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„YERMA" WŚRÓD DRAMATÓW GARCIA LORKI 

Dnia sz-óstego sierpnia 1936 roku „Stała się straszna zbrodnia 
w Granadzie ... ", zbrodnia, która poruszyła wszystkie umysły 
Hiszpanii Republikańskiej', wszystkie siły, zwalczające faszyzm 
w Ameryce Łacińskiej i na całym świecie: zamordowany zost~~ 
przez żandarmerię frankistowską wielki poeta ludowy H1szpanu 
- Federico Garcia Lorca. Stało się to w 1trzy tygodnie po wybu
chu rebelii faszystowskiej i równocześnie w trzy tygodnie po 
tym, jak robotnik i chłop hiszpański wypowiedział wojnę wła
snej reakcji i na jazdowi obcych faszystow. 

Dlaczego właśnie jego głowę wybrały sobie tego ranka k~le 
posępnych, którzy ciszę sieją'', żandarmów, jak gdyby wy3ę: 

tych z romancy ,,O żandarmerii hiszpańskiej"? Gdzie szukac 
przyczyn tej krwawej niena:viści. fa~zyzmu i:ran:a do poety 
księżyca i cyganów? Czy w Jego zycm, czy tez ~ Jego tworczo
ści trzeba szukać powodów tej strasznej zbrodm? 

Za co go zabito? . . 
Garcia Lorca nie był działC'.lczem rewolucy.Jnym, me był czło-

wiekiem warki. 
Życie Garcia Lorki, jego 37-'letnie życie, obr~c~ło się"! sfe:z~ 

pieśni, teatru i poszukiwań coraz to nowych zrodeł t;v?rczosci. 
Federico, syn andaluzyjskiego chłopa, wzrastał posra~ pracy 
i pieśni, wśród melodii granadyjskich roma;nc, podkreslanyc~ 
brzękiem gitary, między walką o chleb, a ba]eczme kolorowymi 
zabawami ludowymi w dnie jarmarków, gdzie swobodna „c)'.'
gańska" fantazja ludu Andaluzji każe młodzieży tańczyć na uh: 
cy przy blasku księżyca. Federico Ga.rei~ Lorc~ za~zy.nc:i- ~worzyc 
już jako uczeń liceum i ja.ko młodz1eme.c sta]e ~ię miqatorem 
teatru amatorskiego, w którym reżyseruJe sztuki z klasyczne~o 
repertuaru - na komediach Lope de Vegi i Calderon.a, uc-zy się 
sztuki dramatopisarstwa. 

Pierwsze tomiki poezji - „Cante jondo" i ,.Canciones" g7aj~ 
rytmem ludowych „c o p 1 a s" (zw~otei~). Ich tło --:- to pe3zaz 
Andaluzji: gaje oliwne, wyschnięta ziemia, czyste mebo, .peł.n: 
gwiazd, odurzające zapachy ziół, woda, wiatr. W~es.zc1e Je] 
rzeki i mi.asfa: Gw.adalkwiwir, Genil, Kordoba, Sewilla, Jerez, 
a prz:ede wszystkim Granada. Elementy dramat;y~zne tej poezji 
to śmierć, namiętność, płacz - wszystko spow1męte w prosty, 
znaiomy urok ludowych refrenów. . , . . . 

Po rok trwającym pobycie w Ameryce ŁacmskieJ, Garcia Lor
ca wraca do kraiu, aby w roku 1931 objąć powierzone mu przez 
rzad Republiki k ierownictwo doświadczalnego teatru studenc
ki~go „La Barraca". Staje się wtedy 1'.1isjona~zen: sztuki teatral
nej, po wsiach i miasteczkach, czerpiąc z w1elk1ego repertuaru 
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Lope de Vegi, Lope de Ruedy, Calderona. Na tej scenie ukazuj e 
się też po raz pierwszy druga, po „Marianie Pinedzie" sztuka 
teatralna Lorki - „Krwawe Gody", tematyiką :przypomiinająca 
„Peribaniez.a" i „Fuenteovejunę" Lope de Vegi. Wtedy też 1two
rzy i harmonizuje piosenki dla wielkiej śpiewaczki ludowej ,,Ar
gentinity" i współpracuje z Manuelem de Falla przy wystawie
niu ,,Amor Brujo" („Zaczarowana miłość"). 'W latach 1933 - 34 
Garcia Lorca znajduje się znowu w Ameryce Łacińskiej, gdzie 
między innymi opracowuje sceniczną adaptację „~łupiej Pan~" 
Lope de Vegi. W grudniu 1934 r. teatr w Buenos Aires wystawia 
jego nową sztukę „Yerma" („Bezpłodna") chłopską tragedię bez
dzietnej kobiety. 

Ostatnie dwa lata życia Garcia Lorki wypełnia !Przede wszyst
kim twórczość dramatyczna - wtedy powstaje ,,Dom Bernardy 
Alba" i „Panna Rosita, czyH Mowa Kwiatów". Ostatnie jego 
dzieła - dramaty i poezje ukazały się w Ameryce Łaciń

skiej dopiero w kilka lat po jego śmierci. Są one, podobnie jak 
cała jego poprzednia twórczość, oparte na poezji ludowej, a dra
maty, ukazujące życie kobiety hiszpańskiej na wsi i w sferze 
drobnomieszczańskiej, ukazują całą prawdę losu kobiety hisz
pańskiej na tle ciemnoty wsi i przesądów mieszczaństwa. 

* * 
* 

Federico Garcia Lorca, - poeta i muzyk, rysownik i reżyser 
teatralny, artysta wrażliwy na wszystkie dziedziny sztuki two
rzył dzieł.a sceniczne, w których wątek dramatyczny zespala się 
nierozerwalnie z muzyką i obrazem. Autor podaje zawsze sub
telny, malarski opis scenografii i gry światłą; tam gdzie napię
cie dramatyczne dochodzi do jakiegoś szczytowego punktu, tekst 
mówiony przetapia się w pieśń, lub w poezię. Jedyna ze sztuk 
Lorki pisana całkowicie prozą - to „Dom Bernardy Alba", ale 
i w niej gra podskórnym ryitmem ciemna poezja namiętności. 
Zgodnie z tradycją klasycznego dramatu hiszpańskiego osią tych 
sztuk jest pieśń ludowa, która częstokroć rozpoczyna poszcze
gólne akty lub otwiera akcję sztuki. 

W „Krwawych Godach" autor utrwalił starą .andaluzyjską 
pieśń weselną, a także znaną w gr.anadzkiej prowincji niespo
kojną kołysankę „o karym koniu, co nie chce wody pić". Hi
storyc'zny dramait „Mariana Pined.a" rozpoczyna się od żałobnej 
romancy. która narodziła sie na uUcy umiłowanego miasta Gar
cia Lorki, kiedy w maju 1821 r. „smutny nastał dzień w Grana
dzie", i bohaiterka narodowa oddała głowę pod topór kata. 
W pierwszym obrazie „Yermy" tytułowa postać dramatu budzi 
się ze 1snu, w którym gra kołysanka andaluzyjska, śpiewana po 
dzień dzisiejszy przez wiejskie matki okolic Guadix pod Grana
dą. 



Federico Garcia Lorca zaszczepia na drzewi·e własnej twórczo
ści dzi.kie gałązki ludowej poezji, a czyni to z miłością, k tóra 
sprawia, że wszystkie gałęzie bujnego drzewa rodzą podobne 
kwiaty... Brak wyraźnej granicy między twórczością indywi
dualną, a twórczością ludową jest cechą całej działalności ·lite
rackiej Garcia Lorki, poety i dramaturga. Jest on zbieraczem 
pieśni ludowej starej i nowszej, z.ap1su,1e zapomniane strory 
wraz . z nutami, wzbogacając skarbiec narodowej kultury. Wy
d?byte. przez niego z zapomnienia pieśni zyskuJą po jego tra
g~czne.J, absurd.alnej śmierci moc rewolucyjną, jaki-ej przed tym 
n~~ miały. ,,P10senka o czterech mulnikach" przeradza się pod 
pwrem Rafaela A1berti w rok po śmierci Federica Garcia Lorki 
w bojową pieśń obrońców Madrytu, w pieśń „O czterech gene
rałach". Garcia Lorca zanotował starą „Romancę o Maurytan
kach", nowszą PPiosE1nkę o torreadorach", XVII-wieczną, .,Bal
ladę o pielgrzymach", którą Manuel de Falla włączył do swej 
'.'Hiszpańskiej Suity" i wiele innych kwiatów ludowej muzy zło
zył do .swego poetyckiego zielnika. „Strumi:eń piękności" stale 
p~zepływa od poety do ludu i od ludu do poety, tworząc zamk
męty cykl przemiany poetyckiej materii. Pod otwartymi okna
mi c.hałup jak zwierza się Federico słuchaczom odczytu w Ha
wanie (na Kubie) w 1930 roku - łowi ludowe kołysanki: 

„Przecież ja muszę wiedzieć - powiada w formie usprawied
liwienia - jak matki mego kraju usypiają dzieci...". 

Dziecko, jako zjawisko najsilniej budzące miłość do życia jest 
przedmiotem :podziwu i tkliwej uwagi poety (może u niego sa
mego działały tęsknoty, które później stworzyły ,,Yermę" i tra
gedię Yermy?). Niemal do wszystkich dramatów wprowadza 
Garcia Lorca dzieci. Jako badacz i z bier acz kołysanek analizuje 
psychologiczną chwilę przed zaśnięciem dziecka, szukając w niej 
także marzeń o zjawiskach nadprzyrodzonych. W kubaf1skim 
swym odczycie, który by można nazwać improwizacją poetycką 
o kołysankach, powiada: 

:,Aby spowodować sen dziecka współdziałać muszą rozne 
czynniki: wśród nich odgrywają rolę oczywiś. cie czarodziejskie 
wizje; matka i śpiew czynią resztę„. 

„.Wszyscy, którzy, jak ja, uważają dziecko za najpierwszy cud 
natury, ci którzy sądzą, że żaden kwiat, żadne słowo i żadne mil
czenie nie da się z nim porównać - widzieli nieraz, jak w chwi
li zasypiania i bez impulsu z zewnątrz dziecko odwraca głowę 
od piersi matki (wzgórek wulkaniczny, tryskający mlekiem, pe
łen :błękitnych żyłek) i rozgląda się z uwagą po pokoju„.". 
Może już wówczas kiełkowała w poecie myśl o „Yermie"? 

Bo w~~omniana w odczycie kołysanka z Guadix tam się później 
znalazła i porównanie piersi karmiącej matki ze wzgórkiem wul
kanicznym znajdziemy w tym dramacie. 
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. D.ra~aty Lorki, jak cała jego twórczość wyrastają ;z obserwa
CJl zyc1a Andaluzji, ludu granadzkiej prowincji. Garcia Lorca 
prz,Ygląda się światu szeroko otwartymi oczyma„. Toteż miesz
~ancy Fuentevaqueros, wsi, która wydała Garcia Lorkę, znają 
zywą Bernardę Alba (ponoć nawet nazwisko zostało zachowane) 
i pamiętają zdarzenie, którego opis pobudził Federica do napi
sania ,,Krwawych Godów". 

Kto był prototypem Yermy --- nie wiadomo. Sztuka ,,Yerma'' 
~ost.a!a :i~pisana w ~zasie. dłuższej p_odróży poety po Ameryce 
LacmskieJ. Narodziła się ona w Urugwaju. w domu jednego 
z zamorskich przyjaciół Federica, pisarza Enrique Amorima, 
u którego bawił przez pewien czas. Może tym razem prototypem 
Y.ermy była urugwajska Indianka, lub Mulaitka z Kuby? Ale do 
Andaluzji i pod Granadę zawiodła ją wola poety. 

Yerma żyje więc w zapadłej prowincji Andaluzji i ulegając 
obyczajom i wierzeniom, często pełnym pogańskich zabobonów 
daje się namówić do udziału w świętej pielgrzymce, zwanej „ro
meria". 

Przysłowia, wiadomo, są mądrością narodów. Czasem niedy
skretne, wykrywają słabości, pasje, ciemne, ukryte obyczaje. 
Sławna pobożność hiszpańska ukazuje w nich drugie swoje ob
licze: obłudę. Cóż mówią hiszpańskie gadki o tych pobożnych 
uro.czystoś.ciach ku czci opiekuna 1prowincji, miasteczka, czy 
gmmy? UJęte w ludowe „coplas" - zwrotki, ot co ś·pie\.vają 
o kobietach?. oddających się ze zbytnim zapałem .takiej pobożnej 
peregrynacJ1: 

Chodzą na pielgrzymek sto 
te, co mają w głowie pstro.„ 

albo: 
Jeśli pielgrzymu.?e w święta, 
to już pewnie nie jest święta. 

a o samych odpustach: 
Jak wygląda taki odpust: 
dużo wina, mało wosku„. 

Pielgrzymki 1te~ro rodzaju, owiane tajemniczą legendą będącą 
mieszaniną chrześcijańskich i .pogańskich wierzeń, mogą mieć 
specjalną moc cudov._rną. Jeśli w konfliktach małżeńskich nie po
maga modlitwa do Swiętego Antoniego, który jest opiekunem 
małżeństwa, kobiety uciekają się do Nlatki Boskiej z Begonii. 
Wówczas modlą się słowami ludowej ,,copli": 

1\!Iatko Boska z Begcnii, 
innego męża mi daj, 
bo ten, którego mam .. 
na me mi się nie przyda„.". 
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A jeśli i to zawiedzie, młode kobiety odwołują się do ostatniego 
środka, do „cudu" ... zgodnie z radą kogoś podobnego do „Sta
ruszki" z „Yermy". 

Yerma to jednak typ hiszpańskiej kobiety, dla której honor 
jest najwyższym obowiązkiem wobec świata i religii. Dramat 
rozwiązać się więc musi buntem wobec tyrana-męża, wroga no
wego życia. 

Premiera „Yermy" odbyła się w roku jej narodzin, już 
w grudniu 1934 r. , na scenie „Teatra Espanol" w Madryci'e. Ro
lę główną kreowała wielka odtwórczyni lorkowskich kobiet, 
Margarita Xirgu, która po dzień dzisiejszy w Buenos Aires jest 
Yermą i Marianą Vinedą, Rositą i Narzeczoną. 

Prapremiera polska „Yermy" w „Ateneum" wprowadza na 
polską scenę jedyny z wielkich dramatów Lorki, dotąd u nas 
.nie grany. 

,,ATENEUM" 

Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim naszym programie pu
blikowania materiałów poświęconych działalności założyciela 

„ATENEUM" Stefana Jaracza - drukujemy referat zatytuło
wany „Praca aktora", wygłoszony na Nadzwyczajnym Zjeździe 
Delegatów ZASP, który odbył się w dniach: 8, 9, 10 i 11 kwiet
nia 1936 r. 

ORGANIZACJA PRACY W TEATRZE 

Praca aktora 

Otrzymałem od inicjatorów naszego Zjazdu zaszczytny dla 
mnie referat o organizacji pracy akrtora. Dla ułatwienia dano mi 
nawet wytyczne, którymi miałem się kierować. Kiedy, przy mo
ich ciężkich obowiązkach kierownika teatru, a zarazem najwięk
szą pracą oibarczonego aktora, zacząłem myśleć nad samym ma
teriałem, jaki rbyłby mi potrzebny do sumiennego przygotowa
nia się do tej pracy, ogarnęło mnie już ;przerażenie. A ileż czasu 
i spokojnej głowy potrzebaby było do usegregowania tego ma
teriału, gruntownego przemyślenia tematów i wyciągnięcia po
zytywnych wniosków. Niewątpliwie powstałaby z tego cała 
książka, która też napewno nie wyczerpał.aby całości zagadnie
nia. W tym przedmiocie ·czekają nas na pewno „długie nocne ro
daków rozmowy". Darujcie zatem Szanowni Państwo, że moje 
wypracowanie powstałe w godzinach między próbą a spektak
lem, będzie dość chaotycznym szkic-em, raczej pobieżnym do
tknięciem schorzałych miejsc życia naszego 1teatru, j akimś 
pierwszym punktem opatrunkowym na bezpośrednich tyłach 
walki o sens i niepodległość sztuki teatru w Polsce. 

Jeśli mnie się ktoś zapyta: Jaka sztuka jest najłatwiejsza? -
odpowiem: aktorska. - A jeśli mnie się ktoś zapyta, jaka sztu
ka jest najtrudniejsza? - odpowiem: aktorska. Te słowa Tairo
wa, wyjęte z jego książki „Zapiski reżysera" wybrałem jako 
motto m€go referatu o pracy aktora nowoczesnego i w rozwinię
ciu tej myśli będę się starał oświetlić wszystkie blaski i nędze 
tej sztuki. Ki-edyś jako wykładowca w szkole dramatycznej , za
dałem uczniom pytanie: Dlaczego znajduje się zawsze tak wiel
ka ilość kandydatów do stanu aktorskiego, a stosunkowo tak 
mało chętnych do studiowania np. muzyki? Po długich debatach 
doszliśmy do wniosku, że obserwując sztukę aktora, która pole
ga na ruszaniu się i mówieniu, nie widzi laik żadnej realnej 
przeszkody w opanowaniu tej sztuki, skoro każdy w życiu robi 
w gruncie rzeczy ito samo: chodzi i mówi. Stąd to każda straż po-
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Yerma 

Juan 

Wiktor 

Staruszka 

Maria 

Dziewczyna I 

Dziewczyna II 

Dolores 

Sąsi adka I 

Sąsiadka Il 

Praczka I 

Praczka II 

Praczka III 

Praczka IV 

Szwagierka I 

Szwagierka II 

FEDERICO GARCIA LORCA 

F/y E R M A" 
(„Bezpłodna' ') 

Przekład: ZOFIA SZLEYEN 
poemat w 3-ch aktach 

OSOBY: 

ANTONINA GORDON-GORECKA 

STEFAN ŚRÓDKA 

RYSZARD PIEKARSKf 

GUSTAWA BŁOŃSKA 

ALEKSANDRA ŚLĄSKA 

ZOFIA GRABSKA 

HELENA GAWLIK-DĄBROWSKA 

IRENA ŁADOSIÓWNA 

JADWIGA JARACZOWA 

ELEONORA LORENTZ 

ALEKSANDRA ŚLĄSKA 

ALFREDA SARNAWSKA 

ZOFIA GRABSKA 

MIROSŁAWA DUBRAWSKA 

JANINA SZULCÓWNA 

MIRA MORA WSKA 
I 

Kobieta-maska 

Mężczyzna-maska 

Kobieta I 

Kobieta II 

Kobieta III 

Kobieta IV 

Mężczyzna I 

Mężczyzna II 

Mężczyzna II I 

Maska I 

Maska II 

Maska III 

Maska IV 

aska V 

aska VI 

Dziecko 

Reżyseria: JANUSZ WARMIŃSKI 

Muzyka: JÓZEF KUCZYK 

Kompozycj a plastyczna: DANUTA SZCZEPAŃSKA 

DANUTA SZCZEPAŃSKA 

TADEUSZ PLUCIŃSKI 

ANNA JARACZÓWNA 

BARBARA KSL.'\ŻKÓvVNA 

ALFREDA SARNAWSKA 

* '~ 
* 

JERZY RADWAN 

HENRYK ŁAPIŃSKI 

JÓZEF KOSTECKI 

JANINA SZULCÓWNA 

J\'IIROSŁA W A DUBRAWSKA 

* * * 
MARIAN R UŁKA 

STANISŁAW WYSZYŃSKI 

RYSZARD PIEKARSKI 

* 

D2koracje : LECH ZAHORSKI 

Kostiumy: URSZULA GOGULSKA 

Dyrektor i kierownik a r tystyczny: JANUSZ WARMifJSKI 
Kierownictw a literackie: ADAM TARN i ANDRZEJ DOBOSZ 



Brygadier: 
ROMAN POKORSKI 

K I E R O W N I C Y P R A CO W N I: 

stolarskiej: 
STANISŁAW MISIEREWICZ 

krawieckiej: 
HELENA DĄBROWSKA i WŁADYSŁAW HRYBEK 

fryzjerskiej: 
WIKTOR KELLER 

tapicerskiej: 
STEFAN JANOWSKI 

malarskiei: 
JERZY BIAŁKOWSKI 

modelatorskiej: 
ANTONI WlśNrnWSKI 

ele~trotechnicznej: 

WŁADYSŁAW GRABOŚ 

sufler: 
WIESŁAW A BORKOWSKA 

przedstawienie prowadzi: 
HALINA STASZEWSKA 
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żarna ma swój teatr amatorski, ale nie każda orkiestrę, czy 
choćby chór. Fortepian, skrzypce, zresztą każdy instrument mu
zyczny jest, dla dziecka nawet, widoczną i realną przeszkodą, 
tak trudną do opanowania, że tylko istotna predyspozycja, wy
jątkowa wrażliwość na ten rodzaj sztuki, nie poz·woli się zrazić 
uczniowi coraz to ·bardziej piętrzącymi się trudnościami i wy
maganiami tej najdoskonalszej ze sztuk. A jakiż widomy znak 
oporu przedstawia każdy zeszyt nut. To tajemnicze pismo hie
roglifów muzycznych, te klucze. krzyżyki, bemole. te linie łą
czące poszczególne igiełki nut zdolne są odstraszyć każdego, kto 
zbyt lekkomyślnie powie sobie: zostanę muzykiem. - Te wido
me przeszkcdy nie istnieją dla byle: ,,tutejszego kretyna, czy 
miejscowej idiotki", kiedy on, czy ona powie sobie: zostanę ak
torem. I często, gęsto, dziś jeszcze, po 150-ciu latach istnienia 
teatru w Polsee dosyć łatwo nim zostaje i swoją obecnością na 
scenie, potwierdza opinię o łatwiźnie sztuki aktorskiej. Wstęp 
na scenę bowiem jest jeszcze ciągle u nas łatwy. Ta łatwość nie 
istniał.aby wcale, gdyby adepta scenicznego uświadomić na sa
mym wstępie, że sztuka aktorska ma nierównie cięższe prze
szkody i trudności do opanowania, niż każda inna sztuka. że 
istnieje strasznie trudny do opanowania instrument sztuki ak
torskiej i istnieje w sztuce .aktorskiej tysiące nut i znaków do 
odczytania, tym trudniejszych, że niewidocznych i przy każdym 
nowym tworze scenicznym bardzo żmudnie ustalanych. Tym in
strumentem jest własne ciało. I choć każdy człowiek ten instru
ment posiada, z tego wcale nie wynika, że potrafi na nim grać, 
jak nie wynika wiedza z p o s i a d a n i a biblioteki, czy mu
zy ka z p o s i a d a n i a fortepianti. I nie wystarczą najwspa
nialsze warunki ciał.a, by stać się aktorem. Granie na pile może 
nam dać rozkosz, partolenie na najl·e.pszym Bechsteinie może 
doprowadz.ić do zbrodni. Może ktoś powiedzieć, że mówię rzeczy 
prymitywne, o których każdy wie. Ale czemuż, u diabła, do dziś 
dnia, na zarzut, że aktorka po paroletnim pobycie na scenie po
pełnia ,prymitywne błędy, słyszę odpowiedź z ust niby to facho
wych: „No, może, ale ona ma taki wdzięk w uśmiechu", ,.Ale 
ona ma taki piękny głos". A jeśli chodzi o zarz u ty, ileż to razy 
słyszałem: „No tak, .ale te nogi, ale ten nos". Dopóki u Loursa 
będą aktorzy toczyć takie rozmowy. nie ma mowy o tym, aby 
fach nasz traktowano poważnie. Mam wielki kult dla najwięk
szego aktora ·polskiego moje; doby Kazimierza Kamif1skiego, że 
posiadając dość ograniczony w możliwościach inst rum en t swego 
ciała, doprowadził kunszt grania na nim do nie~potykanego 
w Polsce mistrzostwa. Mam wielki kult dla Solskiej, że mizer
nym swym głosem potrafiła wyrazić wszystkie słabości i wszyst
kie złe moce kobiety. I uważam za hańbę aktorstwa polskiego, 
że bez protestu 1pozwoliła tę Wielką Koleżankę traktować tak, 
jak jest obecnie traktowana. 
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Skoro sob~-e uświadomimy jasno klawisze, na których, my, B.k
torz.y mamy grać, czy dawać plastyczny wyraz naszym tysiącz
nym uczuc!om, to jest: nasze oko, usta, zęby, język, struny glo
.sowe, ręce, nogi, nawet brzuch i plecy, to już mamy przed ~cbą 
skomplikowany im:frument, który musimy posiąść, na którym 
musimy lata cal2 ćwiczyć i niemniej pracy włożyć np. w bv:
czenia dykcji, czy iplastyki ciała, niż muzyk wkłada w gam:l, 
mole, chuy, legata, staccata, takty, te_mpa i tys'.ące różnych sub
telnych arkanów tej wspaniałej sztuki. Pader-ewski do dziś dnia 
ćwiczy na ślepej klaw~aturze. Aktor francuski całe życie robi 
ćwiczenia dykcji. Ilu aktorów w Pclsce ćwiczy? Wierzcie, że 
samo ćwiczenie roli ,,na dykcję" z.ajmu~ ·2 napewno wiele, wiele 
godzin, jeśli słowo ma błyszczeć t.ak, jak we Francji błyszczy 
u pierwszego lepszego wieccwego mówcy. My, aktorzy powin
niśmy być nauczycielami dykcji adwokatów, księży, mówców. 
Kiedyś uczyłem się roli, której zresztą nie grałem. Pewne zda
nie w roli brzmiało: „Tym kapitanem był kapitan Nut". Zdanie 
trudne dykcyjnie. W niedbałym wypowiedzeniu brzmi ono: „ty
kapitane by kapitanu". Zawziąłem s:ę i powtórzyłem to zdanie 
kilkaset razy i dopiero wtedy brzmiało ono tak, ż~ słuchacz 
mógł zrozumieć ważny moment treści sztuki. Powie znów ktoś: 
„Ależ to każdy wie". Na to odpowiem: „U nas w Polsce każdy 
wszystko wie, tylko nikt tego nie robi". Każdy wie, że higiena 
jest ważna. Ale mydła wychodzi u nas tyle, co w Albanii. Na 
scenie polskiej panuje niechlujstwo dykcji, niechlujstwo gestu, 
przypadkowość akcentu, anarchia reakcji. 

Poznanie zalet, wad, możliwości swego c:ała ,jako instrumen
tu aktorskiego jest pierwszym zasadniczym obowiązkiem akto
ra. A po tym nuty: Czyżby one istniały w sztuce aktora? Tak. 
I tym są trudniejsze do odczy:tania, że ukryte w tekście. Próby 
analityczne powinny służyć do wykrycia pozycji czuciowych, 
czyli nut. Im głębszy utwór sceniczny, tym trudniejsza praca 
nad ustalaniem pozycji. U nas jest zazv1yczaj przeciwnie. Jesz
cze przy tekście Zapolskiej ma aktor polski tu i ówdzie wątpli
wości, teksty Szekspira, Mickiewicza, Słowackiego, Wyspiań
skiego rozumieją się same przez się. Toteż najczęściej nie ma nic 
nudniejszego w naszych teatrach, jak kreacje aktorskie w tzw. 
wielkim repertuarze. Są to przeważni·e operowe melodie, znane 
z katarynek tradycji. Szekspir w naszych teatrach to kłar:1stwo 
od 1początku do końca. Wiemy przecież wszyscy~ że się go wysta
wia po to, żeby figurował w papierowym \vy~rnzie dla zanPdle
nia oczu wielk:m repertuarem, który oczyv.'iśde nie kalkuluje 
się finansowo. Publiczność bowiem w:e już dobrze, że będzie ~o 
wyjątkowa piła. Dlaczego jednak z przedstawienia „-Wieczoru 
Trzech Króli" w studio moskiewskim ·wychodziło się pod wraże
niem najbardziej uroczej bajki miłosnej, przerywanej sc2nami 
tak n:eodpartego humoru, .że ]udzie nie znający rosyjskiego ję-
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zyka, płakali ze śmiechu? Dlaczego wielki reformator teatru 
C_raig, po po~rocie z Moskwy, wyraził się, że nigdy w teatrze 
m_e doznał ~1ększego wrażenia, jak na „Królu Learze" wysta
w10nym w zargonowym teatrze w Moskwie? Odpowiedzą mi: 
„No, rok prób". Ale dlaczego u nas, podczas wyjątkowego powo
dzenia pewnej sztuki, po paru tygodniach ,pracy nad następną 
sztuką, przerwano próby, bo już nie było co robić? Bo w teatrze: 
u nas istnieje jedyny ideał, ideał przedsiębiorstwa. A marzenie 
pr~edsiębiorcy zorganizować tak teatr, jak np. rzeźnię amery
kanską. Z jednej strony stoi żywy wieprz, a po godzinie wycho
dzi z drugiej gotowa kiełbasa. Nic to, że wszyscy, którzy byli 
w Ameryce, 'twie:rdzą, że kieł'basa amerykańska jest straszna 
w smaku. Ale ta szybkość, prawda? Ta organizacja. Ale wróć
my do rzeczy. 

Instrument sztuki aktorskiej jest tym trudniejszy do opano
wania, że jest zmienny. Wraz z przeżyciami, ze stanem naszego 
fizycznego zdrowia, z wiekiem, zmienia się i nasz instrument. 
I środki naszej gry musimy nieustannie dostosowywać do tych 
z1:nian. Stąd płynie o~owiązek aktora uporczyweg~ kontrolo\va
ma swych środków. Srodki, którymi zachwyca się w młodości, 
mogą się stać wręcz nieznośne w późniejszym wieku. Wdzięk 
kobiety czterdziestoletni~j wyraża się inaczej, niż wdzięk dwu
dzi.estolatki. Jeżeli aktorka nie bierze tego pod uwagę, niewia
doma kiedy, z uroczej robi się koszmarem. Nie pomoże odchu
dzanie i nierodzenie. Bo nie zapominajmy, że jedynym sposo
bem utrzymania nie młodości ale świeżości jest nasza bez
względna szczerość. Więcej powiem: bezwstyd. Nie bez wzru
szenia przypominam sobie os ta tnie lata wielki·ego Kazimierza 
Kamińskiego. Miałem szczęście i zaszczyt być wtedy blisko Nie
go. Ten, zdawałoby s:ę typowy sohsta, mistrz efektu, zarzucił 
w ostatnich latach wielką zdobycz swoje kunsztu: charaktery
zację, stawał się coraz prostszy, coraz wewnętrzniejszy, był naj
bardziej redutowym „przeżywacz-em" i poszukiwaczem kontak
tu. Widziałem go w ostatnie; roli niedługo przed śmiercią. Był 
w środkach najwspółcześniejszym z współczesnych. Po drugim 
akcie wpadłem z.achvvycony do J ego garderoby. Siedział zgar
biony, zlany potem, żona przygotowywała Mu krople dla pod
trzymania serca, które w dwa mi·esiące potem bić 'przestało. Na 
kilka dni przed śmiercią amputowano mu nogę. Na drugi d::ień 
po operacji z~stanawi.ał się już, jakie role mógłby grać z prnte
z.ą. Tak to , bez reszty, oddał sieb:e całego sztuce wielki Kazi
mierz Kamiński i mimo to wciąż i eszcze snuje .':ię o nim legen
da, że był to zimny rzemieślnik Bo niestety dla aktora po]skie
go nieodpowiedzialna improwizacja wciąż jeszcze iest nieodzow
nym warunkiem twórczości. 

Wszystkie te, dotychczas poruszone, trudności pracy akfora, 
są nicz m \Vohec faktu, że włafriw.a twórczość aktora dokonywa 
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się dopiero w zespole. Wiadomo~ że nieodłączną cechą twórczo
ści jest wstydliwość. Malarz, rzeźbiarz, poeta, muzyk w chwili 
twórczej może się odciąć od świata i 'przeżyć ten wstydliwy akt 
- sam. Czyż wyobrażacie sobie literata, któremu nad karkiem 
stoi kilku ludzi i co chwila kontroluje, co biedak wypocił. I że 
go w dodatku krytykuje podczas nracy. Nie. Tego sobie nie moż
na wyobrazić. A jednak teatr wymaga od aktora poddania się 
temu okrucieństwu. I co gorsza: im lepszy teatr, tym jest pod 
tym względem okrutniejszy. Ten jeden warunek pracy moż·2 się 
stać dla pewnych natur nie do przezwyciężenia. Ten jeden wa
runek stwarza z teatru tak n iezwykle histeryczną instytucję. 
Ten jeden warunek odróżnia zasadniczo naszą sztukę od innych 
sztuk i czyni ją trudniejszą. W 1tym m iejscu zaczyna się wiefaa 
odpowiedzialność kierownika z.a stworzenie atmosfery pracy. 
W tym miejscu zaczyna się talent i odpowiedzialność reżysera. 
Tu dopiero może być mowa o prawdziwym koleżeńs1twie. I tu 
ni·e ma miejsca dla gwiazdorów. Bo tu wszyscy powinni być 
równi. Równi w pozwalaniu sobie na pokazywanie bezradności 
tu się wymaga jednakowei pokory od wszystkich, bo, jak po.:. 
wiedział kiedyś Moissi w Krakowie na próbie Hamleta do j ed
nego z aktorów, mętnie s:~ wymądrzającego: „Mein Lieber die 
Kunst ist so gross und wir sind so klein". Tu wzajemne zaufa
ni·e stwarza z przeciętnego materiału aktorskiego dobry teatr, 
a brak zaufania, szmirę, kabotyństwo, kłamstwo, udawanie. Tu 
zawód aktora może się stać, albo ubliżaniem godności człowie
ka, albo wyzwoleniem człowieczeństwa. Tu się jest, albo dżen
telmenem, .albo kanalią. Tu ,panuje miłość, albo nienawiść. Teatr 
Stanisławskiego jest wielki dlatego, że przezwyciężył w:stydli
wość w pracy, że praca w tym teatrze odbywa się w atmosferze 
bezwzględnej szczerości. I nie pomogą największe su'bwencje. 
I nie pomoże skupienie najświetniejszych nazwisk, naj1bardziej 
wziętych gwiazdorów, najlepszych reżyserów. Teatr w Polsce 
będzie nadal zły, jeśli go nadal będą organizować ludzie niezdol
ni do stworzenia atmosfery pracy zespołowej. Ale o tym potem. 

Praca zespołowa powinna mieć swoje etapy, jak każda pla
nowa akcja społeczna. Pierwszy etap, to poznawanie sztuki. 
W 1tym etapie uracy powinien vv gruncie rzeczy uczestniczyć ca~ 
ły zespół, choćby nawet pewna jego cześć nie brała bezpośred
niego udziału w graniu. Powinna to ·być własność i ambicja ca
lego zespołu. Ten to materiał ma służyć do zwycięstwa, czv klę
ski teatru. w którym aktor pracuje. To jest fundament 'bvtu 
teatru. Jakżeż tu zachować się oboję1tnie? (W Polsce, oczywiście 
poza wysiłkami Reduty, leży ten prostv obowiązek \V sferze 
czystego ideału, tak dalekiego, ż·e aż dla 90 procent aktorów 
śmiesznego). 

C. d. n. 
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„ICH GŁOWY" 

Marcel Ayme: ,,lch głowy". Reżyseria: Zdzisław Tobiasz. Dekoracje: An
drzej Sadowski. Kostiumy: Krystyna Husarska. Akt III. Od lewej: Ro
berta - · Aleksandra Sląska, Gorin - Jerzy Śliwiński, Valorin - Tadeusz 
Pluciński, Lambourde - Józef Klej er, Bertolier - Stanisław Libner, 

J\!Iaillard - Józef Kostecki, Julietta - Alfreda Sarna wska 

Marcel Ayme : ,.Ich gło-wy' ' . Akt II. Od lewej: Julietta - Alfreda Sarn:t•.v
ska, Roberta - Ale ksandra Sląska . Valorin - Tadeusz Pluciń:ski 
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Następna premiera: 

COLETTE AUDRY 

„SOLEDAD" 
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Sztuka w 3-ch aktach 
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