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' O klasycyzmie ,,Elektry" 

Czy odrodzenie klasycyzmu? 

W dyskusjach, jakie toczyły się we Francji po przedsta
wieniach „antycznych" sztuk Giraudoux padały często słowa 
o ,,odrodzeniu klasycyzmu". Cudzoziemiec słuchał tych słów ze 
zdumieniem. Czyż można mówić o odrodzeniu klasycyzmu w 
kraju, który klasycyzm ma we krwi, pielęgnuje w trwałej tra
dycji literackiej, z upodobaniem podkreśla kolumnadami swo-
ich budowli? Czyż trzeba „odradzać" coś, co jest ciągle żywe I 
w sposobie formułowania myśli i w sposobie układania fald 
kostjumu na scenie? - - Na te pytania znajdowało się odpo
wiedź dopiero po rozejrzeniu się w zjawisku , którego znajo
mość u nas -- w kraju, gdzie wieczyście porzuea się rzeczy le
dwie zaczęte - nie wynosi się z codziennego doświadczenia, 
mianowicie po rozejtrzeniu się w tradycji. 

Przy pierwszych zetknięciach ta tradycja, wszędzie wido
czna, wzbudziła niemal zachwyt. Bardzo rozumny wydawał się 

· szacunek dla doświadczeń poprzedników, skoro pozwalał przo
dować we wszystkich dziedzinach życia, czy to chodziło o 
kształt czcionki drukarskiej, czy o znajomość ezłowieka. Nie 
było wcale do pogardzenia takie poczucie długowieczności cy
wilizacji, zagospodarowania w świecie myśli i form. Ileż na 
tym zyskiwali np. artyści, dostając do ręki narzędzia sztuki, 
wydoskonalone wie~owym użyciem. W ,,Teatrze Francuskim" 
aktorzy grający tragedie Corneille'a ustawili się na przodzie 
sceny tak, aby nie naruszyć ulubionej przez klasyczym syme
trii i mówili w taki sposób, jakiego nie można już dzisiaj usły
szeć nigdzie na świecie. Była to staroświecka, ,,deklamacja"', coś 
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pośredniego między oracją sądową a śpiewem, w czyi:t ~dbi
jały się upodobania estetyczne bardzo dawne a przeciez ciągle 
utrzymywane przez coraz to nowe pokolenia aktorów. P~ co? 
Trzeha było posłuchać takiej deklamacji, aby nie zadawac po: 
dobnych pytań . W tej melopei nie przepadło dla słuchacza am 
jedno słowo, nie ulegał zatarciu najdrobnie~szy odci~ń uc~;ic~a! 
v1iersz nabierał harmonii prawie muzyczneJ. Słuchawc pozmeJ 
z najwyższym podziwem, jak mówią akt~rzy ~ zwykłym tea
trze bulwarowym, zaczvnało się rozumiec pozytek, płynący, .z 
zachowania starych fórm sztuki. Rodziła się nawet wątpliwosc, 
czv przYpadkiem rozpowszechniony u nas od czasu romanty
zmu poglad na swobodę artystów poszukujących ciągle włas~e
go ·wy-razu nie jest z g~untu fałszywy? .Czy i:apr~wd~ ba!~z1ej 
swobodni nie> byli artysci tamtego kra]U, .dziedziczący rueJako 
znakomitą sprawność rzemiosła? 

Po pewnym czasie dostrzegało si-ę jednak? że ta sp~aV:"a 
nie jest wcale taka prosta. Na dziesiątym z kolei p~zedstaw1.enm 
trapf'dii klasYcznej, w dekoracjach przedstaw1a~'!cych. C~qtzle 
podobne kolumny i frontony. z aktorami produkuJącyll?1 c1qgle 
ten swój Śliczny półśpiew i te swoje i;rzen~szenie z rze'.?b antv
cznych gesty, za czynało się odczuwac znuzenie. I trudno było 
ohrnnić się przed słowem, . wskazui C1 cym na przvcz:vnę t~go 
znużenia - przed słowem: konwenans. Szacunek dla dzieła 
roprzedników st::iwał si ę często tak m~ł~ istoti:Y, j.ak uchylenie 
kapelusza. Zamiłnwanie do formv, usW1 ęcone1 wieloletnim u
życiem ~rowadziło zażwvcni tylko do mechanirzne~o powta
r~ania . Klasw·vzm wvrodniał w pracowitą. i mqłorlus;mą ak~
dcmirkość. Okazywało się, że tr~d:vrfa ma swoje blaski, ale ze 
ma również swoje, i to bardzo głębokie, cienie. . 

Kied:v w tvch ro7myśJaniach dochod7.i~o do wniosku, ~e 
tradvcia iest iPdnak zj awic;kiPm bard7o złozonvm. stawało s1~ 
zrozt1miałem, ·iż można mówić o odrod7eniu klasvcvzmu. K~a
svcvzm. nawet uprawianv stale. mif'wał swoie okresy zastoJu. 

· Tradycia klasycznf. we Francji hvwała w ci;i1111 /lługich ?kr.e
ców tvlko przvzwvczaieniPm. Literatnra chor1?:1ł::t co dma do 
~ródel , ::intvJn1 . ·ho Nowadziłv tam wvdeptane Ścieżki i c7.erpa
ła z tych źrÓdPł tak 7.wyczajnie. iak si·e r?:erpie. wodę no. c~
dzienT'Pl'.10 użvtkn . Tvlko w rws::irh wielkich zmian w .św1Pr1 e 
i wielkiPl'.'n zaciekawienia człowiekiem ];+Prat11ra fa nachvl~ła 
sę nad źródłem ~hv ujrzeć w nim rysv własnej et1nki. I wtedv 
cudowna m0c źródła. sprawiała. ze w rysach onbitych w tt:.j 
wodzie z~nilrnło wzbu7zenie i grymas przestrachu ustępował 
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surowości, wyrażonej z prostotą przez kilka zmarszczek na cz0-
le i w kątach ust. Tak narodził się kla,sycyzm we Francji. Czy 
tak samo miało się teraz dokonać jego odrodzenie? Wydaje się 
ie te nadzieje były jeszcze przedwczesne. Przynajmniej, gdy 
chodzi o powszechność tego zjawiska. Tamte lata między dwo
ma wojnami były ' zbyt nabrzmiałe od trwogi i oczekiwania ol
brzymich wydarzeń, aby mogły wydać jeszcze raz klasycyzm, 
który w rozumieniu potocznym jest przecież cały zamiłowaniem 
ładu, wyrazem . uporządkowania spraw cziłowieka i spraw świa
ta, a więc ostatecznie przezwyciężeniem strachu przed irracjo
·nalnymi siłami zniszczenia. Wymagało to równowagi ducha, na 
jaką jeszcze nie było stać ludzi tych _czasów, naszych czasów. 
Nie odczuwali powszechnej potrzeby nawrotu do antyku, jako 
wzoru takiej - istotnej czy też tylko legalnej - równowagi. 
Poczucie bliskiego pokrewieństwa iduchowego ze starożytnością , 
jak u Giraudoux, było czemś wyjątkowym. Ale i w takim przY
padku .pociągał.a raczej tak silnie odczuwana przez 'Starożytnych 
groza istnienia. Ze wszystkich pokrewieństw najgłębiej odczu
wano pokrewieństwo losu tragicznego. W dramatach Giraudoux 
raz jeszcze o6grywaj ą wydarzenia z legend antycznych ludzie 
współcześni , przebrani w kostjumy napół greckie i napół dzisiej_ 
sze. Ludzie ci wnoszą do świata antycznęgo swoją problematy
kę i swój sposób odczuwania w stopniu tak dużym, że świadom 
tych rzeczv Giraudoux nazywa się chętnie „publicysta teatru"· 
Co otrzymuj ą w zamian, jeśli związki z antykiem są tu rzeczy
wiście tak silne, że pozwoliły mówić o odrodzeniu klasycyzmu? 

Odpowiedzieć na to pytanie można dopiero po rozejrzeniu 
się w proporcjach rzeczy współczesnych i antycznych w sztuce. 

Mit trojański w „Elektrze'' 
W „Elektrze" Giraudoux podj ął , jak wiadomo. starą legen

dę greck<) o losie rodziny Atryc/ó~. W opracowaniu tej ,legendy 
poprzedzili go najwięksi pisarze swiata. Dzieje Atr.11dow opo
wiedział naprzód Homer w „Odyssei", a później przedstawili w 
dramatach trzej wiE>lcy tragicy, każdy nieco inaczej. Dla zro~u: 
mienia, jak postąpił z tematem Gtraudoux, trzeb,a przyp?mruec 
tę krwawą historię rodu dotkniętego klątwą bogow, gdyz zbro
dnia popełniona w rodzinie musiała być pomszczona z nakazu 
religijnego co pociągało za sobą cały łańcuch zbrodni. 
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Pier"Vl'.szą ~brod~i~ popełÓił Atreusz, ojciec Agamemnona. 

~sz~ząc się mia~owic1e na bracie swoim, Tyeście, za uwiedze
ni~ z?ny, zap;os1ł go na ucztę nakarmił mięsem jego własnych 
dz1ec1. Z synow Tyesta ocalał tylko najmłodszy, Eg1stos. Cienie 
pom?rdowa~ych. ~raci nakazywały mu wywarcie zemsty na 
stryJu. P_oni.ewaz Jednak Atreusz umarł, zanim Egistos dorósł 
do spełnienia te~o obówiązku, zemsta mus~ spaść na syna 
~~rdercy. ~o tez gdy Agamemnon wyruszył na wyprawę tro
~ansk<i;. ~gJStos rozkochał w sobie je12"0 żonę, Klitemnestrę 
t wspolme z nią uplanował zabójstwo króla. ' 

Akcja w dramatach wielkie~ tragików zaczynała si~ od po
wro.tu Aga?1emnona. Tak, w kazdym bądź razie można są dzić 
po .~;d~nej trylogii tragicznej, która do nas doszła, t.j. po „Ore
st~! A1sch~Josa. Pierwsza jej część. ,.Agamemnon", ukazuje za
~oJstwo k_ro~a. Z?rodni. do~on~w~, ~litemnestra, mordująci mę-
a .w. kąpieli. Egis.tos zJaw1a się JUZ po spełnionym czynie aby 
ob]ąC tron po stryJecznym bracie. ' 

Ale zabity_ poqstępn.ie król zostawił dzieci. które miał z Kli
t~mnestrą' dwie coreczki, E~ektrę i Chryzotemis, oraz parolet
h1ego svna, 07estesa. Na ~e dzi~ci spada teraz straszny obowią-
z~k. zgładzerua mordercow, t.J. matki i stryia. Obowiqzek ten 
c1ązy z_właszcza na chłopcu. Aby go ochronić przed zamachem 
zbrodniarzy'. lękaiąc~ch się odwetu, weclile jednych wersji mat-
ka a: wedle n:mych s10stra,. Elektra, wvsyła Orestesa na wycho
wanie d? krola ?trofiosa ~ Gdv dorośnie, przyjdzie wymierzyć • 
karę, ktora· będzie nową zbrodnią. 

· Część .druga t:ylogii Ajschylosa ,,Choefory" oraz tragedie 
~ofok~esa i Eurypidesa pt. ,,Elektra" przedstawiają spełnienie 
się. teJ zems~y, nakazanej przez bogów. Orestes wraca do domu 
w .~rzebra~1~ wę~rcwc_a, daje, się poznać Elekrze, usvpia czuj
?osc . i:natk1 ~ strv3a 'Y1adomoscią o rzekomej swojej śmierci 
1 zab1Ja ?hoJe .. Teraz Jednak wdaiiJ się w tę spraw~ mścicielki 
przelane] krwi rodowej, Erynie, które będą go ścigać po krań-
ce ziemi .. 

Oto grube kont~ry wydarzeń, którymi posłużył się Gi
:audoux. Tak samo Jak w dramatach wielkich tragików i w 
Jego sztuce wyst~puj~ Klitemnestra. Egistos, Elektra i Orestes 
I tak ~amo przeb~egaJą wyd~rze~ia dramatyczne: Orestes przy
cho~z1 z dalek~ Ja~o cudzoz1~m1ec, odkrywa swoje imię siost
rze i karze śm1erc1ą morderc<?w ojca. Ale jednocześnie ileż tu 
rzeczy nowych! 
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Najbardziej rzuca si~ w oczy wielka ilość nowych osób. 
W kilku z nich można poznać, chociaż są bardzo zmienione, 
postaci z tragedii greckich. Orestes wchodzi w gronie trzech 
małych dziewczynek, przekornych i zuchwałych. Piezwszą oso
bą, któr1 spotyka w domu ojcowskim jest ogrodnik, wystrojo
ny odświętnie na swój ślub z Elektrą. Te dziewczynki to ,jak 
okazuje się po paru słowach, straszne Erynie, które w drama
cie Ajschylosa ścigały matkobójcę , wyjąc jak psy. Ten ogrod
nik to znowu wieśniak mykenski, za którego Egistos wydaje 
Elektrę w dramacje Eurypidesa. Dotąd więc odstępstwa od 
tracycji nie s::.i duże. Wkrótce jednak zjawiają się .na scenie 
krewni _ogrodnika. Prezęs Sądu Najwyższego z mfodą żoną, 
potym wchodzi itroch~ chwiejnym krokiem Żebrak, wygląda
jący tak jakby wylazł prosto spod któregoś z mostów na Sek
wanie, potym wpadają słudzy , koniuszowie, żołnierze, sceny 
tragiczne przeplatają si~ ze scenami daj;)cymi się żywcem 
przenieść do współczesnej komedii i dramat ulatuie w sferę 
fantazji zdawałoby się bardzo dalekiej · od powagi i surowości 
tragedii greckiej. ' 

-Czy naprawdę tak dalekiej? Odzywały się istotnie głosy 
ludzi. ktÓrym to bogactwo fantazji i to opalizowanie dowcipu 
,zaćmiło jasność sądu, że „Elektra" to tylko igraszka znakomi
tego poety. Rzect charakterystyczna, że głosy takie odzywały 
się najczęściej poza Francj<J. w krajach, które ' wytworzyły 
u siebie raczej snobizm niż prawdziwą zażyłość z kulturą 
francuską. Sławetny „esprit" straszył nadal w opinji o 
literaturze francuskiej, przysłaniaj ąc sobą jej głęboką, choć 
nienapuszoną powagę w traktowaniu spraw człowieka. Klasy
cyzm francuski w okresach swojej żywotności polegał nie tylko 
na umiarze, jasności i harmonii, polegał także - i przede
wszystkim - na umiejętności podejmowania uniwersalnych 
problemów. Wśród problemów roztrząsanych przez klasycyzm 
francuski XVI! i XVITI wieku zabrakło na dobry ład problemu 

I tragizmu. Francuzom w czasach goraczkowego porz~dkowania 
rzeczywistości poczucie tragizmu było na ogół - może poza 
Racinem - obce. Teraz wchodziło w poj~cie tego ,,nowego 
klasycyzmu", który wbrew spodziewaniom wydał tylko parę 
sztuk Giraudoux. Prawdziwa zażyłość Giraudoux z pisarzami 
starożytności wytworzyfa się dlatego, że autor francuski, tak 
jak dawni autorowie greccy zajął się jednym z tych wielkich 
zagadnień, jakie narzuca tragiezna wizja świata. 
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. W sztuce wielokroć wa~niejsza od wprowadzenia nowych 
postaci 1est zmiana, która nie tak bije w oczy a po~wala na 
rzeczywiście nowe ujęci,e tradycyjnego tematu. ·W odróżnieniu 
od tragedii Ajschylosa gdzie zabójstwo Agamemnona dokony
wa się niemal na oczach tłumów tutaj jest ona skrytobójstwem. 
Elektra nie wie o niczem, właściwym przedmiotem sztuki jest ta 
dziewczyna, poszukuj:).ca prawdy i poszukująca spawiedliwoŚci. 
Sztuka Giraudoux wyrasta z idei, które wstrząsają Światem 
dzisiejszym - właśnie: idei prawdy i idei sprawiedliwości. Ze 
światem greckim łączy ją znowu to, i pod tym względem jest 
raczej antyczna niż klasyczna, że te idee maj<} w sobie · treść 
tragiczn<).. Doprowadzają bowiem do tragedii prawdy i tragedii 
sprawiedliwości . 

Tr·agizm sprawiedliwości 
integralnej 

Zapytywany w jakimś wywiadzie o przewodnią myśl 
„Elektry", Giraudoux odpo,v.riedział w ten sposób: „Ludzkość 

. przez łatwość zapominania i obawę• komplikacji wchłania naj
większe zbrodnie. Ale w każdej epoce zjawiają się istoty czy
ste, które nie chcą dopuścić, aby te wielkie zbrodnie byly 
wchłonięte i temu wchłonięciu sprzeciwiają się nawet przez 
użycie środków, które powodują nowe zbrodnie i nowe klęski". 
Istotą czystą w dramacie jest Elektra. Dążąc do prawdy, wy
krywa zbrodnie. Dążąc do sprawiedliwości, sprowadza za
gładę na własne miasto. Zwycięstwu jej idei towarzyszy po
.żar Argos i krzyki jego mieszkańców, wyrzynanych przez 
Koryntian. Cóż za straszliwą cenę płaci ludzkość za spełnie
nie pragnień naprawiaczy świata. Ale cóż jednocześnie byłaby 
warta ta ludzkość, gdyby jej nie nawiedzali poszukiwacźe 
prawdy i gwałtownicy sprawiedliwości. 

Elektra zna cenę, jaką należy płacić za tryumf sprawie
dliwości. I przyjmuje ją. ,,To cena zwyczajna. To nie jest 
za drogo" - - powiada, gdy Egi;;tos stara się jej wytłumaczyć, 
że wymiar sprawiedliwości „będzie kosztował tysiyce oczu 
szklistych i źrenic zagasłych". Oprócz niej wysokosć tej ce
ny znają jeszcze dwie postacie, obdarzone stoso\vnie dlo zwy
czaju francuskiej tragedii klasycznej doskonałą świadomością 
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~e.chaniz~u tego Świata, który zamyka się w dramacie bo 
swiadom~scią s31mego, autora. ~ą to Żebrąk i Egistós. 'po
glądy. tych dwoch osob na tragiczną strukturę świata, równie 
zasł,ug1:1]'!ca. :ia. zaufanie. jak poglądy pisarza, pozwalają przyj
rzec się ~lizeJ poetyckiemu „systemowi" Giraudoux. Jeden 
z E:Jementow tego systemu to los. albo co na jedno tutaj wy-
chodzi, bogowie. · 

. -. Czy wierzysz w bogów Egiście? - pyta Prezes Sądu 
NaJw:yzszego, przedstawiciel mieszczańskiego rozsądku i świa
dome] przeciętności, wciągnięty celowo w ten dramat wielkich 
idei. 

,;Kochany Prezesie - odpowiada Egistos z lekkim uśmie
chem ·- zadawałem sobie często to pytanie, "'gdyż jest to na
prawdę jedyne zagadnienie, które każdy mąż stanu musi sobie 
os~atecz~e wyjaśnić. Wierzę, w bogów... Ale nie wierzę, że 
om to wielkie uwagi i wielkie oboiętności. W}obrażam ich 
sobie nie zajętych bez przerwy pleśni<! ziemi, jaką jest czło
wieczeństwo, ale znajduj()cych sie w takim stanie pogody 
i wszechobecności, który może być tylko szczęśliwością, to 
znaczy nieświadomością. Bogowie s<J. nieświadomi na szczy
cie drabiny istnień, jak atom jest nieświadomy u podstawy". 

Słuchajac tych wywodów, ma "się nieodparte wrażenię, że 
gdzieś już słyszało się takie słowa i to bynajmniej nie od pi
sarzy antyku. Istotnie, odzywa;ą się one w trady<;jach bliż
szych, bo u mozofów Wieku Oświecenia. „Nie wierzę, że oni 
to wielkie uwagi i wielkie opieki" - czvż to nir/ zwyczajne 
wyznanie pierwszep.o z brzegu deisty, w którego p0jeciu Istota 
Naiwyższa ustanowiwszy prawa przyrodzone, przestała wglą
dać w sprawy świata? Egistos przemawia tu jak wvchowa
nek Voltaire'a. Ale wkrótce rozszerza to pojęcie bogów o CP.

chy nieznane deistom. Bogowie czasami się hudza. ingerują 
w sprawy ludzkie. wvmierzaja Śprawiedliwość. Tylko biada 
wówczas ludzkości! Biada nawet zwierzętom! 

Prace sadowe bogów - mówi Egistos - ,,maią w sobie 
coś pozalud;;i:kiego w tym, że sa to prace hurtowe. Zaraza wy
bur!ha, kiedy jakieś miasto zgrzeszyło szaleństwem lub nie
pobożnością, ale niszczy ona jednocześnie miasta sasiednie. 
szczególnie świętobliwe. Wojna wybucha. kied-y jakiś naród 
wyradza się ·i upadla, 'ale pożera ona ostatnich sprawiedli
wych, ostatnich mężnych, a ocala najtchórzliwszych ... Zawsze 
ludzkość płaci w sumie.„ Czasami nawet widzimy, że sroki 
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lub daniele padają ofiarą niezrozumiałej zarazy; może to ciosy 
przeznaczone dla ludzkości padły za wysoko lub ·za nisko". 

Ludzie przeciętni czują instynktem tę właściwość bogów. 
Staraj?, się więc nie wzbudzać ich uwagi, nie wchodzić w za
ta:rgi ż losem, nie zmieniać naturalnego porządku rzeczy. 
Wedle Prezesa . 1 udzkość „j est cała jednym wysiłkiem do kom
promisu i zapomnienia. Wszystko raczej w życiu idzie ku 
lepszemu. Cierpierri.e moralne goi się prędZej od wrzodu, 
a żałoba przechodzi jak jęczmiei1". Ta potulność zwykłego 
człowieka wobec losu stanowi" drugi element systemu poety-

....._ ckiego Giraudoux. Egistos z in'leligencją prawdziwego męża · 
stanu uczynił z tej skłonności ludzi do godzenia się z rzeczy
wistością zasadę swoich rządów. 

• AJe jest jeszcze jeden .element tego systemu, który za-
mieni,.a go w system tragiczny. To ludzie, którzy jak Ęlektra 
.. dają znak bogom" i hudzac icl;l ze snu, wywołują katastrofę. 
Dlatego F.e:istos w swoim państwie zabronił wstępu na wzgórza 
pc;ietom, filozofom i marzvcielom. Dlatego także ppstanowił 
wyda~ Elektrę . za ogrodnika_ Są dził. że związana . z rodziną 
przeciętną, stanie 'Się nieszkodliwa. Ale przybycie brata budzi 
w Elektrze siły dotad drzemiące, niebezpieczne pragnienie pra
wdy i sprawiedliwości. Wszczynają.c sprawę oddawna zapo
mniane~ . „daj ten swój znak" groźnym potęgom i pobudza je 
do ,.hurtowego" działania. Mordercy giną, ale wraz z nimi gi
nie miasto i tvsiace njewinnych przypłaca życiem wymiar bo-
skiej sprawiedliwości. . , 

Oto, jak gorzki jest smak dzieła, powstałego w lat:i-ch, kie
dv narastajace awałtownie wypadki wzbudzały uczucie zupeł
nej bezradn,ośct ludzkiego rozumu i zupełnej bezsiły ludzkiej 
woli wobec nadchodzącego zniszczenia. Więc jest to znowu 
wypowiedź jedneg9 z .,katastrofist?w", tak lic~ny7h w latach, 
które poprzedziły tę wojnę? Nalezy wst-rzym~c się z. s~dem, 
gdyż jeszcze. nJe padły ostatnie sł?w~. Gdv pozar tr~w1. m1as~o, 
na scenie wsrod kolumn zaczerw1emonych od płom1em rozsia
da się .tłum żebraków. który uwolnił Orestesa, aby ~yła do
pełniona sprawiedliwość. Teraz z tepo tł.urrru pada pytame: 

Kobieta Narses: Jak się to nazywa, kiedy dzień wstaje 
jak dzisiaj i wszystko stracone, wszystko zrujnowane, a mimo 
to oddvcha się swobodnie i kiedy wszystko zostało zmarnowa
ne, i ~iasto się pali, i niewinni mord~ją się _naw~a1em, ale 
zbrodniarze konają w tym zakątku, gdzie wsta]e dz1en? 
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Elektra: Zapytaj Żebraka. On wie. 
Żebrak: To się bardzo ładnie nazywa, kobieto Narses. To 

się nazywa świtanie." 
Mimo użycia tu poetyckiej przenośni znaczenię tych słów 

jest jasne. Mówią one, że ukaranie zbrodni bez względu na ~fiary 
jest moralnym zwycięstwem, stanowiącym o postępie ludz
kości. Mówią również, że sprawiedliwość integralna nie tyl
ko pustoszy, ale również odradza. I znowu po tej smudze świa
tła rzuconej w mrok dawnych i dzisiejszych dziejów poznaje 
się wychowanka kultury klasycznej, która uczy, jak w zmaga-
niach z bogami czy losem zaćhować godność. . 

Bohdan Korzeniowski 
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Oiwa·rcie sceny poetyckiej 
Gdy po sześcioletniej nocy okupacyjnej garstka polskich 

aktorów zawodowych zgrupowała się wokół Tea.tru Wojska 
Polskiego w Lublinie, odrazu stanęło przed nami zagadnienie 
ogólne: Jak zabrać się do wskrzeszenia tak tragicznie zrujno
wanego polskiego teatru. Z jednej strony ciążyły na nas p~lą
ce obowiązki społeczne, które nakładała chwila dziejowa i po
wszechny głód teatru w masach, z drugiej - zdawaliśmy so
bie sprawę, że sześcioletni niezdrowy sen sceny polskiej wy
maga od nas, aktorów szczególnego skupienia się i skoncentro
wania się na zagadnieniach, czysto artystycznych naszego rze
miosła, naszej sztuki, podnoszącej się z trudem po ciężkiej 
chorobie niewoli . 

W pierwszej fazie istnienia Teatru Wojska obowiązki spo
łeczne wziąć musiały górę nad wszelkimi innymi. Z żalem, 
lecz w poczuciu konieczności, zrezygnować musieliśmy na ra
zie ze skupionych, laboratoryjnych studiów rlad udoskonale
niem naszej sztuki, nad poszukiwaniej dla niej nowej formy, 
postulowanej w naszym mniemaniu przez konsekwencje wiel
ldej burzy dziejowej. Przede wszystkim trzeba .było myśleć 
o zaspokojeniu głodu teatralnego w społeczeństwie. o zaspoko
jeniu go pokarmem zdrowym i szlachetnym w gatunku. To by
ły pjerwsze zadania aktorów i teatru w odrodzonej Ojczyźnie 
i zadania te, w miarę naszych sił i :::~olności wypełnialiśmy, 
wypełniamy i nadal zamierzamy wypełniać. Od chwili jednak 
powstania teatru marzyliśmy o zaspokojenie głodn naszego, 
głodu artystów, chcących w zrozumieniu osobliwości chwili 
i w potrzebie zupełnego wyleczenia się z ciężkiej choroby oku
pacyjnej - zacz~ć · pracę od podstaw nad swoją sztuką, nad 
swoim rzemiosłem. Na potrzebę tej „pracy od podstaw" dla 
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aktorstwa polskiego zwrócił na~ już uwagę nasz wielki Kole
g~, Stefan J~ra_cz,_ jeszcze w~wczas. w Lublinie. On sam chciał 
się te~u poswięc~c. 1ub chocby naszym usiłowaniom patrono
wać. Niestety, śmiertelna choroba, nie pozwoliła Mu już na to. 

Stefan Jaracz, walczył całe życie o szacunek dla sztuki ak
tora. Wiedział, że jak malarzowi, jak literatowi, tak i aktorowi 
potrzeba ~kupioi:ej_ nie gorą~zkowej pracy ~ad swoją sztuką, 
aby zd_o~yc dla rueJ fo~mę naJd~skonalszą., ktora umożliwi naj
zupełrueJsze wyz~ole~e. zdoln<?sci, talentow. Aby uczyć in
nych_ - trzeba się wc1ąz uczyc samemu, aby karmić sztuką 
drugi~h -- trzeba sa~emu ustawicznie nad swoją sztuką pra
cow~c. I?la nas, p.ktorow jest rzeczą niewątpliwą, że oprócz o
bow1ązkow społecznych, artysta teatru ma również obowiązki 
wobec siebie,' wobec swojej sztuki, swojego rzemiosła. W gorą
czkowej prac?' .codziennej nad wystawianiem wciąż nowych 
sztuk w termmie ,,pqdyktowanym" zapotrzebowaniem społecz

. nyil} i, sytuacją ma~erialną Teatru, trudno o tern na serio po-
n~yslec. J?lateg_o, tez m~ ak~~rzy Teatru Wo]ska Polskiego od 
p1er~szeJ chwili oczekiwahsmy z upragnieniem, kiedy okoli
czi osci pozwolą Dyrekcji powołać do życia w ramach naszego 
'fN1tru laboratorium, gdzie stworzymy sobie odpowiednie wa
runki do takiej pracy. Chwila taka nadeszła. Udało się nawią
zać kontakt z artystami, którzy ~jeszcze pod okupacją obmyślili 
pJ&n repertuarowy i zasady pracy. takiego ,,laboratarium" 
a nawet przystąpili ·do zajęć wstępnych. Część ich wspópraco
wników, znajdowała się w Teatrze Wojska Polskiego. Tu, w 
Łodzi, dzięki ugruntowaniu swojej pozycji artystycznej, dzię
ki poparciu najszerszych warstw społeczeństwa, które tak li
cznie zapełnia naszą widownię, dzięki wreszcie pomocy władz 
wojskowych, państwowych i municypalnych, udało się Teatro
wi wciągnąć do zespołu autorów prac produkcyjnych i takie 
„laboratorium" stworzyć. Jest nim „scena poetycka" w ramacłi 
Teatru W.P. Ta ,,scena poetycka", aczkolwiek nie ma od11ębnej 
sali, aczkolwiek jest administracyjnie, artystycznie i personal
nie jak najsciślej zwązana z Teatrem W.P. - jest czemś spe
cjalnym w jego wielkim organiźmie. Ma własny repertuar oraz 
odrębne wanmki i zasady pracy artystycznej, dostosowane do 
jej specyficznych zadań. Repertuar sceny poeytckiej jest tak 
pomyślany, aby był terenem szczególnie dla artystów dogod
nym przy przepracowywaniu zagadnień formalnych naszego 
rzemiosła, naszej sztuki. N~dto scenie poetyckiej udało się 
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~od osłoną naszej . c~dziennej . 
trójną niemal ilość prób k .dP;acy teatralne] zapewnić po

z az e3 sztuki 
Wreszcie scena poetycka moż . . , 

wać „excusez li mot!", bo nie ·est e swobodnie ek:ipery~ento
natury finansowej. Po swoich J d t kr~powana komecznosciami 
na pol1:1 doraźnej służby społeczeisr~ c~as~wkycdh osi~gnięciach 
tym kierunku Teatr w p moż . , 1 ? o alszeJ pracy w 
ob!iczoną na dalszą metę· ~a st ed?zis ~obie pozwolić na pracę, 
ktore kiedyś podniosą m~że na u o1~ na s~tuką te~tru i aktora, 
t~atru. Być może, zarzuci nam Ct:Śomt ~yzsz~ słuzbę społeczną 
pięknoduchostwo _ nie r k z ~J racJ1 artystostwo, czy 
zarzutu, a jedynie o tern pżeze i ona nas J~dnak o słuszności tego 
gi i powagi, jaki skłonny jes~ pe rprł'znałe naszej sztuce, tej wa. 
larzy, czy literatów. . zy awac sztuce muzykow, ma-

. Pierwszą pozycją r t 
ktra" Giraudoux Sztuk~p~r u~ru sceny poetyckiej jest 'Ele-
swą dzi~łalność ;,scena ~o!t~~a~~zl~bok~ej r~cji ro~poc~yna 
ten mozliwość aktorom rzem ś · ~ ~a o ktory daJe utwór 
aktualniejszych zagadnień pteat Y _len~a k~ przepr~c?wania naj
uv:!docznią to przedstawienia r~I~~: u" i akt?rsk1eJ. Czy i o ile 
dz1c., Naszą rzeczą jest: praco~ać JYb - ~e nasz1 rze~ą są
pszac nasze rzemiosło dla . z o Ywac nowe srodki, ule
naszych zadań społecz~ych. coraz doskonalszego wypełnienia 
. !_o czyniliśmy w pracy nad ,,Elektrą" 

czynie nadal w h i to zamierzamy pracac „sceny P<;?etyckiej". 

JAN KRECZMAR 
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