
-- -



PROSCENIUM 
TEATR POLSKI W POZNANIU 

Sezon 1965/66 

DYHEKTOH I KlEROWNlK AHT\'ST\'CZNY 
M A I\ E K O K O P I Ń S K I 



Sp ·is rzeczy 

str. 

Elżbieta Wyslńs'lra: Mrożek i „Tango" . 3 

Zbigniew Osiński: O niektórych ele
mentach języka tea>tiru Wilama 
Horzycy . . 7 

Sarah Bernhardt: Z pamiętnika 17 

Eidward BaJ!ce.rzan: O literaokiej na-
iturze d~eł·a teatrialnego . . . 18 

Józef Raitati~: Lużne karlk.i.. . 24 

REDAGOWALI: JERZY ZIOMEK 
STANISŁAW HEBANOWSKI, MILAN KWIATKOWSKI 

ZBIGNIEW OSI1'1SKI 

MROŻEK 
I 
TANGO 
ELŻBIETA 

WYSIŃSKA 

Tango dest jede.nas·tym •utworem .dr-amatycznym Sła
womira Mrożka, a zarazem pierwszą jego naprawdę 
dużą szrt.uką. Dużą, oczywiście, w sensie rozmiaru. 
Mrożek napisał przed Tangiem trzy utwory pełno
spektaklowe (Policja, Indyk, Smierć porucznika), a:le 
dopiero Tango jest rzeczyw.iśC'ie „pełne". Swoją regu
lariną t•rzyakitową budową potwierdza przy tym poczy
n1ione już dawniej spostrzeżenia na temat skłonności 
Mrożka do form klasycznych. Powyższy fakt pozwala, 
czy ułatwia, skupić się ina współczesnej probiematyce 
Tanga - pomijając s.prawę jego atrakcyjności teatral
nej - i na jego stosunku do poprzednich sZJtuk Mrnżka. 

Nowa sztuka Mrożka jest kon.tyniuacją wątków, 
przewtja~ących się w poprzednich utworach s·cenicz
nych, ma z nim·i też wiele ws pólnego, jeśH ·idzie 
o metodę. Ale podkreślamy od razu, że jest także 
w twórczości pisarza czymś nowym. Funkcjonuje 
tu ten •sam w zasadz.ie mechani?Jm dramatul'giczny. 
Runktem wyjścia jest sytuacja absurdalna. Sytuacja 
absurda~na powstaje na gruncie 0rzeczywii~tym. Prowa
dzi do niej logiczne i zarazem krańcowe ["Ozwinięcie 
realnych założeń . Realrne założeruie w Tangu to istnie
nie pewnej rodziny, w kitórej pokolen'.ie ma swoją 
biografię (Oipartc znowu o autentyczne, historyc2me 
niemal doś·wiadczenia epoki). Wzajemne stosuruk-i w 
tej rodzinie to już doprowadz;enie sytuacdi do absur 
du. Potem znowu działa.ją praiwa rzeczywiste i sytu
acja rozw:ija się z naturalną logiką. 
Następny etap - wyprowadzanie wniosków. Mrożek 

reali:z.uje zawsze poza celami saty.rycznymi - ·nie wy
rażającymi się nigdy zresz,tą w beZJpośred:niej dydak
tyce - cele badawcze. Wnioski Mrożka logicznie udo
wodnione dają się przymforzać do :rzeczywistości. 
Ciekawy wywód na ten 1temait przeprowadził historyk 
i teoretyk literatury prof. Stefan Żółkiewski1) porów
nując krańcowo różne utwory: Karola Mro:bka i Cza
rownice z Salem Arthura Millera. Sens obu tych 
sztuk jest podobny - stwierdza Stefan Zólkiewski. -
Jest to studium tego, co nazywamy w życiu społecz
nym »polowanie na czarownice«. Takie polowania wy
kolejają moralnie i myśliwych, i zwierzynę, zostawia-· 

') Rozmowy o dramacie: Dwa dwudziestolecia, Dialog nr 7/1964 



ją trwale ślady spoleczne rozkladu, demoralizacji, 
upodlenia. Do tych uogólnień może dojść inteligentny 
widz »Procesu w Salemu, caly jednak historyczno-oby
czajowy ładunek tej sztuki odstręcza go od zbyt sze
rokich, ponadhistorycznych uogólnieli. Przeciwnie jest 
z »Karolem« Mrożka. Opisana w tej stzuce wizyta 
!owców czarownic u okulisty jest tak absurdalna, że 
już przez to sklania widza ( .. .), aby zasta.nowil się, 
w jakich rzeczywistych warunkach powstają str11ktu
ralnie ar.alogiczne sytuacje ludzkie. ( ... ) Tekst Mrożka 
jest pomyśl.any jako bodziec 1wgólnieńń bardzo szero
kich, dotyczących tego, co trwale w danej sytuacji 
ludzkiej ... 

Z drugiej s.trony jednak sztuki Mirożka nie są me
taforami. Jak .obrazowo i trafnie zauważył krytyk 
czechosłowacki Oleg Sus, Mrożek jak gdyby za1wiesza 
fikcyjny model świata nad realnym. ( ... ) Konfrontacje 
dokonują się wylqcznie drogq pośredni.ą; model po
równawczy nie jest po prostu obecny wewr.qtrz sztuki, 
są tylko jego elementy... Przenikanie obydwu modeli 
nie dokonuje się drogą symboli czy alegorii... W"iczny 
absurd służy zatem pomocą w kryty.cznym analizowa
niu rzeczywistości. Swiat fikcji izolowany i oglądany 
w powiększeniu dostarcza materiału do przemyśleń. 
Wyabstorahowane w s.ztukach Mrożka pojęcia 1 me
chanizmy umożliwiają dokona·nie specjaJnych obser
wacji. NieJ.Gtóre z tych sztuk są współczesnymi po
wiastkami filozoficznymi (Policja, Na pełnym morzu). 
inne są typową dlla współczesnośqi odmianą trag.ifarsy, 
której komizm bywa okrutny lub żałosny (Męczeństwo 
Piotra Ohey'a, Karot) . Do tych !Qstrutnich 1należy 
i Tango. 

Dotychczasowe dziesięć utworów scen'icznych Mroż
ka cha.rakteryzowała logika absurdu z jednej strony 
i aktywna postawa wobec polskiej tradycja rnerackiej 
- z d.rugiej . Latwo było podzielić je na grupy: 
z punktu widzenia tematu na uniwersalne lub szcze
góln:ie polskie, lub - według zasady problemowej -
na komedie terroru (Policja, jednoakit-ówki) i komedie 
nieautentyczności (Indyk, Smierć porucznika, Zabawa). 
W Tangu odnajdujemy wszystkie elemellty: log.ikę 
absurdu, polską tradycję literacką i oba główne 
tematy - temat przemocy oraz tema<t autentyczności 
osobowości. Nie na'leży jedna1k próbować kwalifikacji 
Tangd. Jest polskie i un'iwersalne, rea1listyc1me i sur
realistyczne, a •przede wszystktm wyróżnia go nowe 
u Mrożka brzmienie t01nu serio. 
Mrożek zawsze mówił o sprawach, które były bar

dzo ,;serio". Występował przeciw frazesowi, mitom, 
demagogii i fałszywym dogmatom. Mówił jednak w 
sposób niefrasobliwy, mimo że na przykład w Strip
-·teasie szło a frazes wolnościowy, w Na pelnym mo
rzu o frazes politycZilly, w Karolu o frazes humani
styczny. W Tangu nie tylko .idzie o s.prawy serio, aQe 
i mówi się o nich serio. Groteskowy Stomil prowadzi 

1) Cyt. za „Dialogiem" nr 2/1964 
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zasadniczą dyskusję na temat wartości całej nasze~ 
cywiHzacj~. Teks·t nie jest groteskowy, jak choc.iażby 
przemówienia politY'kierów w Na pelnym morzu. Na
torniaist jako swego rodzaju porachunek z epoką jest 
Tango .rzeczywistą syntezą twórczości Mrożka i kon
tynuacją ,;porachunków" roz.poczętych ijednoaktów .... 
kami. 

Do Tanga szczególnie pasuje cytowane tu określenie: 
fikcyjny model świata zawieszony nad realnym. Jest 
to model europejski, ikawał XX wdeku z jego inteiek
tualnymi .treściami, mieszczańsk·im kryzysem ideolo
gicznym, •Ogólnym u,padkoiem norm mKi•ralnych 1i kryte
riów wartości w sztuce. Diagnoza jest przedstawiona 
w sposób bezwzględny. Smlech zamiera szybko. 

Podobnie jak w innych utworach Mrożka o temacie 
uniwersalnym Tango dzieje 1s.ię w nienazwanym mieś
cie i kraju, g.dzieś w Eu.ropie. Pa·rę faktów mo:żJna wy
wnioskować z opisu wnętrza. Jest to stare europejskie 
miasto, niezniszczone przez wojnę (XIX-wieczne rze
czy są nietknięte). Z roZJmów wynika, że miasto po
siada wyższe uczelnie i środowisko artys.tycZII1e. Można 
taikich spostrzeżeń odnotować więcej, ale nie mają one 
większego znaczenia. 

Cha1raktery;styczne dla Tanga dest zamknięcie całej 
problema:tyki w kręg,u rodziny. Niby saga rodzinna 
opisuje ono trzy .pokolenia. Najstarsze przystosowało 
się całkowkie do średndego, odrzucając stare formy, 
zakazy ·i ograniczenia. W przekładzfo na język sceny 
znaczy ·to, że Babcia gxa w .karty, pociąga a!lkohol 



z butelki, toleruje towarzystwo Edka, chama, ćwierć
inteligenta, nie jest zastkocz-0na jego związkiem z sy
nową. Srednie pokolenie wyrosło w saloruie, aJe jest 
„-an:ty". Stanowi elitę Jntelektualną, reprezentuje awan
gardę w sztuce, niszozy wszeilkie konwencje, głosi no
woczesność. Airt•ur, przedstawiciel młodego pokolenia 
nie może się odna~eźć w świecie, w którym wszystko 
jest dozwolone ri nic ruie ma znaczenia. Przyczyną 
słabości średniego .pokolenia jest nie tylko podważe
nie sensu wszelkiego rodza.ju norm, ale i jego komplet
na bierność . Ojoiec Artura, Stomil nie potrafi nawet 
zadąć cmreślonego stanowiska wobec czło·wieka, żyją
cego z jego żoną. Nie potrafi on także naprawdę prze
ciwstawić się Arturow<i, którego pogilądy go drażnią. 

1Mrożek znowu atakuje frazes i to frazes, który do
tyczy także dziedz~ny jego twórczości - awangardy, 
nowoczesoości, eksperymentu. Stomil jest zawodo
wym rewolucjonistą w sztuce, eksperymen:tatorem z za
łożenria . Jego doświadczenia są jednak coraz bardziej 
absu11dalne. Eksperyment staje się celem sam dla 
siebie. A wdęc i tu pustka i fałsz. . Pro- ram sanacji 
przedstaiw.iony tprz.ez Artura polega na przywróceniu 
tego, co odrzucone - na s zacunku d.l·a tradyc-ji, sta
rych zasad :i nonm. Tradycja ro2:1umiana jako system 
formul oby1czajowy1ch okazuje S•ię je dnak także pustym 
gestem. Mlody filozof czuje się ·oszukany. Zawodzi 
J:ultuna, sz1tuka, tradycja, moralność . Okazuje się, 
ze w sferze życia duchowego nie można rozwiązać 
podstawowych 1ludzkich wątpHwości, dotyczących ist
nfonia. Wszędzie 1pusbka, nieautentyczność , fałsz. 
Ty1ko śmierć jest prawd2:1iwa - to odkrycie zaskakuje 
AI'tura. Nawet w epoce nihiHZimu śmierć zachowuje 
swoje znaczenie. Zycie i śmierć zależą od władzy. To 
z kole1i odkrycie podoba się Edkowi, który nie cofnie 
się przed rmordenstwem. Fdnał należy do niego: Edek 
tańczy tango z Wujem, starym potomkiem starej 
Europy. 
Zaczęło się jaik w :innych szitukach: sytuacja roz

wirjająca się logicznie do finału. Tyle tylko, że świat 
ogll'ani-cza ·się do rozmiaru rodziny. Ile jednak mo!i:na 
zobaczyć obserwując model 1tej rodziny. A przecież 
między rmodel1em fikcyjnym 'i realnym nie ma znaku 
równości. Mrożek prowokuje tylko do myślenia, do 
poznania . Nie głosi nawet żadne j teorii, nie narzuca 
jednoznaczne~ interpTetaoji. Odkrycie me chanizmu po
maga zrollJUmieć przyczyny i skutki. W tym sens.ie 
k.ry:tycy pisali o oczyszczającym dzfałaniu sztuki Mro!i:
ka, niema1 o lklathansis. Pozniać 'i ZJrozumieć <to przecieź 
Zijawiska pobudzające . 
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Encyknoipedyczna defiruicja głosli, że schody ito częsc 
budowli umożliwiająca komunikację między różnymi 
poziomami; składają się z biegów ze stopniami, spocz
ników (podestów) i poręczy 1) . Schody dość często, 
pojawiają się w spektaklu teatralnym. Pojawiają się 
dla różny•ch celów, w różnej funkcji. Historia teatru 
za•notowała też inscenizację , w który.eh właśnie scho
dy były p.rzyczyną długich dyskusj.i, a nawet - awan
tury. ·Myślę tutaj o horzycowskiej .inscenizacji Snu 
nocy letniej we Wrocławiu z 1953 roku. Sen nocy 
letniej na schodach wołał wówczas tytuł recenzji Ja
na Kotta. I<orytyk zarzuca Horzycy odejście od rene
sansowego i humanistycznego Szekspira oraz zagu
bienie r zeczywistego lasu, w którym jeszcze nie tak 
dawno Robin Hood polował ze swoimi towarzyszami, 
aby stwie rdzić w konkluz1ji, że: Jeśli renesansową 
prawdę o czlowiek1l i renesa.nsowy kult wielkich na
miętności zastępuje pseudoklasyczna stylizacja, Szeks
pir zostaje zamordowany.') Kott, protestunący prze
ciwko ogromnej amfiladzie schodów, nie był od
osobniony; pod jego opinią podpisywało się w tych 
latach W;iclu krytyków sympatyzujących, bardziej lub 
mniej od'.icjalnde, z estetyką socrealizmu w staHnow
skii.ej wersji. Ogromnie miano mi za zie schody -
Uumaczył potem Wilam Horzyca, i to jeszcze srebrne 
schody, na których bezpośrednio bez naturalistycz
nych uzasadnie·ń stawialem las . To znaczy ja i prof. 
Torwirt, scenograf tej sztuki. Nie napisano wpraw
dzie, że jest to osławiony „formalizm" , ale prof. Kott 
dal do zrozumienia, że n igdy nie widział las-u rosną
cego na schodach, i że w ogóle schody przypominają 
mu hall hotelowy itd.3) 

') Mała Encyklopedia P o wsze chna . PWN, Warszawa 1959, 
s. 862 

' ) J. Kott, „Sen nocy letnej " na schodach" (W:) Szkice 
o Szekspirze. Warszawa 1962, s. 248. 

') W. Horzyca, Kilka miesięcy wrocławskiego teatru czyli 
pro domo mea. (W:) X lat P .T .D. we Wrocławiu. Wrocław 
1955, s. 60. 
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Wspom111i~liśmy ro e pizodzie wrocławskiim tylko dla
tego, że wówczas Horzycy schody wypomniano; od
miennie niż w dziesią t.kach innych jego inscenizacji, 
w których schody z up orem s ię pojawiały, a in
scenizatorowi ich nie wypominano. Trzykrotnie 
schody w Snie nocy l etnfej, schody w Hamlecie 
i w Samuelu Zborowskim, w Orfeuszu i w Ksią
żę Homburgu, 'W Kleopatrze l trzykrotnie w Czar
nej Damie z Sonetów, w Mistrzu Ma1wle ri w Od
prawie posłów greckich, w Zycie snem i w Miłości 
czystej u ką.pieli morsk ich, w Czarującej szewco
wej .i dwa ra-zy w Wyzwoleniu... Wszędzie schody 
... Jakaś obsesja s chodów. We współpracy z Pronasz
ką •i z Daszewskim, z Kosińskim i z Torw.irtem, w każ
dej prawie inscenizacj i, perseweracy•j nie uparte na
wroty do t ego samego motywu plastycznego. Właści
w1ie we wszystkich ważniejszych rinscenizacjach Ho
rzycy odnajdziemy schody, bądź taki element pla
styczny, Móry był 'i.eh funkcjonaa.nym sub-5-tytUJtem (tiak 
podesty, .pomosty). Schody pojawiały się p.rzy tym 
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w teatrze także niezależ.nie od tekstu J.iteraokiego. 
U Horzycy dest ze schodami podobnie, jak u J ·ulien 
Greena, który notuj e w swym dzienn1ku: Wydaje się, 
że we wszystkich moich książkach idea strachu czy 
też innego uczucia łączy się w jakiś niewytłumaczalny 
sposób z myślą o schodach. (. . .) Dziwię się, jak mo
głem ten efekt powtarzać tak często, sam go nie za
mvażając.4) 

Współczesny rreligioznawca, czołowy ·reprezentant 
tzw. szkoły r ewaloryzacji mitu i świętości, Mircea 
Eliade zwraca uwagę, że ze schodaml łączy się boga.ty 
lecz ·zarazem całkiem spójny symbolizm. Są one 
obrazem przełamania granic, przejścia z jednego stop
nia na inny, przejścia, które umożl.iwia zmianę sposo
bu bytowania, a w terminologii kosmicznej - kont.Q.kt 
między Niebem, Ziemią i Piekłem. Stąd ważna funk
cja, jaką pełnią schody i wspinaczka w obrządkach 
i mitach inicjacji, a tak""e w rytach pogrzebow·ych nie 
wspominając o koronacjach i ingresach kapłańskich 
i królewskich, a także o ceremoniach malżeństwa .s) 
Wspinaczka, wstępowanie na schody symbolizuje dro
gę ku abwlutnej rzeczywistości. Dlatego każdy zwy
kły człmviek zb1iżając się do takiej rzeczywistości do
sta.rcza ambiwalentnych dozna ń: lęku i radości, przy
ciągania i odpychania. Symbol schodów zawie·ra w 
sobie ideę uświęcenia, śmierci, miłości i wyz.wolenia. 
A każdy z tych aspektów - momentów istnienia sta
nowi j ak ie ś przezwyciężenie zwykłego, pirzeciętnego 
ludzkiego losu; jes t przedarciem się na inny szcze
bel bytowania. Miłość, śmierć, świętość, poznanie me-

') Cytat za M. Eliade, Symbolika środka. Znak 1961, nr 
I0/88/, s. 1399. 

' ) ib. 
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tafizyczne - to wszystko drogi, którymi, jak mówi 
Brihada·ranyaka Upaniszad, człowiek p,rzechodzl od 
tego, co nierzecz·ywiste, do rzeczywistości. Nje po
winniśmy jed,na!k zapominać, że schody symbolizują 
to wszy.•tko dlatego, poni.eważ - ja!k przypomina 
Etiade - w poczuciu człowieka znajdują się właśnie 
w „Centrum" i tylko dzięki temu mogq one być miej
scem kontaktu między różnymi stopniami bytowania. 
Są one konkretną formą mitycznej drabiny, pnącza, 
sznura., świętego Filaru, Drzewa Świata spajającego 
ze sobą trzy sfery kosmosu.~) 
T·a1ką wł1aśnie symboliczną fun!kcję spełniały schody 

w ,insce:nizacjach Horzycy. Między innyrni we wspo
mnianej !inscenizacj.i Snu nocy letniej, ponieważ 
wchodziły w refację z meit.afory.czno-symbolicznym, 
zdecydowani.e sztucznym, konwencjona1'nym językiem 
teatru. W języku teatralnym Horzycy, podobnie jak 
w symbolicznych obrzędach rytualnych, !każde wypo
wiada·ne słowo i karżdą spełnianą czynność utożsa
miano z jakimś aispektem wszechświata. Każdy element 
w s.trukturzc s'pcktaklu pełnił funkcję symbolu. Znaka
mi symbolicznymi ·były także czas i prz tirzei1 teatral
na. Wde~ioznaczny, metad'oryczny, stawał się w komuni
kacie tea,tral.nym zarówno Nadawca jak >i Odbiorca,7

) 

Niezależnie przy tym czy znaczenie znaku zosta·ło 
rozszyfrowane przez publicz,ność lub nic - było ono 
zawarte niejako potencja•lnie w układzie spektaklu. 
Publiczność, do której nie dociera strona znaczenio
wa dzieła teatralnego, jest zdolna wyłącznie do •per
cepcji jego warstwy przedmiotowej. Horzyca, bro
niąc swodej insceniZ!acji, słusznie zatem stwierdzał: 
Tego jednak, co stanowi sedn-0 tego przedstawienia, 
że zachowuje ono dramatyczną i teatralną konstrukcję 

") ib . 
') Por. R .. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa. 

Pamiętnik Literacki 1960, nr 2. 
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szekspirowską, wraca dziełu jednolitość sceniczną, ja
ką -Ostatnio miało chyba w „teatrze pod Gtobem", 
a zrywając z mieszczańskim kawałkowaniem dziel 
Szekspira, daje nowoczesne widowisko nie gwałcąc 
starej, immanentnej stT1lktury i jej prawd·y - tego 
prawie nikt z wrocławski.eh krytyków nie zauważyl.8) 
Krytycy ci, łączmie z Kottem, odebraili bowiem wyłącz
nie przedmiotową stronę s•pektaklu, nie zrozumielJ 
naitomia.st jego aspektu semantycznego, znaczeniowe
go.9) Scho-dy są bowiem w .inscenizaojd zarówno przed
miotem, jak i - w określonym kontekście - mogą 
być znakiem o określonym znaczeniu. W języku tea
tralnym Horzycy były przede wszystkim ;makiem sym
bolicz.nym. Były stałym elementem w systemie sta
nowiąc dodal!kowo jedno ze slów-kluczy10) w dziele 
teatralnym. Schody, jako stały regularnie występu
jący w język·u teatralnym Horzycy element, stanowią 
też dla badacza swois,ty klucz interpretacyjny do tego 
teatru. 

Czy w każdym kontekście schody pełnią funkcję 
znaku? Poprawna odpowiedź na posta.wicnc pytanie 
tk\vi, jak rs ądzimy, w stylistyce teatru, w języku sztuki 
teatralnej. Schody, wyrwane z kontekstu, nie mogą 
spełniać żadnej furukciji znaczeniowej; pełnią wówczas 

') W. Horzyca, op. cit. 
') Por. S. żółkiewski, Przyczynek do zagadnienia stylu 
kultury. Kultura i Społeczeństwo 1 ~6 5, nr I, s. 3-12. 
'") Por. K. Wyka,Słowa - Klucze. Zagadnienia Rodzajów 

Literackich 1!162, t. 4, z. 2(7). 
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wyłącz.nie funkcję przedmiotową, materialną. \Vy
daje się, że funkcję przedmiotową pełnią schedy w 
języku metonimiczno -rrealistycznym; funkcję znacze
niową natomiast nadaje im :język symboliczno-meta
foryczny.11) 

\V Księciu Niezłomnym Osterwy 1i w · redutowym 
Wyzwolenhl, w Odprawie poslów grecki.eh Trzci11skJego 
czy w Romeo i Julii Ta i;-owa schody były przede 
wszystkim 1przcdmiotem, służącym do pokazania na 
nkh alktora; w Samuelu Zborowskim Schillera, w jego 
Kordianie i Dziadach, w .iru;ccnizacjach Meyerholda, 
Horzycy, Grotowskiego schody to znak symboliczny, 
sw'°Lsty „symbol środka" 12), co nie wyklucza także ich 
funkcji przedmiotowej. Rze cz w tym, że w stylu sym
boliczno-metaforycznym przedmiotowość, mate ria'ln ość 
jest podporządkowana stronie znaczeniowej. Material
ny znak jest bowiem przede \ zyistkim nośn ikiem 
okrnśJ.onych znaczeń. W t en s posób uj awnia się za
sadnicza różnioa pomiędzy kierunkiem dąże11 „Redu
ty" ().s.terwy i Jcicrunk iem dążeń Horzycy. U Oster
wy ważndejszy był kult „akcydensów", tj. wszysLkich 
materialnych własności obiektów teatralnych, podczas 
gdy dla Horzycy materialność spektaklu miała kupiać 
całą uwagę na Absoł ucie, który spektakl bezustan
nie przypominał. U Osterwy obrzęd teaitralny miał 
w:artość nlieijako autonom icz ną, stanow:ił cel głów
ny spektaklu w kontekśoie okrealoncgo modelu 
teatru, natomiast Horzyca dążył w gruncie rzeczy 

11 ) R. Jakobson, Dwa aspekty języka i dwa typy zakłóceń 
afatycznych. (W:) R. Jakobson, M. Halle, Podstawy języka . 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, s. 107-33. 

") M. Eliade, op. cit. 
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do unice3twicnia teatra lnego obrzędu na rzecz znaczeń, 
do których Scpekta•kl s iq odwoly '.vał. Była to w swe;j 
nCl!jgłębszej .istocie różnic :ł pomiędzy teatrem kościel
nym a teatrem mi~tyczrym, pomiędzy religią orto
d·oksyjną a rclig.ij nością au'tentyczną, pomiędzy kul
tem L.ewnętrznym a adoracją Boga „w duchu i praw
dzie". W terminologii Erich - Fromma13) był to typo
wy !konflikt pom lęd zy re li'<ią aut·crytatywną (Osterwy) 
i !l'eligią humanistyczną (Horz ycy ). 

Teatr W' a rna IIorz ·cy był bowiem teafrem mL<tycz
nym, teat r-em, kt · ry swoje r zeczywiste inspiracje czer
pał z tekstów ś •. J ;rna cd Krzyża, z dzieł Fryderyka 
Nietzschego, a p ~cdc wszys tkim z wielkich romanty
ków i z Wys1pia · -kjcgo. Nie trzeba tu przepominać, że 
a:teimn Nietzschego stanowił, co podkreśla twórea Dok
tora Faust11sa, swo istą odmianę religijności i to właś
nie - religijnośc i h· anistyc.~ncj . .Jan od Krzyża do
p.uszcza kult obrzędowy wyłącznic jako konieczny śro
dek pomocniczy dla deb iutantów (a więc, wolno przy
puszczać, dla i0U brzymiej większości wiernych, którzy 
na dradze duchowej n ie wyjdą w życiu poza .początkowe 
s.tadium), zaawansowanym natomias t przy•kazuje kon
templację cal.kow:icie wolną od związków z materią: 
(.„) na dalsze j d rodze musi czlowiek duchowy oder
wać się od tych wszystkich 1ipodobaii, które woli spra
wiają radość. Czysty bowiem duch mało zwraca uwagi 
na te przedmioty, lecz dąży do skup ienia wewnętrzne 
go i zajmowania swej myśli Bogiem. 14) Dla .Juliusza 

") .J. S. Prokopiuk, Eri c.h Fromm - neopsychoanaliza 
a problem religii. Euhemer - Przegląd Religioznawczy 1962, 
nr 6(13); K. Stański, Relig ia autorytatywna a religia huma
nistyczna. Fakty i Myśli 1965, nr 12(160). 

11
) Sw. .Jan od Krzyża, Drog a na górę Karmel. Przeł. 

o. Bernard od M a lki Bożej. Kraków 1948, rozdz. XXXIX, 1-2, 
s. 387-8. 
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Osterwy materialne obieidy miały dlatego charakter 
przedmiotowy, podczas gdy u Horzycy sta·nowily one 
przede wszystkim narzędz.ie kuHu na „drodze we
wnętrmef', która jest drogą przezwyciężania wszel
kiej rzeczywistośc i w imię je dynej wartośc.i auten
tycznej - :abso!utu. 15) Osterwa myśla ł o teatrze w 
kategoriach po prmtu odtwarzania otaczającego świa
ta, podobnie jalk ludzie d o.by ·pełnego Odrodzenia poj
mowa.Ji dzieła sztuld; Hany.ca natomiast tworzy! 
te atr w 1kategoriach zdecydowanie kreacyjnych, obcy 
z nartury rzeczy na•§Iadowniczej mimes is, bliski zaś 
symboJicznej sztuce średniowiecza i poezji mistyków. 
Śwfadomość mistycz·na Horzycy znajdowała się jed
n aik w zasadniczym konflikcie z ortodoksyjnym mo
delem re:J.ig~jności kościelnej. Rclig.ia Horzycy musiała 
się bowiem kształtować, w przeciwieństwie do religii 
Osteirwy, a częścio1wo także Leona Schil'lera,1•) o bok 
kośetioJ.a , nawet - przeciwko .k•C·ścioło·wi. Nie bvło też 
dziełem przyp ad1ku, że Wilam Horzyca, teatralny mi
styk .i wizjoner, klasyczne egzem.plum w eli:adowskim 
modelu ipositawy, homo religiosus, był zwalczany ze 
szczególną ko·nse'kwencją i skrupufatnością przez 
wszelką ortodoksję, z·arówno kościelną jak i świecką. 
Wiadrze kościel ne - dla przy.kładu - n.a decydującym 
o dalszych los ach sceny lwowskiej posiedzeniu w lu
tym 1937 ·wk u poddały krytyce linię artystyczną dyr. 
Horzycy z pimktu widzenia katolickiego.17) 

W inscen.Lzacjach Horzycy, jak twierdziliśmy, kai
dy element spełniał funkcję symboliczną, znaczącą. 
Teatr, •jako 1.ocw; sacer (miejsce hvięte), traktowany 
był •tutaj jako stworzone przez człowieka centrum 
świata, a sam proces twórczy stanow;ił w modelu tea
tru Horzycy jakąś ·kosmogonię, był m etaforyczno
-symbo•licznym •aktem stwarzan ia świata. 

Znamienną właśc.iwość języka teatralnego Horzycy 
stanowiło •także wprowadzenie do spektaklu jasneg.o 
horyzontu (w formie błękitnego ekranu), w przeei
wieństwie do Leona Schil'l era, kitóry p.rzeważnie posłu
giwał s1ię ciemnym. /nowacja ta - pisał wnik!.iwie 
Stefan Kawyn -, zwalczajqca zasaclę teatnt czterech 
ścian, wyraża w teatrze Horzycy ideę bezpośreclniości 
między człowiekiem na ziemi a niebem, skqd idą na
kazy, skąd idzie moc. Akcja toczy si.ę zawsze w obli
cu bóstwa.18) Błęk iit: horyzontu znaczył tu po;;odzenie , 
radosną zgodę z bóstwem, ze wszechświatem. Teatr 
Horzycy był bowiem w ostatecznym rezultacie teatrem 
zgody z Absolutem. Była to jednak zgoda romantyka, 
o ile romantyzm traktować w znaczeniu określonego 

"> L. Kołakowsk i, świadomość religijna i więź kośc i elna. 
Studia nad chrześcijailslwem bezwyznan:owym XVII wieku. 
Warszawa 1965 , s. 263-73. 

''') Por. L. Schiller, Pamięci Juliusza Osterwy. (W:) Teatr 
Ogromny. Warszawa 1961, s. 308- 15. 

") Por. S . M., Przesilenie teatralne . G aze la Polska 1937, 
nr 182. 

") S . Kawyn, Teatr Horzycy we Lwowie. Wiadomm3ci 
Literackie 1934, nr 7(534). 
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modelu pos tawy. P ogcdzenie się H orzycy ze światem 
miało charakter i roniczny. Było równoznacz·ne pow
szechnej afirmacji, która właśnie jako taka, jest rów
nież powszechną ·negacją. Ap11obata wyrażała się tu 
przez bunt, a miłość prz:ez nJenawiść i przez śmierć. 
Ironia miała w teatrze Horzycy charakter r·omantycz
ny. Była poznawcza, hvó. cza, była tym, co Tomasz 
Mann określa jako promienni.e jasne i pogodne spoj
rzenie, obejm11jqce całokształt rzeczy - spojrzenie 
sztuki, czyli absolutnej swobody, spokoju i rzeczo
wości, nie :rnmqconej żadnym morali.zatorstwem.19) To 
mannc;wskie, dialektyc zne okre~lenie Lroni>i w p2łni 
przystaje do teatru Wila ma Horzycy, ponieważ w jego 
języku teatralnym tkwiły immane>n,tn·ie wszelkie ambi
walencje, sprzeczności, wewnętrzne napięeia. Dlatego 
btęki,tny horyzont na tle cza rnych płócien katarowych 
zmieniał w czasie spektaklu barwę: żółciał, robił się 
mĘJtny jak przed burzą , w m omencie groźby Ulissesa, 
by zgranatowieć w finale inscenizacji Odprawy posłów 
greckich, to czerwieniał w Powrocie Odysa, kiedy los 
ludzko.śc i czy pla nety całej s kojarzył się z sekretnymi 
s iłami. Horzyca chc.ial przede wszystkim współuczest
niczyć teatre m w Kcsmosie, opanować go na po do bnej 
zasadzie jak mistyk opanowuje siły bóstwa. Pragnął , 
podobnie jak Antonin Artaud, teatrem wyleczyć świat, 
który wyszedł z wiązań. Zmierzał poprzez teatr do 
pogodzenia człowieka z nim samym i z kosmose m, do 
budowania człowieka pelnego i wyzwolonego, w któ
rym światopogląd nie będ ~ie kłócił się z praktyką 
pc.s tępo>wania. Horzyca podj ął w ten s,posób swoim 
dziełem nurt filozoficzny św. Augustyna, Bergsona 

" ) T. Mann, Eseje. Posłowie W. Wirpszy. Warszawa 1964, 
s. 37!. 
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i Nietzschego, obna,żając przy tym zasadniczą n.iewy
starczaJ.ność ra.cjona>Hsty,czno-po:z.ywis1tycznej tradycji 
fiilozoficznej. 
$wiadomość mistyczna, traktowana ja:ko określona 

forma ipotencdonalna świadomości, utożsamiając świat 
z Bogiem 'Znamionuje się - zdaniem Jamesa - szcze
gólnym spokojem i radosną rezygnacją. Jest ona z za
sady optymistyczna lub, co najmniej, przeciwna pe
symizmowi20) Optymizm mi tyczny nie ma jed•nak 
nic wspólnego z prymitywnie naiwnym, potocznym 
optymizmem. Dla1tego błękitny horyzont w teatrze 
Horzycy był 'znakiem pogodzenia się w sferze ducho
wej, wyrazem pogodzenia na wyższym piętrze w roz
woju C.'i.Obowości 1udzlkiej. Była to zgoda człowieka, 
dla :którego śmierć s.tanowila ,ocalenie . Podobnie jak 
dla Adriana Leverikuhna i We11gillego z po~vJe.ści Her
mana Brocha, ,i jak dia reżysera - Guida z filmu 
FeHiniego Osiem i pół. 

Poprzez omów,ienie niektórych, rcgula<I'lruie powtarza
jących 5,ię, elementów strukturaJnyeh w dęzytku tea
tralnym Horzycy doszliśmy do określenia osobowości 
twórczej, rozumianej jako wspólny podmiot analiw
wanych dzieł teatral,nych. Poprzesta'liśmy tu - z ko
nieczności - na inteppretacji dwu wybranych z sy
stemu zna,ków ikontlcmy1ch ~schody, prospekt). Dążąc 
jednak do 1pełnej 'Chara~terystyki modelu teatru Ho
rzycy należałoby dokonać analizy możliwie całego sy
stemu znaków współistniejących i krzyżujących się 
w 'Cl'Z·iele teatralnym (spektaklu).2 ') Struktura wyzna
cza bowiem model teatru, Móry jest w pewnym sensie 
od struktury ·nieza•leżny. Model idea1ny uwzględnia 
bowiem możliwofoi potencjona'lne i nie musi się -
w zwią.:z,ku z tym - liczyć ze wszystkimi faktami. 
Niektóre fakty mogą być nawet w sprzecmości z mo
delem idealnym, mogą być dla modelu nietypowe. 
Kocnk1l1udując .nasze uwagi, określamy model teatru 
Horzycy j~o wyraźnie romantyczny, u którego pod
staw znajdował się zarazem romantyczny i mistyczny 
model postawy (światopogląd) jego twórcy. 

Jedynym konsekwentnym i twórczym kontynuato
rem ·dzfola Ho.rzycy jest dzisiaj, może nieświadomie, 
Jerzy GrotoV1TS·ki. Ta twórcza kontynuacja, która w 
całej rozciągłnści rea.Uzuje typową dla postaw roman
tycznych dialektykę apoteozy i ośmieszenia, uw.idacz
nia się za.równo w sforze języka i stylu teatru, jak 
i w typie pi::sta,wy wcbec sztuki. Tea•tr Grctowskiego 
je.st obecnie jedynym w Polsce teatrem romantycz
nym. Swoimi dotychczasowymi dokonaniami, jak ,i do
tychczasową historią, „Teatr Laboratorium" stanowi 
klasy·czną eg:wmpHfikację w zakresie współcze3nego 
mode'lu postawy romantycznej, podobnie .jak „Polski 
Teatr Monumentalny" w wersji Horzycy i - w mniej
szym stopniu - Schillera był egzemplifikacją dla mo-

"> W. James, Doświadczenia religijne. Warszawa 1958, 
s. 344-89. 

") Por. Z. Osiński, Jeszcze o stosunku spektaklu (dzieła 
teatralnego) do dramatu. Proscenium 1965. 
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delu romantyzmu międzywojennego dwudziestolecia. 
Jes·t to zatem kontynuaoja w obrębie tego samego mo
del-u kulturowego, twórcza polemika wewnątrz mo
delu. Kontynuaoja ta 1wyraiża się nieprzypadkowo 
także w słownictwie. Horzyca mówił o teatrze surowej 
prostoty, Grntowski sformułował postulat teatru ubo
giego.22) Obaj są w gruncie rzeczy maksymalistami 
dążącymi do ocalenia teatru pcprzez zniszczenie tea
tru 1istniejącego. Nieprzypadkowo, zarówno Horzyca 
jak i Grctowski, wczytywali się w dzdela Jana od 
Krzyża, który twierdził, że najlepszym towarzyszem 
modlitwy jc,st samotność i pustkowie. 

" ) Teatr-Laboratorium 13 rzędów - Opole. V Festiwal 
Polskich Sztuk Współczesnych . Wrocław 17-25 X 1965, s. 101. 

SARAH BERNHARDT: Z PAMIĘTNIKA 

Dlaczego grywałam r:ole męskie? 

Często pytano mnie dlaczego tak lubię role męż
czyzn, a w szczególności dlaczego wolałam rolę Ham
leta od roli Ofelii, w rzeczywistości, n•ie wolę ,ról 
męskich, ale mę3kie mózgi, a ·z pośród ws zystkich 
cha rakterów Hamlet p oci al mnie najmocn iej po
nieważ jest charakterem najbardziej oryg'inalnym, naa
subteln iejszym, najbardziej udręcwnym i najprost
szym w j ednorodno.ści swoich manzeń („.) Mogę 
powie dz'ieć, że miałam rzadk.ie szczęście, sądzę że 
tylko ja jedna, szczęście zagrania trzech Hamletów: 
cza.mego Hamleta szekspitiowskiego, białego Hamleta 
Rostanda („Or:lę") i florenc•kiego Hamllero: l\iiusseta Lo
renzaccia („.) 

Je_lt jeszcze dużo ról mę.okich, które chciałabym 
zagrać. Wśród nich Mefistofelesa i Skąpca. Ale ko
b ie ta może odtworzyć rolę męską tylko wtedy jeżeli 
jes t to umysł w wątłym ciele. Kobieta nie może grać 
Napoleona, Don Juana lub Romea. 

Mefista „ . tak, ponieważ w rzeczywistości jest to 
upadły anioł, zły. duch towarzyszący Faustowi. A nie 
człowiek realny, zrównoważony , zdr owy :i silny („.) 

Sztuka iteatra1na wydaje mi 'ę 'ra czej s'Zltuką ko
biecą: ta sztuka mieśd w _obie wsz stkie atrybuty ko
biecości: chęć p odobania się, łatwość uzcwnętr7..a.nia 
swoich uczuć .i ukrycia swoich wad oraz umiejętność 
asymilacji, która jest samą istotą kobiecości („.) 
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NATURZE 
DZIEŁA 

TEATRALNEGO 
EDWARD 

BALCERZ-4.N 

1. p ie r w s z a p r ó b a o b r o n y t e z y o 1 i te
r ac kie j natuirze dzieła teatralnego 

Biada teatrowi, - pi.:;ał K. Czukowski w 1939 roku 
- który choć na krótką chwilę 1Lwierzy że, scena -
to jedno, a literatura - to drugie. Tylko zespolenie 
sceniczności z jakościami literackimi najwyższego rzę
du, z poezją, ze sztuką czysto słowną daje autentycz
ną podstawę teatru.l) 

Problem autonomii teatru i jego zafożności od lite 
ratury nie jest problemem ani nowym, ani rozstrzyg
niętym. Próba upo.rządikowania tego zagadnienia, pod
jęta w ,artykułach J . Brach i Z. Osińskiego2), budz.i 
zaufanie przede wszystkim dlatego, że odbywa się na 
polu teorii, a nie pcetyki normatywnej . W praiktyce 
teatralrnej bowiem wa+ka orientacji „literacki~j'' z „ali
teracką" jest zjawiskiem pożytecznym; teatr ma prawo 
wierzyć wbrew Czukowskiemu, za·równo we własną 
niepodl~głość , jak .i w swoją zależiność od literatury. 
Twórca ma prawo wierzyć we wszystko. Nawet w to, 
że między aiktorem a widzem przeskakuje iskra elek
tryczna. W ostatec:zinym rozrachunku liczy się nic 
intencja, lecz realizacja. Niepotrzebnie pytamy: „co 
artysta c h ci a ł powiedzieć? Pytajmy raczej : co 
artysta p o w i e dz i a l? 

Aby umieć o to zapytać, trzeba zająć sta'1lowis ko 
w sporze teoretycz•nym. Teoria sztuki, jak słusznie 
stwierdz,ił W. Wirpsza3), nie jest współcześnie sumą 
pytań p ie rwo~nych „dlaczego?", ani sumą pytań tech
nologicz'l1ych „jak?''. Teoria zaczyrna się od pytanici 
„C{) ?". 

Krytyk i widz ust,a'lają, bo muszą ustalić, świado:nie 
lub nie , z upodobaniem do teorii lub bez UJpcdobania, 
co s.ię w teatrze ogląda. W czym się uczestniczy? 
Co s.ię ocenia? Czy dzieło literackie wykonane (za
gra ne) na scenie? Czy przekład tego dzieła na inny 
,;yĘ, [e m znaków? Czy fenomen sztwki :samoist:1ej? 

' ) K. Czukowski, Wysoko.i e isskustwo, Moskwa 1964 , s. 186. 

' ) J. Brach, O stosunku widowiska teatralnego do dramatu, 
„Proscenium" 1!!64/5. Z. Os itl.ski , Jeszcze o stosunku spe 
kta k lu (dzie ł a teat ralnei;o) rlo dramatu , „Proscen ium" J9G 1'5. 

' ) W Wirpsza , Gra znacze ń , Esej odczytany na IV Kłodz-
k ie j Wiośnie Poetyckiej, czerwiec 1965. 
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świadomość owego „co?" decyduje o gus.tach, odru
chach, refleksjach. O sposobie udziału widza w spe
ktaklu. 

Zdan.iem J. Brach i Z. Osińskiego dzieło teatralne 
nie jest po prootu odtworzonym na scenie dramatem, 
lecz przekładem utworu literackiego z języka litera
tury na język teatru. Godząc się w zupełności na ~ę 
koncepcję, dodam ty·Jko, że ·chodz·i >tu o przekład me 
w zmaczeniu czynności tłumaczenia (das Ubersetzen, 
the translating) lecz w znaczeniu produkt u tej 

.czynnośd (die Ubersetzung, the trans!ation). To od
różniende okaże się później potrzebne. 

Rozumowanie iniojatorów dyskus.j 1i, głównie Zbigniewa 
Osińskie"O można w unrosz.czeniu sprowadzić do na
stępując~g~ schematu: ~to skoro język litemtury i ję
zyk teatru, to dwa cr- óźne syst~my zna.J:o,we, e.atem 
dzieło teatralne jest tworem samoistnym, mepodległym . 
Przy takim nastawieniu, stw.ierdza Z. Osińsk•i, .sztuka 
teatru ,stanie się dla .odbiorcy , ,pełnoprawną , autono
miczną sztuką obok muzyki, literatury, fi!mu, sztuk 
p!astyc~nych" (podkr. E. B.). Co oczy wiś.oie uzasadnia 
jego atak na talk zwaną literacką teorię teatru. . . 

Tymczasem wydaj e się, że wychodząc z 1koncepcJ1 
przekładu, - ujęcie dzieła teatralneg.o w kategoriach 
teorii przekładu zmusza („.) do 1e1 przestrzegania, 
jak stwierdz,a sam Z. Osiński - można doj-ść do wnios
ków odmiennych, potwierdzających tezę o literackiej 
naturze dzieła teatralnego! 

Jeżeli dl'lieło teatralne jest przekładem, to znaczy, 
źe między nim a jego J.iterackim „oryginałem" istnieje 
szere" cech wspólnych. Co więcej : nie mogą to być 
cech/ drugorzędne, lecz - aby cba dzieła można było 
zidentyfikować, jedno jako pierwowzór, drugie jako 
przekład - cechy istotne. Zespół tych cech, układ 
elementów konstytutywnych, jest i n w ar i a 1n te m 
obu dzieł . 

(To chyba oczywiste. Nikt nie powie, że Przemia
ny Leśmiana są przekładem Obłoku w spodniach Ma
jakowskiego! Nikt nie powie, że dz.ieło teatralne pt. 
Dziecinni kochankowie jest przekładem dzieła lite
a·rckiego pt. „Grypa szaleje w Na.prawie''.) 

Zaipytajmy, co ·się dzieje z inwariantem 'literatury 
w teatrze. Co z literatury w dziele teatralnym pozo
staje? Pozostają słowa, czyli taik zwane „kwestie' '. 
Obaj ze Zbi1gniewem Osiń kim godzimy się na to, ż~ 
słowa w dramacie i słowa w spektaklu, to są znaki 
dwóch różnych języków4). Odpowiednio powiedz.iarne, 
czy też lepiej: „zagrane'', mcgą znaczyć całkowicie 
co innego, niż z•naczyły w tekście dramatu. Z drugiej 
jednak strony pewien t y p st os u n k ów międ•zy sło
wami, u:;talony w tekście, pozos taj e i w dz.ier.e teatral-: 
nym . Nie ule_ga•ją, bo n•ie mogą ulec zmianie sto5unki 
składniowe . Nie zmieniają się stc.mnk.j styli3tyczne. Me
tafo,ra „robak ~1nutku mnie gryzie" rr:oże zosta ć powie-

') E. Balccrzan, Z. Osiński, Spektakl teatralny w świetl<? 
teorii informacji. „Zagadnienia Rodzajów Literackich" 
(w druku). 



dziana (zagrana) w ba.rdzo rowy sposób. Może być 
wy Z'na niem, demagogią, może nawet wy rażać radość. 
Ale n ic przestaje być metaforą stylistyczną. Podobnie 
rymy, Móre albo aktor wyakcentuj e, a~bo spróbuje 
stuszować, nigdy zupełnie n ie zginą w spektaklu. 
Zniszczyć rymy można tylko w tekście. 

W dziele literackim przeznaczonym do „grania" 
ważną rolę odg:rywa również układ zdarzeń. Ten naj
częściej też nie zmienia się w teatrze, w większości 
tea:tra'1nych t.ragedii Otelhi Desdemcna zostaje jednak 
uduszona. Jak chciał Szekpir. Chles takow zostad e 
zdem askowany. .fak chciał Gogol. Itd. Szczególnym 
wy.padkiem jest spektakl, w którym układ zdarzeń, 
wyznaczony w tekście, ulega z·asadniczej reinterpre
tacji. Twierdzę, że spektakl zmieniający układ zda
rzeń dramatu jest od swego pierwowzoru literackiego 
znacznie ba,rdziej uzależniony niż przeds taw,ienie, które 
jest przekładem wzgl(id·nie wiernym. Ce~em zmiany 
układu zdarzeń jest polemika z dramatem; 'ściślej, 
z jego interpretacją, ale t·o na jedno wychodzi Otóż 
zrozumieć polemikę widz może wtedy i tylko wtedy, 
gdy: 1. zna tekst i jego interpretację, 2. tekst istnieje 
pOJtencjalnie w polemizu j ąc m z nim spektaklu. 

W tekście Kordiana iistnieje monolog bohatera tego 
utworu, wygłoszony na szczycie Mont Brane. W K_or
dianie Gr-otows kiego ten sam monolog zagrany Jest 
jako majaczenie obłąkanego, przywiązanego do łóżka 
człowieka . Zimiana to mów i widwwi: wydawało 
się wam, że Kordian ma-prawdę przemawiał na szczy
cie Mont Blanc? Bzdura! On majaczył w szpifalu 
wariatów. Jego cała historia jest majaczeniem... M ó
w i ć tak może teatr .tylko w opozycji do literatury, 
potencjalnie obecnej nie tylfoo w świadomości od
biorcy, ale i w samym dziele teatralnym. 

Na tym tle spór między J. Brach i Z. Osińskim 
o 1o, czy w inscenizacji zmieniają s.ię tylko znaki, 
a zachowane zostaje ich znaczenie (jak chce Brach), 
czy też zrrnieniają się i znaki d ich znaczenia (jak chce 
Osiń:sk>i ) wymaga rozstrzygnięcia w oparciu o reguły 
teorii przekładu. Teoria 1przekładu zna i jeden i dru
gi przx padek. 

Tyl'ko pierwszy wypadek jest 1przekładem właści
wym. Polega on na tym, że tłumacz (tu: twórca &pek
taJklu) 'Zastę'puje znaki pierwowzoru (tu: utworu li
terackiego) przez znaki języka przekładu (-tu: tea.tru), 
odwołując się do znanego sobie sys·temu relacji między 
obydwoma języikami. Ilustruje to poniższy schemat : 

Autor TŁUMACZ Odbiorca 
DZIELO LITERACKIE J.ł-~ DZIEŁO TEATRALNE 

Język literatury Język teatru 

RELAC.JE MIĘDZY .JĘZYKIEM' LITERATURY 
A JĘZYKIEM TEATRU 

W iprzekładzie właściwym znaczenie znaków lite
rackiego pierwowzoru zostaje zachowane ; rzecz jasna, 
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zmienia się ostrość znaczel'l, zabarwienie styłistyc:line, 
jak w każdym tłumacze niu . 

Drugi wypadek, o którym pisze Z. Osiński d któ
rego przykładem są m. in . inscenizacje Grotowskiego, 
n ie jest przekłade:m właściwym , lecz interpretac~ą.;) 
Inited'pretacja polega na tym, że 1tłumacz ustala n aj
pierw relacje mi~j(lzy znak!ami dzieła .Jiterackiiego 
a rzeczywistością, ,szeroko pojętym kontekstem poza
lite rackim, aby n as tępnie okre ś.lić relacje między rze
czywistością a <lziełem teatralnym. W ujęciu schema
tycznym wygląda to tak: 

Autor TŁUMACZ Odbiorca 
DZIEŁO L!T'ERAOKIE DZIEŁO TEATRALNE 
Język literatury Język teatru 
I RZECZYWISTOśC .+. 

Można sprze czać się o to, co rrepsze: przekład właś
ciwy czy interpretacja , nie można - na polu teorii -
uznawać tylko jednego typu -transformacji 1ntersernio
tycz.nej. 
Rozróżnienie to jest o 'tyle celowe, że - powtarzam 

to .raz jeszcze - obecność pierwowzoru literack.iego, 
od którego interpretacja s1ię oddala, jest ważniejsza 
dla odbiorcy niż znajomość oryginału w przekładzie 
właściwym. 

I wreszcie trzeci moment -0brony literackiej koncep
cji teatru. Podstawowym warunkiem udziału odbiorcy 
w s pektaklu jes t rozumienie dzieła teatralnego. Ro
zumienie, na co również godzimy się obaj ze Zbignie
wem Osińskim, ,polega na przekładzie (tym razem w 
zmaczeniu czynności: das Vbersetzen, the translating) 
1pozasłownych znaków komunikatu teatralnego na 
słowa. Na język pojęć. Grymas ·twarzy aktora prze
kłada odbiorca na ,gorycz" lub „satysfakcję". Krzyk 
i wystrzały za kulisami ·przekłada na „wojnę". Itp. 
(K. Puzyna w .pewnej wypowiedz.i w telewizji zwracał 
uwagę 1na to, że nie rozumiemy, a więc i nie przeży
wamy estetycznie, wielu sekwencji filmu japońsk:iego, 
ponieważ nie umiemy tłumaczyć pewnych gestów czy 
przedmiotów 'na pojęcia.) Zrozumienie speMaklu po
zosta.wia w umysłach odbiorców podstawowy s c he
m at li n form ac y j ny dzieła, jego streszczenie, bę
dące z ikoJei produktem tłumaczenia (die Vbersetzung, 
the translation). ów schemat jest czymś w ·rodzaju 
pomyślanego teiks·tu. DZlieło tea,tralne, .powstałe z prze
kładu , wraca do swojego pierwowzoru. Teatr wraca 
do literatury. 

2. Czy do 1 i ter at ur y? 

Dodając wspomnianej na wstępie wypo.wiedzi W. 
W1iirpszy, ·a ,j moim wywodom .również, nieco żarto-

' ) O „przekładzie właściwym" i „interpretacji" por. 
I. Rewzin, W. Rosenzweig, Osnowy obszczego i maszynnogo 
perewoda, Moskwa 1964, s. 56--<l4. 
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bli\v,ości, można powiedzieć, że po pyta nłu „..:o·!" warto 
zadać następne: „czy?". - Czy istotnie .owe trzy 
elementy: stosunki między słowami, układ zdarzet'l 
i schemat info.rmacyjny są w spektaklu inwariantem 
Ut.eratury? 
Wyobrażmy sobie odbiorcę, \.Vyposażonego w cechy 

dość typowe, który ucze stniczy w spektaklu naturali
styemym, spektakl traiktuje jako „ka,wałek życia" za 
„czwartą ścianą" i nie zna tek'S Lu dramatu. Niech 
t·o będzie przedstawienie oparte o tekst tak zwanego 
dramatu „dwO!rcowego". Między przypadkowo z2bra
nymi w j·ednym miejscu ludżmi zaw:i ązują się jakieś 
kionfHkty, rozgrywają jakieś tragedie, it•p. 

Odbiorca, zgodn'ie z regułami naturalizmu, odwo
łuje się nie do zrnan)"Ch :sobie dz,ieł literackich, lecz do 
życiowego doświadczenia. Może sobie p.rzypomnieć 
ja·kiś rzeczywisty epizod dworcowy, którego był świad
kiem; może to być epizod zbliżony do tego, który w 
jednym ze swych feldetonów opisał A. Kijowsk.i: 

,,Znalazłem się kiedyś przypadkowo na Dworcu 
Głównym w tej porze nocy zimowej ( ... ), ki.edy do po
czekalni wkraczają pierwsi l11dzie z teczkami , o.~lepli 
jeszcze od twardego, domowego snu. Przy bufecie 
kończy się pijacka noc: przy butelce piwa i kiełbasie 
na gorąco rozgrywają się rzewne, tragiczne lub senty
mentalne finały caionocnych przyjaźni, ostatnie bru
dersclwfty, ostatnie zwierzeni.a, odkrywanie najglęb
szych tajemnic ankiety personalnej, buźka, walenie 
się po karku i po plecach, „Słuchaj, co ci powiem"„. 
Ta gadanina, to odwi.janie rękawów i podciąganie no
gawek („Patrz, taka twoja, nie żal mi było mięsa dla 
ojczyzny, teraz mi ojczyzna„.")" 6 ). 

Odbforca, który pamięta takie epizody, który „zna 
życie'', będz,ie tra•kitował wszystk1ie trzy e'lemen•ty in
wariantu literatury jako ka w a ł e k życia. Do do
świadczeń •pozaliterackilch odniesie więc rstosunkii mię
dzy słowami dialogów. Metaforę robak smutku mnie 
gryzie, rjeżeli talka pojawi się w spe Maki u, odniesie do 
metaforycznego 1i pozaliterackiego powiedzonka „za
lać robaka". Układ zdarzeń sce nicznych potraktuje 
jako naiwne, uproszczone odbicie wydarzel'l życiowych. 
I wreszcie schemat informacyjny, owo strzeszczenie 
spekitak1u, n.ie będzie się w niczym .istotnym różnilo 
od schema:tu informacyjnego zwykłej historii życio
wej, którą nas z c·dbiorca opowiadał niedawno w biurze. 

To wszystkio, co dzieło te atralne - jako przekład -
zachov.:ało z lite ratury, w ·spektaklach pewnego typu 
i dla o.dbiorców pewnego typu s taj e się teatralnym 
i n w ar i a n te m życia. 

' ) A. Kijowski, 1'.•Iiniatury krytyczne, Warszawa 1961, s. 219. 
Kijowski postępuje akurat inaczej niż nasz odbiorca: 

scenę dworcową interpretuje w odniesieniu do znanych dra
ma - ---l~tawiei'l· ta sceneria· ciemności ch·mura dy
m.u: _,1~~a& ;"-~);i~~c ośtc1;zdJąca Lampa _ .krzyż y!c i ~rz eł ( ... ) Przy 
barze nasze Kordia n y przeżywają swoje tvzLoty na J\.1ont 
Bianc, nasze Kordiany wygrażajq Bogu-carowi dzwonkiem 
śledzia ... " 
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3. D r u g a p r ó b a o b r o n y te z y o l i t e r a c
k ie j naturze teatru 

Problem natury drzoieła teaitra1lnego, „liteJ"ackiej" czy 
tylko „życiowej", trzeba rozstrzygać w relacji do m o
de 1 u teatr u. 

W teaitrze werystycznym, czwar.tościennym, dluzyj
nym inwa.riant l'iteratury ginie. Nie tylk·o dla od
biorcy, rMóry zna jedynie teatr werystyczmy, a innego 
nie uznaje. Ginie dla wszystkich odbiorców. Dzie
je się tak dlatego, że przedstawienie utożsamia -się 
z kawałkiem życia, słowa nie stwarzają w nim żad
nej wyczuw.alnej opozycji do języka codzienności, 
znaki są przejrzys.te dla znaczenia. Takim spekta
klem była telewizyjna Zabawa jak nigdy. Taki model 
teatru znaroy z poz,nańskiego Wiecznego małżonka 
(wersja telewizyjna). Celowo wymieniam spekta1klle 
ambitne, aby nie powtarzać rnaiwnych ataków na natu
ralizm, ·ponieważ twiePdzę, że model werystyczny ·iest 
nadal modelem a.ktywnym i wyklinanie go jest równo
z111aczne z próbą zuboże.nia teatru jako szrtuki wielu 
pJ"opozycji. 

W modelu antywerystycz·nym - awangardowym -
inwariant liiteratury nic tylko nie ginie, ale jest ele
mentem konsty•tutywnym dzieła tea<tra•l'nego. Słowa 
zachowują w nim swą literacką, sztuczną opozycję 
wobec żywej mowy. Owszem, układy słów korzystają 
z mowy potocznej, niemniej jednak nie są ich powtó
rzeniem. Są słowami poezji. Sztuczność innych ele
mentów przedstawienia nie burzy, lecz IPDdkreślla 
HteJ"ackość poevji. Gest aktora przechodzący w śpiew, 
w inka,i1,tację - wszystko rto z w r a ca uwagę na 
z n a k i n a sam kom u ·n •i kat. Realizuje funkcję, 
którą nie przypadkowo R. Jacobson nazwał „poetyc
ką".7) Odbi•orca albo przyjmie „literackość" takiego 
spektaklu, albo odrzuci cały spektakl. Tu bowiem nie 
wystairczy mu zna•jomość życia. Tu musi wiedzieć, 
czym na:prawdę je'st Ulteratura. Czym jest tea.tr. 

1) R .. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pa
miętnik Literacki" 1960, z. 2. 
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LUŹNE 
KARTKI 

JÓZEF 
RATAJCZAK 

N a początku było sł·owo. Na początku lud~kości. 
Ja·kże wielkie znaczenie przypisuje się mowie, więc 
myśleniu. WynaUazek słowa był niewątpliwie naj
większym przełomem w dotychcmsowych dziieja!Ch 
przy1r.ody. 

A zatem - na poozątku było słowo. Nic dziwnego, 
że relligia p.rzy;pisała to odkrycie Bogu. Człowiek wyda
wał się zbyt niedoskonały, aby mógł wynaleźć słowo. 
Toteż ,pierwszą księgę podyktował ludziom sam Bóg. 
W podobny sposób w mitologii greck·iej ofiarowano 
ludziom ogień. Ale czyż ogień może się w ogóle rów
nać ze słowem? Nawet, te·n, który zagarnia pło
mieniem cały kraj? 

To, ie zawsze ruicdość dokładnie wiadomo, co to 
właściwie ~est poezja, nie ś·wiadczy na jej niekorzyść. 
Na odwrót. Fakt ten :przechyla ją w przyszłość. 
Utwierdza przekonanie, że bywa ona szensza .i dosko
nalsza od najlepszej definicji, że wymaga ciągłych do
wodzeń. W tym sensie to, co nie daje się zdefi.nliować 
jest wa1ntośctowsze od tego, co podlega regułom syste
matyki bądź zasadom oceny. 

Fantazja, fikcj1a przestały wyprzedzać rzeczywistość, 
więc tworzyć ją. Moc i rozległość naszego działania 
przekracza zakres ludzkiej wyobraźni. Nauka po
szerza tak znacznie nasze widzenie, odkirywa tak osza
łamiający l()lbraz św1ia:ta, stawia człowieka wobec wnfas
ków i horyzontów pTzerastaijących wprost zdolność na
szego pojmowania, że zrasta się z poezrją. To nauka 
ła1mie terarz: na<>ze skostmiałe, statycime widzenie 1świata. 

Ona zatem tworzy cr:zeczy1wistą awangardę w sztuce. 
Saiśiej: ma wszelkie dane, aby się nią naprawdę stać. 

Aby zobaczyć słynną tęczę z Hymml J. Słowackdego 
Dla mnie na zachodzie 
rozlaleś tęczę blasków promienistą 

tr.zeba być •W Syrii, przed Aleksandrią. Słońce za
chodz.i fam, two1flZąc tęczę. Tyle Wacław Kubacki. 
Zatem w wizji poetycktlej mieści &ię obserwacja i wie
dza. Albo inaczej: to 1co wydaje isię wiztią, wyobraźnią 
- bywa często w>iedzą. W każdym twórcy pokutuje 
duch Leonarda da Vinci. To właśnie Leonardo prag
nąc z.ro2'!umieć dio ~runtu naturę obieMów, które ma
lował oraz światła, w którym te obiekty o "lądał; rnz
szerzył malarstwo o anaitomię (gdy modelem był czło
wiek), o architekturę i inżynierię (gdy obiektem były 
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budynki). A tymczasem przedmioty i ,zjawiska stają 
się coraz pojemniejsze. 

Czy artysta może przechodzić obok ted s,pęcmiałej 
w ruchu wizji przyrody obojętnie? vViszak nawet du
chy Paracel1Susa były przeczuciem związków chemicz
ny~h. 

Odkrycie nowej treści w słowie spiętrza jego sens, 
poraża fi elekitćry<zuje miejsce, w którym zostało umdesz
czone. Sł-owo fakie z raoji nowej, wielopiętrowej 
treści (opartej o nową wiedzę o słowie i jego desygna
cie) wymaga naturalnych innych zestawień, nasuwa 
konieczność przebudowania całej w>izji poetyckiej. 
Dlatego nfo dziwi wiara ekspresjonistów w moc poe.zjo
twórczą Nowego Slowa. S~koda, że dążyli onoi ku 
niemu jak 'PO nowe objawi nie, na k1lęczkach. 

Pisać to stawiać nie tylko słowa, lecz i pauzy mię
dzy słowa1mi. P,isać więc, to także 'Stawiać pauzy, 
czyrri nie pisać. To nie paradoks. W ppzerwach mię
dzy słowami (w mieidzysłowiach) dzieje się w.!ęcej 
niż w słowach. Podobnie jak poza sł·owem (w pojmo
waniu i rozumieniu desygnatu) zmienia s1ię więcej niż 
w słowie. (Z czego wynika m. in. konieczność rewi
dmvania definicji). 
Stąd też w międzysłowiach ·i poza słowem dokonało 

się większość rewolucji poetyckich. Międzysłowia bo
wiem - itO poligon nowego widzenia. 

To 1ntrygujące - obserwować rewolucje artystycz
ne na drobiazgach. vV poe:ziji wystaPczy wziąć pod 
uwagę porównanie. Wydaje się WÓ\Vczas (niewiadomo 
czy słusznie), że cały sens zmiany widzenia we współ
czesne·j poezji w stosunku do 1poezji zeszłowieczneij 
ograniczył .się do przestawienia 1cznonów >dawnego 
porównania. Dz:iewiętnastowieO:l!na poezja stawiała bo
wiem przed „jak" pojęcie abstralkcyjne, •po nim na
tomiast nazwy przedmiotów i opisy zja'ł.iisk; poezja 
dwud•z:iestow.ieczna - na odwrót Naturalnie, nie na
stąpiło >tu dedynie mechaniczne odwrócenie lor.netki. 
Zabieg eten poprzedziło rozsiewanie pogłosek, że ni
czy;m Guliwer znaleźliśmy się nagle w krainie Ulpu
tów. 
Poprawność jest nietwórcza. To przyw.illej kopistów. 

Niepoprawność wynika z prawa do błędu i pomyłek. 
Do mówienia rzeczy na pozór dalekich od doświadcze
nia i z<howego rozsądku. 

Nawyki myślowe i schematy uzewnętrrz..nia:ją się bo
wiem nile tylko w tym, że pierwsze samochody miały 
kształt karet a miies.zkańców nieznanego Iądu, odkry
tego u progu ery nowożytnej - nazwano Indianami. 
Postęp - to znajdowa1nie już dzisiaj j·utrzejszej 

prawdy, która brzmi ja•k kłamstwo. 

Do prawdy wszakże prowadzi nie tylko prawdziwe, 
lecz i fałszywe założenie. Religia Egiptu głosiła kult 
słońca. Słońce było tam bogiem. Oto w jald sposób 
kapłani egipscy (na kil.ka wieków przed Kope1mikiem) 
doszli do hel'iocentryzmu. 
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P-0e2:ja mową uczuć? To ,pachnie pracownią akhe
mdka. Przypomina równie tajemniczy pwcede r, co 
warzenie przez baby wiej skie ziółek n a sercowe kło
poty. Chyba, że mowę uczuć traktować w całokształ
cie społecznych związków 1i działań człowieka . (Uczu
cia w s tanie czystym są bowiem abstrakcją) . Ale 
wówczas zakres słowa lilryka z,nacznie się rozszerzy. 
Obejmie całego człowieka. Nie tylko tj ego se rce. Za
gairruie go wraz .z wszystkimi rozgałęzieniami w przy
.r.odę, w prze·s,zlość, ;przyszłość :i - wszechświat. „Wzru
szać" za cznie zatem znaczyć tak niewielJ.e. (Najłat
twiej wzrU'szają banały). W takim wymiarze funkcją 
poezji musiałoby się stać - tworzenie człowieka. (Two

•rzyć, więc niszczyć, odrzucać, prizeksztalcać, pozna
wać, s1kupiać w nim jak w socz-ewce wszyiS tkie dostęp
ne widnokręgi). 

Uwa~ny c.zytelnik przerwie mi w tym miejs cu: Czyż 
już tak wła·śnie nie jest? 
Otóż to: warto w niesh."'\()ńczoność powtarzać tru.izmy, 

aby uświadomić sobie do końca cel, kitóremu s.ię od 
wieków służy. 

Satnt Jo>hn-Perse. Klasyczny przypadek, według 1kry
tyków, hermetyzmu języka poetyc:kieg.o, tworzenlia 
pnzez pveitę własnego d ęzyka, słów - o prizekształ
conych znacz.e·niach, stylu - o .innej od powszechnie 
przydętej s·kładni. 

Nie trudno s'ię -domyśleć, że krytycy namawiający 
poetów do tworzenia (wzorem Saint John Persa) swoich 
odrębnych g.ramatyk to .zamask·owani bądż jawni neo
pozytyw:iści, wyznający k-0nceipcje wysnute przez Koło 
Wiedeńskie. 

Oto co pisał na ten temat R. Camap: 
Każdemu wolno zbudować swoją własną logikę, tj. 

swoją własną formę języka, według własnej woli. Wy
maga się odeii jedynie, aby - jeśli pragnie o tym 
dysku.tować - jasno określi! swą metodę i dal prawi
dła składniowe„. 

Wywód z tej teorii na użytek domowy kryty.ki lite
rackiej zda1e s ię być pros ty. Skoro „każdemu wolno" 
poeta powiruien. 

I to n.a przekór ten.ie, że poezja dnteleiktualna, to 
taka poezja, kitóra zakłada ·rozumienie tego, co ma do 
zakomunikowanfa. 

Muzyka chińska. Jakże obca nam i niezrozumiała. 
Jak gdyby porowm'.ienie było .sprawą kultury. Po
d<Jbnie muzyka euwpcj~ka niedostępna bywa Chin
czykom. Nde dociera do nich. Nie wzrrusw. Bądż -
rozumiana jest inaczej. 

Poez'ja odwołuuąca się do emocj.i ma jeszcze mniejszy 
·zakres , 1przekladalnośC'.i". Nie wytrzymuje próby obcej 
~ultury. l•nnego czasu. Możliwa jest wyłącznie w okre
ślonym systemie znaków ~ symboli. 
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Bez nich - staje się ,pogorze1is-kiem wypalonych 
ze znaczeń słów - dżwti.ęków. 

Malarstwo pragnie działać wprost. Barwą. Jak 
muzyka dżwiękiem. Wyml!jając treści lite.rackie. CzyJi 
- poraucając język. Znaczy: odwołuje się ·nie tyle do 
roZU!IDU, <eo do zmysłów. 

Na .ogół dednaik jesteśmy bardziej ślepi niż głusi . 
Nie przypisujemy barwom emoeij:i, bądż - nie umli.emy 
ich odczytywać. Na dżwięk reagujemy już jak kamer
ton, na barwę obrazu - patrzymy bez wrażenia. 
Może dlatego, że muzyka powołuje do iżycia dźwięki, 

tworzy óe (dżwięków takich nie ma w przyrodzie), 
jest to zatem nasz, •ludzki tkod) - a malarstwo naśla
duje (bez ipowodzenia) i odtwarza (bez .rez.u[ta:tu) ba1r
wy, orgię barw, która nas otacza, będąc w istocie na
wet wówozas, gdy og.ranicza się do barw (a może wte
dy szczególnie) sztuką naśladowczą, odtwórczą? 

Mowa barw przypomLna nam bowiem język przy
rody, urze-kadący co prawda, lecz ma•rtwy. Nie umie
my się tiuż nim 1posług.iwać, choć poza jego strefą nie 
wyobrażaJ.iśmy sobie życia . 

IVLalairstwo bezpmedmio!Jowe, ograniczające się do 
k·oloirów, jest zatem muzyką, która pragnąc naślado
wać dżwdę-ki natury - przemien'ia się w ciszę. W ci
szę, która otacza człowieka, lecz nie ma mu nic do 
zaikom.urukowania. 
Język to forma ipozna•nia. Spraw"ność języka, je

go giętkość, doskonałość lub ułomność modulują więc 
obraz rzeczyWlistości. Myś.J.imy przecież językiem. Na
wet wszystko, co widzialne i dotykalne, a zatem, co 
dostępne za pośrednictwem zmysłów „tłumaczymy" na 
słowa. W efekcie: oglądamy słowa, słuchamy słów , 
dotykamy 1pojęć przekszrtalconych w rzeczy. Sciany 
(horyZJonty) naszego świata wyłożone są ·słowa.m'i . 

Przesuwać granice słów, na•zywać - tajemne do tej 
pory i nienazwane - znaczy rozszerzać g)ranice tego 
świata, zapełniać go nowymi gwiazdozbiorami pojęć . 

Poezja intelektua\Lna, rozumowa w przeciwieństwie 
do poezjd emotjonalnej (·usHującej działać „wprost" na 
zmysły) musi rz;ałożyć rioz·umienie tego, co pragnie 
przekazać , .to jest - musi zawierać określone treści. 
wyłożone możliw.ie jasno i precyzyjnie. Intelektualizm 
zatem •pociąga za sobą konieczność nasycania poezji 
treścią. Zbędną czy nawet przeoiwwsikazaną w poezji 
emocjonalnej, odwołującej się do uczuć :i wrażeń , dzia
łającej raczej poprzez wymijanie treści niż dzi~ki 
„opisom" myśli 1i związanych z nimi konkre-tnych sytu
acd'i. 

Suma doświiadczeń d przeżyć, 1system indywidualnej 
wiedzy Umędrca szkiełko i oko") - oto baza ipoe·zj i 
irutelektua:lnej, ,poezji s'tanów umysłowych, a nie „od
r.u.chów seir·ca". 

Tymczasem jednak, wobec braiku istotnych, odkryw
czych prób w tym kierunku (wyjątki potwiierdzają re 
g'Ułę) nazwą poezj,i .intelekitualnej obda.rzamy wiersze 
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jak najdalsze od treści, od jasnych bądź przynajmmeJ 
precyzy<lnych wykładni, upatrując treść w zaprzecza
niu treści, sens w wymijaniu sensu, jasność i precy
:ziję w bełkoo:ie i „ciemniości". 

Wróźy rto poerzjli 'inteJektualnej nie rozwój, lecz 
manowce. 
Zaangaźowana literatura. Naduźywanie terminu 

rzadko kiedy sprzyja oego precyzji. Najlepiej wówe<zas 
udawać niezorientowanych i pytać: w co?, jak? lub 
rozszerzać pojęde do rtego sropnia, by przestało .zna
czyć cokolWliek. („Każda Hteratura jest zaangaźowa
na"). Są to wybiegi, chowanie głowy w piasek. 

Ty.mcz asem zaangaźowana Hteratura, ściśle rzecz 
bio!I"ąc, to o~gan~zowanie wyobraźni zbiorowej w opar
oiu o okreś.Ioną formę organizacji źyc.ia społecznego, 
o konkretny ustrój; to wyobraźnia i świadomość włą
czone w nUJrt współczesnych przeobraźe11, podejmu
jące ry'Zy,ko krótikiego, lecz a•ktywnego źycia, nawet za 
cemę t!"'wałośc'i, osiąga•nej częsbo - według opacanych 
mniemań, - w sferze słów bcaradnych wobec czynów, 
wysteirylizowanych z dziiałania, z szansy na wejście 

w ulice, „do śródmieścia". 
Zaang.aż;owana lite,r,atrura to si.owa, któ.re nie umieją 

być tylko słowami: ·ohcą ·istnieć zawsze w trybie roz
kazującym. 
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Fragmenty recenzji i szkiców 

Zygm unt Kałużyński (Polityka 37/58): „Farsa Mroż
ka P Jicjanci przyjęta została przez krytykę jedno
myślnym aplauzem ... ( .. . ) Taka zgoda narodowa wydaje 
się osob iwości ą wcbec utworu groteskowego. szyder-

1ego, w dodatku formalnie mogącego razić niejedn o 
przyzwyczajenie". Dlaczego? Bo - „Aprobata spo
tykaj ąca O\\ e dzieła. i Mrożka w szczególności, zdaje 
s!ę pccho dz ić róv.n icż stąd, że autor ten, przy całej 

s wej dziwaczności, odc "m ujc prawdę, ktćra choć za
s kakują ca , v. ifrłła m. k oiicu języka. '.\lfrożek jest mia
r: c wicie r-icwcą abo:. urdal nc · i nasz.ego życia. Reha
b i. i tuje C '1 nonsen<; , n. daje mu cechy pozytywne, po
godne , w~eszcie po!'tyc-znc". 

Pndrzej Jarecki (Nowa Kultura 39/58): „Mrożek 

L lo tnic \-.rychodzi z prawdy obie k tywnej. .Jeg o para
doksy sa '. łęboko zakorzen ione vv neczywis ośc i. Na 
W )T1- a.ny ;; rzeczy wistości fragment życia n:;kłada 

1·- .klany kle ·z .i patrzy . Pod k l zem wierci się, kłębi 

i rośnie <:bsurd z.wyczaj ny, do którego jesteśmy przy-
7 wyczajeni. który w tym momencie dopiero dostrze
gamy, obscrwuj8c jego r z;wój na ·Mirożkowej pożyw

ce. Absurd zw 'czajny rośnie bez dostępu świe·żego 

powietrza, pot guj e się, przekształca w absurd bsur
dalny. nadz1wycza·ny - to j.uż l\llrożkowa wizja I'Ze
czy w ·.o.tcfri , ale j akże :-a wdziwa ! To rzec:iyw · tość 
ab.m rd al na, rządzo~rn żel azną logiką, także nas obo
wiazuj ącą". 

Jan Kott (Dialcg 4/1965): „. Gombrowicz i Witkacy 
siedzą w Mrożku jak w Wil.kacym sied?Jia ł Przyby
szewski i Wyspiańs i. Albo jeszcze ina czej: „„. jak 
w Witkacym siedział Ma linows k i, Chwistek, Carnap 
i futury śc i. Gom browicz.owski s ·s tcm odkryć zaczął 

i ę od groteskow ego obra7.u niewydarzonej Pols~i po-
0anac_ j nej . potem \' zys tkic jego ,.gęby", „pupy" , 
„młodszości" i „nijakośc i" stały się j uż tyJko językiem , 

uniwersalnym, ale za to a t rakcyjnym. Wsz stki te 
gęby i pupy zawisły w p•różni. Mrożek pnywrócił im 
realnoś ć, nawet więcej - nową · toryczną da ław
r.ość. 

Artur rozpiętym sta rszym pa nom z ich sta rczo-dz•ie
cinnym ncmkcnforrnizmem przeciwstawia gombrowi
czowską formę. Forma, to jest styl. Styl, to są me
ble d ziadk ów. :'I c blc dziadków skupują i sprz.edają 



antykwariu~ze . Ostatnio s·;,ukaiją z,ielonych, gazowych 
laitarni allbo secesyijinych naftowych 'lamp. Artur ojca 
ubiera w 1cy1Imder, wujcia w gorset, babcię w ba1Jową 

sll!k!nię sp;r:zed pół wieku, rrarzecz.onej każe wys,tą,pić 

w ·welon~e. Młodz,i kilękają, gramofon gra maTsza we
sel!nego Mendelssohna, babcia Samm;waniec daje mło
dym blogosławieńst,wo, U!'Oczystość kończy śluhne 

ZJdtięcie. Ale :badnego zdjęcia ruie będzJe. Sfary pudeł
kowy aipara:t fotog.raf:iczny nie działa. Latają mole, 
czuć naftalLinę. St1a,ra forma okazała się ma rtwa. Rerni
kacua ·pr0edmiotów nie nastąpiła. Soojdlogo,wie o tym 
dobme wiedzą, formy 1j pnzedmioty, które l'az powę-
dnowały do antyik·Wall"iatu, rosną w cenie, aJe j1uż nami 
nJe ;r,ządzą. 

STOMIL: Co robić... Kiedy tragedia jest już nie
możliwa, a farsa nudzi, pozostaje tylko eksperyment. 

Buf•fo MDo:ilka jes·t dednoznac2me. Jeg'o serio jest 
o wieile 'trud·rriejsze do rozszyfrowania. Osobiście 

pnzypU'SzcZJam, że Mrożek wid:zJi swój świat także 

w perspek,tywie karta.strofy. Arie ten 1k!a·tas·brod'i:zm jest 
inny, niż u W'i•tkaceg10. Jark 7'a!Ws.ze u Mrożka dwu
zniaozny i koniczny. Artur jest p11zecież tarkże Ham
letem. Chce 'nap,rawriać świat. 

Swiat wyszedł z formy: 
I mnież to trzeba wracać go d.o normy. 

Taik właśnie mówi Artur do Babci : „Nawet babcia 
zesta,r.zała się w świecie, który wypadł z no11my". 
A Babcia do Arturra: „Dlaczego rnie idziesz do klasz
toru?" Ar'bur jak Hamlet d:est osfabnim z ideologów 
i 1}ak Ham:let w tym teatirize ok!rucieństwa z Shakes
peai:re'a i rz. Ai:ritauda jednocześnie - zgitJJie ~mordo
wany. Po •ni,m przychodzi Fortyrnbras. Końcowe sło

wa Edka rbardz.o pnz)'ipominarją osta1Uruią rep'li!kę For
tyinbrasa ... 
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