematy i wzory. Działalność ta, nie będąc ani powtarzaniem 

samego .siebie, ani powtarzaniem innych, jest działalnością, 

która idzie w nieznane i która zwycięża na tej nieprzetartej 

jeszcze drodze. Jest działalnością pełną niepokoju i uwagi, 

działalnością, w której splata się wiedza i bystrość postrzega

nia z czujnością wobec tego co nieznane, z ryzykiem podejmo

wanym świadomie. Dla tej działalności świat okazuje się bo

gaty zarówno w fakty, jak - bardziej jeszcze - w możliwo

ści, a decyzje są w równej mierze oparte na racjonalnym po
znaniu, co i na wizjach tego, co mogłoby być za naszą sprawą 

powołane do istnienia. Właśnie dlatego jest to działalność po-

.!JO 

ciągająca i angażująca, działalność dzięki której życie staje 

się ważne i interesujące [ ... ] Swiat staje się rzeczywistością 

przeżytą twórczo przez człowieka. 

[B. sucho do I s ·k i, Spoleczna rola sztuki, 

Biuletyn ZPAP, nr 1, 1973] 

[W programie zamieszczono reprodukcje obrazów 
Andrew Wyetha - s. 13, 18, 31] 
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DESZCZ PADA 
W MOIM DOMU 
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Pan Willems ur. w 1912 r. w Edegen w pobliżu 

Antwerpii, gdzie dotychczas mieszka. Pisarz flaman- , 

dzki, dyrektor Towarzystwa Artystyczno-Kultural

nego w Belgii, dyrektor słynnego „Palais des Beaux 

Arts", przewodniczący i organizator światowych fe

stiwali „muzyki młodzieży", zdobył w latach 60-tych 

rozgłos jako jeden z najwybitniejszych przedstawi

cieli teatru poetyckiego. Jest autorem wielu opowia

dań, sztuk teatralnych, widowisk telewizyjnych, 

słuchowisk radiowych, esejów o sztuce i teatrze. 

Twórczość jego charakteryzuje swoista, humorysty

czna postawa wobec życia, poetyckie widzenie rze

czywistości z przewagą pogodnego 1 mądrego, optymi

stycznego spojrzenia. 

W utworach scenicznych, które doczekały się 

licznych premier w Belgii, Francji, Austrii, Hiszpanii, 

Związku Radzieckim, Czechosłowacji, przedstawia 

poetycką wizję świata; w życiu codziennym, w. rze

czywis.tości otaczającej człowieka odkrywa świat 

fantazji i baśni. 
" 

W światopoglądzie jego nie ma miejsca na gnębictee 

współczesnego człowieka zwątpienia, uczucia pustki 
/ 

i bezsensu ży~ia. W . swych pełnych \.froku opowie-
1 

ściach-fantazjach, rozgrywanych . w,_, tonacji Dur, 

przedstawia byt w całej bogatej s}rnli powabów 

w nierozerwalnym powiązaniu z przYtodą, niepraw

dopodobieństwa czyni wiarygodnymł, ;~tuacje absur

dalne rysuje ~ pełnym wdzięku dowqpem. 
' I Wszystkie/ te elementy odnajdujemy w sztucE:, 

której pr~~ierę polską zobaczymy w maju na scenie 

kameralnej Teatru Polskiego „Deszcz pada w moim 

domu". 

Akcja rozgrywa się w sbenerii dość niezwykle,. 
I 

w starym opuszczonym d<,>mu wewnątrz którego 

rośnie drzewo. Wielkie jego konary wyrastają przez 

dach i okna. Dom zamirnzkują także dość niezwykli 

ludzie, którzy prowadzą tu cudowne ~ycie, zawiesze- r

ni między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. 

Do tego domu przyjeżdża jednak pewnego dnia 

Magdalena - właścicielka. Jest sekretarką w Gene-

ral Iron Force Company, ma właśnie 4 dni urlopu 

i zamierza w ciągu tych dni sprzedać stary dom. 

Ale sprawa nie jest prosta. Wszystko może się· tu 

wydarzyć, wszystko jest możliwe i prawdopodobne. 

W poetycką wizję świata i życie wplótł autor także 

wątki nieco kryminalne z wręcz sensacyjnym pasma.

Idem. 

Zapraszamy do Teatru Kameralnego na przedsta

wienie „Deszcz pada w moim domu", które jest pier

wszą w Polsce prezentacją interesującego autora 

flamandzlnego - Paula Willemsa. 
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