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CENA 6 . - ZL 

PROLOG 

Nadobne panie, wielmożni panowie, 
Którzyście do nas przyjść byli łaskawi, 
Rzucając ważne sprawy i zajęcie, 
Nie dokończony być może posiłek: 
Co chcecie widzieć? 
Aktor jest bezradny, jeśli widz 
swojej woli nie wyjawi, 
Aktor jest szewcem, rzeźnikiem, piekarzem 
I tak materię przedmiotu formuje 
jak żąda klient i dobro rzemiosła . 
Jeżeli sądzicie, 
Iż retoryczne zadaję pytania, 
Albowiem dialog jest tu niemożliwy. 
Sam tedy sobie dam za was odpowiedź. 
Iż zobaczycie to, co widzieć chcecie. 
Dowolnie cały bieg rzeczy tłumacząc. 
W starych Kr·onikach poczciwca Fabyana 
I Holinsheda rzecz jest zapisana. 
My tylko dalej wiedziemy z Marlowe'em 
Rozmowę o tym, co się wydarzyło 
Za czasów króla Edwarda Drugiego 
I co się odtąd dzień po dniu wydarza; 
Z pewną przesadą rysując wypadki 
Chcieliśmy zwrócić uwagę na formę, 
Ona albowiem o wszystkim stanowi. 
Byście wybaczyli, 
Przeto prosimy 
Jeśli rozsiągną się lub skrócą lata 
lub gdy wypadki od siebie odległe 
Będą iść ręka w rękę. 
Ponadto chcemy byście zezwolili 
Będąc kompanią ·w aktorów ubogą 
Tym samym ludziom grać Marchew i Osła; 
Niech was tożsamość twarzy nie zdumiewa. 
Nie jest bo ważne, czy kat w części drugiej 
Będzie ofiarą kata w pierwszej części 
Czy dłoń w prologu do ciosu wzniesiona 
Będzie gałęzią uschniętą przy końcu; 
Rycerzy króla grać będą kobiety, 
Morał jest bowiem ważny przez podanie, 
A w sprawach formy decyduje forma. 



NATURA PRZECIWNA ZBRODNI? 

Natura przeciwna zbrodni? Ja wam mówię, że natura 
dla niej żyje i oddycha; wszystkimi porami łaknie ona rzezi, 
wszystkimi nerwami pragnie pomocy grzechu, całym swym 
sercem dąży do tego, aby wspomagało ją okrucieństwo. Na
tura zabrania tego lub tamtego? W rzeczywistości ani naj
lepszy, ani najgorszy z was nie posunie się tak daleko jak 
ona by chciała; żaden zbrodniarz nie osiągnie nigdy tej 
miary w zbrodni, żadne zniszczenie nie wyda się jej dość 
niszczące. My, kiedy chcemy uczynić coś złego, rozlać trochę 
krwi, zdusić resztkę oddechu w ciele przeznaczonvm na 
śmierć; to możemy uczynić i to nazwać zbrodnią. Czyż jest 
to sprzeczne z naturą? Drogi przyjacielu, natura działa i ist
nieje dzięki rzeczom zbrodniczym i nienaturalnym; ożywia 
ona zbrodniczą czynnością to, co usycha przez bezczynności 
cnoty; od śmierci zapala życie; posługuje się prochami czło
wieka, aby rozbłysło jej światło; karmi świeżą krwią niezli
czone i nienasycone usta, które ssą jej pierś pozbawioną 
mleka; posługuje się cierpieniem całego świata, aby zaostrzyć 
uczucie witalnej rozkoszy w swych niezmierzonych żyłach; 
przekłuwa i truje, miażdży i niszczy - a jednak nie udaje 
jej się żyć i grzeszyć dość szybko, by zadowolić okrucień
stwo jej wielkiej żądzy. Patrzcie: wieki ludzkich istnień le
żą martwe u jej stóp; krew świata jest na jej rękach; zawsze 
łaknie zła, pragnie widzieć koniec rzeczy przez siebie stwo
rzonych („.) Przyjaciele, jeśli chcemy utożsamić się z naturą, 

Wątpić w to, że największa suma szczęscia, którą człowiek zdolny 
jest osiągnąć na ziemi, znajduje się nieodwołalnie w zbrodni, równa 
się zwątpieniu, że slońce jest pierwszą przyczyną życia. Tak, przy
jaciele; podobnie jak to wspaniale cialo niebieskie jest ono wciele
niem świata, tak i zbrodnia stanowi centrum wszystkich duchowych 

ogni k,tórymi ploniemy. 

Markiz de Sade „Justyna" 

czyńmy ustawicznie zło całą naszą mocą. Lecz jakie zło mo
żemy czynić, jeśli wszystko jest złem? Pająk zabija muchę 
-:- czy ~? ~la niego zbrodnia? Nie; gdybyśmy mogli prze
c1w.s~aw1c się naturze, to d~piero wtedy zbrodnia stałaby się 
mozhwą, a grzech - rzeczywistością. Gdyby człowiek mógł 
tego dopiąć, gdyby mógł zakłócić bieg gwiazd i zmienić porę 
~r~ypł_YWÓ\.Y i .~f?ły~ów morza; gdyby mógł uczynić innym 
swiat l odnalezc s1edz1bę życia, aby ją zniszczyć; gdyby mógł 
wstąpić do nieba i skazić je, zejść do piekieł i uwolnić je; 
gdyby mógł ściągnąć na dół słońce, aby strawiło ziemię 
i rozkazać księżycowi, aby rozsiał w powietrzu truciznę lub 
ogień; gdyby mógł zabić owoc w nasieniu i spalić usta dziec
ka mlekiem jego matki; dopiero wtedy mógłby powiedzieć 
że zgrzeszył i że wyrządził zło naturze. A zresztą nawet 
i wtedy nie mógłby tego zrobić; bowiem natura patrzyłaby 
na to chętnym okiem, aby móc stworzyć świat z rzeczy 
nowych; stare życie ją zmęczyło; jej oczy schorzały od pa
trzenia, w jej uszach huczy od słuchania; pali ją żądza two
rzenia, szarpie ją ból, dopóki nie zrodzi zmiany; chciałaby 
bardzo tworzyć od nowa, lecz nie może, jeśli przedtem nie 
dokona zniszczenia; wszystkie jej energie łakną śmiertelnego 
pokarmu, wszystkimi siłami mozoli się w swym pragnieniu 
śmierci. A jakież są najgorsze zbrodnie, które możemy po
pełnić my - my, którzy żyjemy przez dzień i umieramy 
w ciągu nocy? Jedno lub dwa morderstwa ... 

Algernon Charles Swinburne „Atalanta w Kalydonie" 

Któż wątpi (.„) że zabijanie jest jednym z najcenniejszych praw na

tury? W jakim celu ona tworzy? Czyż nie po to aby jej dzieło 

wkrótce zostalo zniszczone? Jeżeli niszczenie jest jednym z jej praw, 

ten, kto niszczy, okazuje się jej posłuszny! 

Markiz de Sade „Justyna" 
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Platon 
Uczta Xll 

Bo umiej ętność lekarska polega, żeby się najogólniej wy
razić, na znajomości Erosów, które ciała ludzkie pq do na
pełniania się i wypróżniania; to jest dopiero najlepszy lekarz, 
co rozpozna w tym wszystkim Erosa pięknego i szpetnego, 
ten, co potrafi te Erosy pomieniać tak, że pacjent zamiast 
jednego Erosa dostanie drugiego; taki wreszcie był~1y do
brym operatorem, który by w razie potrzeby potrafił wpra
wiać Erosa tym, którzy go całkiem nie mają, a wyjmować 
go i wypędzać stamtąd gdzie go nie potrzeba. Lekarz musi 
umieć poprzyjaźnić z sobą i węzłem miłości powiązać naj
bardziej wrogie pierwiastki w ciele ludzkim. A najbardziej 
wrogie są skrajne przeciwieństwa: zimno i gorąco, gorycz 
i słodycz, suchość i wilgoć i tak dalej. Umiał to żenić i go
dzić nasz przodek Asklepios, jak powiadają ci poeci - a ja 
wierzę - skoro stworzył naszą umiej ętność. Otóż ja powia
dam, całą sztuką lekarską rządzi to bóstwo, a podobnie 
i gimnastyką i pracą rolnika. 

A jeśli się kto choć troszeczkę zastanowi, zauważy, że 
z muzyką jest podobnie; jak to i Heraklit chce powiedzieć 
chociaż się niezręcznie wyraża . Powiada bowiem, że w jed
ności, mimo całego jej zróżnicowania, przecież jest pewna 
zgodność wewnętrzna, tak jak harmonia w łuku albo w lutni. 
A to przecież sensu nie ma: mówić o zróżnicowaniu w har
monii albo chcieć ją widzieć w zestawieniu pierwiastków 
niezupełnie zgodnych. Zapewne też miało być powiedziane 
że umiejętna muzyka stwarza harmonię z elementów różnią
cych się zrazu wysokością, a dopiero następnie zgodzonych. 
Bo przecież , doprawdy, niepodobna sobie wyobrazić harmo
nii tam, gdzie się jej elementy jeszcze różnią co do wyso
kości. Bo harmonia to konsonans, a konsonans to pewna 
zgodność. A zgodność nie może powstać wśród elementów 
różnych, póki między nimi różnice jeszcze zachodzą. 

Przecież składników różnych i niezgodnych zharmonizo
wać niepodobna; przecież rytm zwykły powstaje w ten spo
sób, że się głoski długie i krótkie, zrazu niezgodne, wiążą 
następnie w grupy. A we wszystko to harmonię wnosi umie-

KRYSTYNA ST ARCZEWSKA 

MIŁOŚĆ PLATOŃSKA 

Platońskie dialogi „Uczta" i „Faj- , 
dros" są najstarszymi w europej
skic>j kulturze teoretycznymi rozpra
wami na temat miłości. Stanowią 
podwaliny zachodniej filozofii mi
łoś ci. 

Sokrates w „Uczcie" w następują
cy sposób charakteryzuje Erosa: 
„jest to wieczny biedak ; daleko mu 
do delikatnych rysów i do pięknoś
ci ( ... ) już taka jego natura po mat
ce że z biedą chodzi w parze. Ale 
po ojcu goni za tym co piękne i 
dobre". Będąc zatem syoem Biedy 
i Dostatku jest tedy Platoński Eros 
nieustannym, niespokojnym prag
nieniem motywującym ludzkie dzia
łania, zmierzające do zjednoczenia 
się 'L. umiłowanym przedmiotem. 

Platon traktuje więc Erosa jako 
personifikację relacji łączącej pod
miot kochający z przedmiotem mi
łości, jako uosobienie pragnienia 
;notywującego dążenie kochającego 
podmiotu ku przedmiotowi miłoś
ci (. .. ) 

Ostatecznym przedmiotem prag
ni eń motywujących wszelkie ludz
kie dążenie jest dla Platona „pięk
no samo w sobie", jest też ono dla 
niego jedynym prawdziwym przed
miotem ludzkiej miłoś ci. 

Lecz „kto kocha piękno , ten cze
go chce?" - pyta Diotyma z Man
tinei Sokratesa. Ten zaś odpowiada: 
„posiadać je pragnie". „A co będzie 
miał ten, co posiądzie piękno?" pyta 
z ko'ei Diotyma. „Pos ią ść Piękno" 
to dla Platona tyle, co „os iągnąć 
Dobro", a zatem i szczęście. Dlatego 
też Platon może ostatecznie powie
dzieć, iż miłość „w najgłówniejszym 
znaczeniu jest to wszelkiego rodza
ju dążenie do dobra i szczęścia". 

Przejawami tak ujętej idei miłoś
ci są różne rodzaje doraźnych dzia
łań Platońskiego „miłośnika" wobec 
swego „ulubieńca". Pragnienie zwa
ne „miłością" objawia się bowiem 
zawsze, według Platona w określo
nym działaniu. ( ... ) 

Od działań mających na celu „po
s iadanie pięknych ciał" poprzez 
działan ia mające za cel „zjednocze
nie z piękną os obowością", prowa
dzi ta droga do działań motywowa
nych przez pragnienie osiągnięcia 
wraz z ukochanym „dobra i szczęś
cia", czyli kontemplacji „piękna sa
mego". 
Platońska wizja miłości jest inte

gralnie związana z ońtologicznym 
idealizmem jej twórcy. Miłość jako 
interpersonalna relacja łącząca dwo
je ludzi, s tanowi tylim niedoskona
łe, ziemskie odbicie „idei miłości" 
rozumianej jako relacja łącząca 
człowieka ze światem idei. Fakt, że 
właściwym przedmiotem miłości jest 
dla Platona „piękno samo", spra
wia, że drugi człowiek może być, 
co najwyżej, „medium" idei piękna. 
Rola ziemskiego przedmiotu miłości 
sprowadza s ię do tego, by swym 
pięknem (będącym „odblaskiem 
piękna samego") obudzić aktywność 
duszy „miłośnika" i pozwolić mu 
„od pragnień przyziemnych" wznieść 
się do świata idei i prawdy. Drugi 
człowiek jest dla Platona jedynie 
pośrednikiem pomiędzy podmiotem 
kochającym a właściwym przed
miotem miłości, jest co najwyżej to
warzyszem drogi prowadzącej do 
świata wiecznych idei. Dlatego też 
miłość do drugiego człowieka tym 
jest bliższa „idei miłości" im bar
dziej jest wolna od wszelkich ziem
skich pożądań i pragnień, im jest 
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jętność muzyczna, tak jak tam umiejętność lekarska, bo umie 
w te elementy Erosa tchnąć i wewnętrzną zgodę w nie wpro
wadzić. Więc i muzyka polega na znajomości Erosów miesz
kających w harmonii i rytmie. W samej budowie harmonii 
i rytmu nietrudno dopatrzyć się pierwiastka erotycznego, 
a nie ma tam też nigdzie dwojakiego Erosa. Ale gdy chodzi 
o posługiwanie się rytmem i harmonią wobec ludzi czy to 
kiedy ktoś własne utwory śpiewa i jest, jak to nazywają, 
kompozytorem, czy też kiedy ktoś obce pieśni i rytmy wy
konywa jak należy i jest to, jak mówią, wirtuozem - wtedy 
to jest rzecz istotnie trudna i wymaga naprawdę mistrzo
stwa. Bo znowu przychodzi ta sama myśl, że dla ludzi do
brych i dla uszlachetnienia tych, którzy jeszcze takimi nie 
są, można się oddawać sztuce, i można dbać o miłość takich 
ludzi, bo jest to miłość piękna, niebiańska, to jest Eros -
syn Muzy nieba. Ale syn Muzy, opiekunki światowej mu
zyki, wszeteczny jest i trzeba się z nim ostrożnie obchodzić, 
kiedy ktoś ma z nim do czynienia żeby przyjemność jaką 
dać może, dał, a nikogo nie zgorszył. Podobnie i w naszej 
umiejętności bardzo trudno jest kierować ludzkimi żądzami 
z dziedziny sztuki kucharskiej tak, żeby rozkosz dawały, 
a nie nabawiały choroby. A więc i w muzyce, i w medycy-· 
nie, i we wszystkich innych sprawach ludzkich i boskich, 
ile tylko można uważać trzeba na jednego i drugiego Erosa, 
bo jest w nich i jeden i drugi. 

Uczta XIV 
Bo mnie się zdaje że ludzie zupełnie nie pojmują potęgi 

Erosa. Przecież, gdyby ją rozumieli, największe by jemu 
pobudowali świątynie i ołtarze, i ofiary by mu składali naj-· 
większe, nie tak jak dziś - nic się podobnego nie dzieje, 
mimo że się to przede wszystkim dziać powinno. Bo jest to 
największy przyjaciel ludzkości spomiędzy wszystkich bo
gów, to patron jest i lekarz specjalista od takiej choroby, 
którą tylko uleczyć potrzeba, a byłoby to największe szczęś
cie dla rodzaju ludzkiego. Ja wam tedy spróbuję objawić 
potęgę jego - wy zaś innych nauczycielami będziecie! Ale 
nasamprzód musicie zapoznać się z naturą człowieka i za
znajomić nieco z dziwnymi jej kolejami. Albowiem d~wniej 

T natura nasza nie była taka, jak teraz, lecz inna. Bo naprzód 
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• pełniejszym i doskonalszym skiero
waniem ludzkiego wzroku ku ideal
nemu światu. „Nie trzeba do praw
dziwej mił<>ści wnosić nic z obłąka
nia, ani nic podobnego do rozpu
sty ( ... ) „Zatem nie wnosić i tej roz
koszy, i niech jej nie kosztują ci, 
którzy kochają, ani d, co są przed
miotem miłości, jeśli mają kochać 
i znosić miłość tak jak trzeba" -
stwierdza Platon w ,„Państwie". 
(Praktyczną konsekwencją Platoń

skiej teorii miłości jest dewaloryza
cja seksu. Prowadzi to do specyficz
nego traktowania stosunków hetero
seksualnych i problemów prokrea
cji. Platon rozprawia o tych spra
wach w „Państwie" tak, jak ho
dowca o kwestiach związanych z 
właściwym rozwojem stadniny. Oto 
próbka jego wywodów na ten te
mat: „Kobieta, począwszy od swoich 
dwudziestu lat, aż po czterdziestkę, 
powinna rodzić dla państwa. A 
mężczyzna, jak minie szczyt:>wy o
kres sprawności w bieganiu, powi
nien od tego czasu zapładniać dla 
państwa aż do pięćdziesiątego roku 
życia ( ... ). Kobiety powinny być wła
snością wspólną tych mężczyzn, a 
prywatnie, dla siebie, żaden nie po
winien mieszkać z żadną. I dzieci 
też powiny być wspólne, i ani ro
dzic nie powinien znać swego po
tomka, ani syn rodzica". Pomysły 
te mają cel racjonalny: chodzi o u
zyskanie najlepszego potomstwa. 

Tak więc miłość idealna zostaje 
oczyszczona przez Platona od fizy
cznego pożądania, a fizyczne współ
życie obu płci zostaje radykalnie 
przeciwstawione tak pojmowanej 
miłości. Zbliżenie seksualne staje 
się w tej sytuacji jedynie społecz
nym obowiązkiem, bezosobowym 
wyładowaniem instynktu w służbie 
państwa. 

Te elementy Platońskiej teorii mi
łości przygotowały grunt dla roz
powszechnionego znacznie później 
w kulturzu Zachodu dualizmu „te
go, co duchowe" i „tego, co cieles
ne", dla skrajnego przeciwstawienia 
sobie idealnej miłości i zmysłowego 
pożądania. 
Pojęcie „miłości idealnej", zwią

zane potocznie z imieniem greckiego 

filozofa, określa się dziś jeszcze o
biegowym terminem „miłości pla
tońskiej", rozumiejąc przez to okre
ślenie tzw. „miłość czystą", czyli mi
łość pozbawioną pragnień zmysło
wych. W istocie jednak sprowadze
nie Platońskiej teorii milości wy
łącznie do dystynkcji między miłoś
cią idealną a pożądaniem zmysło
wym jest nie tylko zubożeniem, ale 
i wypaczeniem poglądów autora 
„Uczty". Miłość pozostaje bowiem 
dla Platona motywem wszelkiej ak
tywności ludzkiej, dynamiką życia, 
warunkiem stawania się. Platon do
strzega obecność Erosa we wszyst
kich pragnieniach motywujących 
ludzkie działanie. Zgodnie z prze
słankami swej filozofii ocenia on 
te działania jedynie jako bardziej 
lub mniej oddalone od tego, co sta
nowi dla niego samego „ideę miłoś
ci". 

Gdy spróbujemy jednak abstraho
wać od Platońskiej ontologii, do
strzeżemy w ukazanych przez Pla
tona obrazach poetyckich, mitach i 
opowieściach wizerunki trzech ty
pów działań, które w zachodniej 
kulturze określone są jako „działa
nia motywowane przez miłość". 
Działania te dla Platona wynikają 
bądź to z pragnienia podporządko
wania sobie ukochanego, bądź z 
pragnienia osiągnięcia „absolutnej 
jedności" z ukochanym, bądź wresz
cie z pragnienia osiągnięcia dobra 
zarówno dla siebie, jak i dla uko
chanego (wspólne dążenie miłośnika 
i kochanka do kontemplacji „piękna 
samego"). Nietrudno wyodrębnić w 
Platońskich opisach trzy wzory mi
łości oparte na tych pragnieniach: 
wzór miłości zmysłowej - jest dą
żeniem do fizycznego posiadania 
przedmiotu miłości, wzór miłości 
namiętnej - jest dążeniem do o
siągnięcia pełnej „jedności" ducho
wej i fizycznej z ukochanym i 
wreszcie wzór miłości idealnej -
jest odrzuceniem ziemskiego przed
miotu pragnień a dążeniem do kon
templacji „dobra i piękna samego 
w sobie". 

KRYSTYNA STARCZEWSKA 
„Wzory miłości w kulturze 
Zachodu" 
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trzy były płcie u ludzi, a nie jak teraz dwie: męska i żeńska . 
Była jeszcze trzecia prócz tego: pewien zlepek z jednej i dru
giej, po którym dziś tylko nazwa pozostała, a on sam znikł 
z widowni. Obojnakowa płeć istniała wtedy, a imię jej i po
stać złożone były z obu pierwiastków: męskiego i żeńskiego. 
Dziś jej nie ma, tylko jeszcze w przezwiskach się to imię 
wala. Otóż cała postać człowieka każdego była krągła, piersi 
i plecy miała naokoło, miała też cztery ręce i nogi w tej 
samej ilości, i dwie twarze na okrągłej, walcowatej szyi, twa
rze zgoła do siebie podobne. Obie patrzyły w strony prze
ciwne z powierzchni jednej głowy. Czworo było uszu, dwie 
okolice wstydliwe i tam dalej, jak sobie to każdy łatwo po
dług tego sam wyobrazić potrafi ( ... ) A dlatego istniały trzy 
rodzaje ludzi i to takie trzy, męski pochodził od słońca, żeń
ski od ziemi, a zlepek z nich obu od księżyca bo i księżyc 
ma w sobie coś z ziemi i coś ze słońca. A krągłe były te 
figury i kręciły się w kółko skutkiem pewnego podobieństwa 
do swoich rodziców. Strasznie to były silne istoty i okrop
nie wolnomyślne, tak że się zaczęły zabierać do bogów ( ... ). 

Uczta XV 
Otóż Zeus· i inni bogowie zaczęli się naradzać, co by im 

czynić wypadało, i nie wiedzieli. Bo jakoś niesposób było 
im cały ród ludzki piorunami wystrzelać jak Gigantów -
przepadłyby wtedy ofiary i objawy czci ludzkiej - a trud
no było pozwolić bluźniercom dalej broić. Dopiero Zeus po 
namyśle jakim, a ciężko mu to przychodziło, powiada: „Zda
je mi się, że mam sposób na to: ludzie zostaną przy życiu, 
a przestaną broić, skoro tylko będą słabsi. Ja ich teraz po
wiada poprzecinam każdego na dwie połowy; zaraz się tym 
ich osłabi, a równocześnie będziemy mieli z nich większy 
pożytek bo ich będzie więcej na ilość. Niech chodzą prosto 
na dwóch nogach. A gdybyśmy uważali, że jeszcze broją 
i nie siedzą tam cicho, to ja ich znowu na połówki pokraję, 
niech skaczą na jednej nodze". Rzekł i porozcinał ludzi na 
dwoje tak jak owoce na kompot. A co którego rozetnie, za
raz Apollinowi każe obrócić mu twarz i pół szyi w stronę 
rozcięcia, aby człowiek zawsze mając to miejsce przed oczy
ma był grzeczniejszy niż przedtem, a resztę też kazał wy
goić. Więc Apollo im twarze poobracał i pościągał ze wszy
stkich stron skórę na to, co się dziś brzuchem nazywa, tak 
jak się sakiewkę ściąga, a jeden otwór pozostawił i zawiązał 

...... go na środku brzucha. Ten węzeł dziś nazywają pępkiem. 
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• 
PEDERASTIA 

Toteż zrozumiałą jest rzeczą, że 
tę rolę objąć musieli wobec męż
czyzn o żywszym temperamencie i 
subtelniejszym uczuciu chłopcy o 
znamionach niewieścich. Ta przy
jaźń gorąca, w której pocałunek i 
uścisk staje się chwilami koniecz
nym i naturalnym symbolem, zna
kiem widomym dziwnego czaru, ja
ki dwoje czy dwóch ludzi osnuwa, 
ta przyjaźń jest i dziś zrozumiałą. 

Ale podczas gdy dziś takie przy
jaźnie trafiają się tu i ówdzie po
między młodymi ludźmi i nikogo 
mądrego nie rażą - odrazę budzi 
dziś pederastia, jako ordynarne zbo
czenie popędu płciowego, praktyko
wane przez zwyrodniałych gburów 
na płatnych indywiduach spod ciem
nej gwiazdy. Budziła odrazę i w sta
rożytności, a że z natury rzeczy ta
ka pederastia musiała być zjawis
kiem pospolitym, a ta o tle szla
chetniejszym trafiała się rzadko, 
przeto - jak dziś, tak i wtedy -
z kpinami spoglądano na czulsze 
pary przyjaciół, podsuwając im za
barwienie seksualne w rodzaju gru
bym i niskim. Zawsze był to temat 
do tłustych żartów. 

Jak szlachetnie pojmuje Fajdros 
pederastię, to widać z jego mowy. 
Rzuca ten problem seksualnego sto
sunku i oświetla go z jednej stro
ny. Następni mówcy go rozwiną i 
oświetlą wszechstronnie; Sokrates 
wejdzfe na szczyty - zobaczymy co 
się tam zrobi z tego problemu. 

Jak metalicznie, męsko brzmią 
słowa Fajdrosa, kiedy mówi o nie
bie jako nagrodzie za odwagę, moc, 

za siłę woli - nie za tęsknoty i 
cierpienia bierne. 

A jednak i w jego mowie ten he
roizowany kochanek jest jeszcze 
sługą życia uczuciowego, jeszcze ma 
dionizyjskie stany oddania się z za
pamiętania w zapale - w służbie 
uczuć, u serca czy u zmysłów. Do
piero sokratesowy miłośnik ma być 
czynny, nie: ppsłuszny; naprawdę 
pan i półbóg - naprawdę. 

.Ale oto w rozdziale ósmym za
czyna mówić Pauzaniasz sofista. 
Tęższa głowa niż Fajdros i mówca 
lepszy. Wy·chodzi z mitu pod pozo
rem dowodu, a właściwie tylko dla 
sprytnego nawiązania roztrząsań i 
dla paraleli z Fajdrosem; on także 
tym motywem zaczynał. I podobnie 
jak tamten, tak i on przechodzi na 
pole stosunków społecznych i praw. 

Ale gdy tamten bezkrytycznie 
szedł w obronie pewnej myśli i agi
tował ślepo za pewnymi stosunka
mi, ten staje jako widz i ciekawy 
wobec różnych ustaw i zamętu w 
opinii publicznej. Tłumaczy zjawi
ska wobec różnych ustaw i zamętu 
w opinii publicznej. Tłumaczy zja
wiska społeczne drogą subtelnych 
roztrząsań i odnosi różnicę norm e
tycznych do różnicy psychicznych 
organizacyj w różnych zrzeszeniach 
ludzkich. · 

Wie, że człowiek jest wszędzie 
miarą wszystkich rzeczy i twórcą 
mniej lub więcej świadomym. 

WŁADYSŁAW WITWICKI 
,Objaśnienia tłumacza do 
„Uczty" Platona 

Cnota prowadzi jedynie do najglupszej i najbardziej jednostajnej 
bezczynności, występek - do wszelkich rozkoszy których czlowiek 
może doznać na ziemi. 

Markiz de Sade „Justyna" 
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Zresztą wygładził liczne zmarszczki i wymodelował piersi 
jakim takim przyrządem, którego szewcy używają, kiedy 
który gładzi skrę na kopycie. Kilka tylko fałdów zostawił 
naokoło brzucha i przy pępku, na pamiątkę dawnego stanu 
rzeczy. Po takim rozcięciu naturalnych całości na dwoje 
tęsknić zaczęło każde za swoją drugą połową, zaczem się 
rękoma obejmować poczęli i tak, chcąc się zrosnąć na po
wrót w uściskach, ginęli z głodu i zaniedbania wszelkiego, 
bo nic nie chciało żadne robić bez drugiego. A jeśli kiedy 
która z połówek umarła, a druga została sama na świecie, 
zaraz sobie innej poszukać musiała i spleść się z nią w uści
sku, wszystko jedno, czy się trafiła połówka dawnej nie
wiasty którą dziś nazywamy kobietą, czy też na odcinek 
dawnego mężczyzny. I tak jedno po drugim ginęło. 

Zaczem się Zeus nad nimi ulitował i nowy sposób wy
myśliwszy, na przód im wstydliwe okolice poprzenosił. Bo 
dotychczas i to nawet mieli na zewnątrz i płodzili nie ku 
sobie, jak dzisiaj, ale do ziemi strzykali, jak piewiki polne. 
Poprzenosił im tedy na przód i tak zrobił, że dzisiaj płodzi 
jedno w drugim, to co męskie, w pierwiastku niewieścim; 
a to na to żeby w uściskach nowe życie stwarzali, jeśli męż
czyzna trafi na kobietę, a jeśli mąż na męża natrafi, aby 
przynajmniej żądzę uściskiem gasili, a wypocząwszy wracali 
do roboty i dbali o inne sprawy żywota. Więc tak już od 
dawnych czasów tkwi Eros w naszej naturze i do dawnej 
chce nas sprowadzić postaci! chce z dwojga ludzi dawną jed
ność stwarzać i tak leczyć naturę człowieka. 

Uczta XVI 
Więc każdy z nas powstał jak kupon od biletu całego, 

bo każdy powstał jako ryba płaszczka, wraz z kimś drugim 
z jakiejś dawnej, jednej istoty. Toteż zawsze każdy z nas 
swego kuponu szuka. Kogo od całego obojnaka odcięto, ten 
dziś lubi kobiety, i wielu cudzołożników pochodzi z tego ro
du; a podobnie i kobiety które za mężczyznami przepadają, 
a w ło..żu nie tyllro męża przyfmują. Kobiety odcięte od daw
nej żeńskiej istoty nie bardzo dbają o mężczyzn, a więcej 
interesują się kobietami, i stąd wywodzą się trybadki. Ale ci, 
których od męskiego 'Odcięto pnia, gonią za męskim rodzajem 
i już jako mali chłopcy lubią te kupony męskie mężczyzn 
ściskać na posłaniu; to są najwybitniejsze jednost'ki pomię
dzy chłopcami i młodymi ludźmi, to są najbardziej męskie 

KRYSTYNA ST ARCZEWSKA 

WZORY RENESANSOWE 

Nobilitacja miłości zmysłowej wy- I 
nika z typowego dla Odrodzenia u
święcenia natury i jej praw. Kult 
natury stanowi dla renesansowYch 
myślicieli podstawę do polemiki z 
ascetyczną i kontemplacyjną kon
cepcją życia. Według opinii Lorenza 
Valli: „Natura jest boską służebnicą 
Boga i przeciw Bogu grzeszą ci, 
którzy ją tłumią i kaleczą" jest ona 
„mądrym i opatrznościowym po
rządkiem rzeczy, któremu należy 
podporządkować nasze działania („.) 
Natura - w rozkoszy znajduje swój 
pełny wyraz („.) zaznając rozkoszy, 
radując się, czujemy, jak wdziera 
się w nas strumień błogiego uczu
cia którego w pełni zakosztujemy 
w raju". 

Rozkosz jakiej zaznaje człowiek 
zaspokajając seksualne pożądanie, 
jest więc traktowana jako nagroda 
natury za wypełnianie jej praw. Re
nesansowi apologeci natury są przy 
tym przekonani, że działania ludz
kie wypływające bezpośrednio z bio
logieznych inspiracji są z samego 
założenia dobre i jako takie nie po·
winny być tłumione. („.) 

Miłość rozumiana zgodnie z prze
słankami pierwszego typu idealnej 
miłości, jako pragnienie posiadania 
kochanego przedmiotu nie jest jed
nakże jedynym wzorem miłości epo
ki Renesansu. W kręgach humani
stów zafascynowanych filozofią Pla
tona, miłość rozumie się w sposób 
zbliżony do idei starożytnego mi
strza. ( ... ) „Miłość prawdziwa" rozu
miana jest przez renesansowych pla
tończyków jako żarliwe pragnienie 
„absolutnego zjednoczenia" z przed
miotem miłości. Nie trzeba przy 

tym dodawać, że jedynym przed
miotem tak rozµmianej miłości jest 
Absolut. (.„) Spopularyzowana wer
sja Platońskiej koncepcji miłości 
znajduje swoje odbicie w rozpow
szechnianych obok wzorów miłości 
zmysłowej wzorach miłości ideal
nej. („.) 

:Klimat renesansowej kultury 
sprzyja rozwojowi wszelkich możli
wych form współżycia ludzi. Każda 
z tych form otrzymuje w epoce Od
rodzenia rangę „wzoru kulturowe
go". Jest w tej epoce miejsce na 
wzór, zgodnie z którym miłość rozu
miana jest jako „pragnienie posia
dania przedmiotu uczuć" na wzór 
miłości rozumianej jako „pragnienie 
absolutnego zjednoczenia z ukocha
nym przedmiotem", znajdzie się w 
epoce Renesansu także miejsce dla 
wzoru miłości traktowanej jako 
„pragnienie powodowania dobra dla 
przemiotu miłości". („.) 

Zmiana pozycji kobiety w rene
sansowych Włoszech, choć krótko
trwała i niepełna znalazła swą zmi
tologizowaną postać w takim typie 
romansu w którym miłość trakto
wana jest jako przeniesienie na 
grunt heteroseksualny tego typu re
lacji który dotąd 'tradycyjnie trak
towany był jako dostępny tylko dla 
mężczyzn. 

O tym że tego typu koncepcja mi
łości pomiędzy kobietą a mężczyzną 
była ·nadal czymś w kulturze Euro
py jedynie marginesowym, świad
czy stosunek do kobiet najbardziej 
nawet niezależnych myślicieli tej e
poki. Montaigne na przykład, trak
tując przyjaźń jako „święty węzeł", 
najdoskonalszy typ związku, jaki 

11 



natury. Niektórzy mówią o nich, że są bezwstydnicy, ale to 
przecież nieprawda. Bo to nie występuje u nich na tle bez·
czelności, tylko raczej na tle śmiałości, odwagi, i pewnego 
męskiego zacięcia - kochają przecież to, co do nich samych 
podobne. Silnie za tym i fakty przemawiają. Przecież tacy 
młodzi panowie, jak tylko który podrośnie, zaraz poświęca 
się karierze politycznej, a kiedy który jest już dojrzałym 
mężczyzną, poświęca się wówczas pederastii, niewiele dbając 
o żonę i robienie dzieci. W celibacie żyje każdy, a jeden dru
giemu wystarcza. Otóż tak w ogólności pederastia i czuła 
przyjaźń z mężczyznami powstaje na tle przywiązania do 
tego, co jest nam samym pokrewne. 

A jeśli kiedy taki czy jakikolwiek inny człowiek przy
padkiem znajdzie swą drugą połowę, wtedy nagle dziwny 
na nich czar jakiś pada, dziwnie jedno drugiemu zaczyna być 
miłe, bliskie, kochane, tak że nawet nu krótki czas nie chcą 
się rozdzielać od siebie. I niektórzy życie całe pędzą przy 
sobie, a nie umieliby nawet powiedzieć czego jedno chce od 
drugiego. Bo chyba nikt nie przypuści, żeby to tylko rozko
sze wspólne sprawiały," że im tak dziwnie dobrze być, za 
wszystko w świecie razem. Nie. Ich obojga dusze, widocznie, 
czegoś innego pragną, czego nie umieją w słowa ubrać, i du
sza swe pragnienia przeczuwa tylko i odgaduje. I nie wie
dzieliby co odpowiedzieć mają gdyby tak nud ich łożem 
Hefajstos z narzędziami stanął i zapytał: „Czego wy chcecie 
od siebie, ludzie?" Nie wiedzieliby, czego. Więc gdyby znowu 
pytał: „Prawda, że chcecie tak się złączyć w jedno, możliwie 
najściślej, żebyście się ani w dzień, ani w nocy nie rozłą
czali? Jeżeli tak chcecie, ja was spoję i zlutuję w jedno, 
tak że dwojgiem będąc, jedną się staniecie istotą. I aż do 
zgonu razem będziecie żyli niby jeden człowiek, a potem 
po wspólnej śmierci, będziecie w Hadesie nie dwojgiem istot, 
lecz znowu jednym cieniem. Więc patrzcie, czy tego prag
niecie i czy będziecie w pełni zadowoleni jeżeli wam się to 
pragnienie spełni . Gdyby to usłyszeli, z pewnością żadne 
by się nie wzbraniało ani by nie mówiło, że czego innego 
chce, ale by się każdemu po prostu zdawało, że słyszy to, 
do czego oboje już od dawna dążyli, do stopienia się w jedno 
w uściskach i ciał zespoleniu. A stąd to wszystko pochodzi, 
że dawna natura nasza była właśnie taka, że były z nas kie
dyś skończone całości. Miłość jest na imię temu popędowi 
i dążeniu do uzupełniania siebie, do całości. Jak mówię, 

~ przedtem były z nas jedności. 

Platon „Uczta", tłum. Władysław Witwicki 
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może istnieć pomiędzy l~dzmi tw~er-1 
dzi z całą stanowczością: „Kobieta 
z natury swej, nie jest zazwyczaj 
zdolna odpowiedzieć takiemu obco
waniu i spójni". Gdyby nie ta „na
turalna niższość kobiety", gdyby, 
jak mówi autor „Prób", dała się 
stworzyć taka wolna i swobodna 
łączność w której by nie tylko du
sze czerpały swe całkowite zadowo
lenie, ale także i ciała miały udział 
w tej spójni, gdzie by człowiek był 
pochłonięty całkowicie, to pewna iż 
taka przyjaźii byłaby jeszcze peł
niejsza i doskonalsza". Dodaje jed
nak natychmiast, że jest to niemo
żliwe, bo „nie było jeszcze przykła
du, by ta płeć zdołała s ię wzbić do 
niej, i za powszechną zgodą szkół 
starożytnych jest od takiego związ
ku wyłączona". 

Niezbędnym warunkiem przyjaźni 
jest dla Montaigne'a pełna wolność 
i równość partnerów. Ludzie złącze
ni przyjaźnią, według jego słów 
„pragną nad wszystko czynić sobie 
dobrze nawzajem ( ... 3, dając przyja-

Wiliam Szekspir 

cielowi możliwość osiągnięcia tego, 
czego ów pragnie najbardziej ( ... ) 
Charakteryzowane przez Montai
gne'a działanie motywowane przy
jaźnią odpowiadają w pełni prze
słankom trzeciego, idealnego typu 
miłości. Autor „Prób" przeciwsta
wia jednak kategorycznie ten typ 
międzyludzkiej relacji wszelkim 
związkom łączącym mężczyznę z ko
bietą. (. .. ) 

Współistnjenie obok siebie różnych 
wzorów miłości - wynik renesan
sowego idealizmu i tolerancji, spo
tyka się z ostrą reakcją ze strony 
odrodzonego chrześcijaństwa. ( ... ) 
Miłość erotyczna we wszystkich 
swych możliwych konkretyzacjach, 
wydaje się więc czymś podejrza
nym i w gruncie rzeczy sprzecznym 
z instytucjami regulującymi „po bo
żemu" wzajemne współżycie ludzi 
ze sobą. 

Krystyna Starczewska aWzory 
!miłości w kulturze Zachodu" 

SONET CXLIV 

Dwie znam miłości, rozpacz i pociechę; 
Jak dwa anioły kroków moich strzegą, 
Jasny - to chłopiec nie skażony grzechem, 
Ciemny jest panią koloru ciemnego. 
Ona mnie zwodzi w piekielne otchłanie, 
Ona mi chłopca ciałem swoim woła 
I czystość jego niecną dumą plami; 
Psowa i w diabła chce zmienić anioła. 
Czy anioł stanie się duchem przeklętym, 
Orzec nie umiem, domyślać się boję; 
Skoro przyjaźnią się szatan ze świętym, 
W piekle, być może, przestaną oboje. 

Lecz się nie dowiem; żyć będę dla niego, 
Póki zły anioł nie spali dobrego. 

Tłum . Jerzy S. Sito 



. 

,. 

14 

Wiliam Szekspir 

SONET XX 

Natura samą twarz twoją rzeźbiła 
Na wzór kobiecy. Oto więc jesteście: 
Chłopiec --,--- dziewczyna! Serce utoczyła 
Słodkie, lecz trwalsze niż serca niewieście. 
Oko jaśniejsze, choć nie tak fałszywe, 
Wyzłaca przedmiot, na który upadnie; 
W płci twojej grają wszystkie barwy żywe, 
Wszystkie więc dusze i wejrzenia kradnie. 
Jako niewiasta wpierw byleś stworzony, 
Zanim natura, wpadłszy w zachwycenie, 
Przydała więcej, niż wziąć byłem skłonny; 
Tak, wzbogacając, opuściła w cenie. 
Skoro dla ~kobiet jesteś tedy wszytek, 

Mnie oddaj miłość, im zaś jej użytek. 

SONET XXXV 

Nie smuć się, chłopcze, tym, coś mi uczynił: 
Róża ma kolce i fontanna błoto; 
Niekiedy księżyc ścierka chmur owinie 
Lub robak marny stoczy różę złotą; 
Wszak błądzą ludzie. I ja przecież błądzę, 
Gdyż porównaniem na błąd twój się godzę; 
I siebie kalam, i zbyt ostro sądzę 
Występek, nadto go bowiem łagodzę. 
W chaos zmysłowy jeśli sens wprowadzam 
- Wróg twój, przeciwnik, twoim jest powodem -
Przeciwko sobie samemu doradzam; 
Taką więc walkę z własnym gniewem wiodę, 

. Gdyż wspierać muszę uczynkiem i radą 
Mego złodzieja, który mnie okrada. 

Tłum. Jerzy S. Sito 

Wiliam Szekspir 

SONET XCVI 

Jedni ganią twą młodość, inni znów swawolę, 
Inni znów młodość sądzą wdziękiem i uciechą; 
Jednych wady, znów innych wdzięk twój w oczy kole, 
Choć uroku przydajesz swoim wdzięcznym grzechom. 
Jak gdy klejnot najlichszy na palcu królowej 
Mocą jej majestatu wzrasta nagle w cenie, 
Tak wszystkie twoje wady i wdzięki jałowe 
Stają się w tobie cnotą i prawdy znamieniem. 
Ileż niewinnych jagnio,t mógłby wilk uszkodzić, 
Gdyby zmienił się w jagnię za pomocą czarów! . , 
Iluż widzów naiwnych mógłbyś, chłopcze, zwodzie, 
Jeślibyś użył tylko wszystkich swoich darów! 

Nie czyń tego, gdyż wszystko biorąc, odebrałem 
Ciebie z imieniem dobrym, które pokochałem. 

SONET CXXI 

Lepiej złym być niż złego doczekać się slawy, 
Skoro występni cnotę występkiem mianują; 
Nie to, co czuję, spokój zakłóca mi cały, 
Lecz to, co inni we mnie rzekomo znajdują; 
Czemu ma mrug_ać do mnie czyjeś sprośne oko, 
Rozpoznając, iż kipi we mnie krew, nie woda? 
Po co słabi słabości me szpiegują? Po to, 
By za zle uznać wszystko, co mnie się podoba? 
Jestem więc tym, czym jestem; ci zaś, którzy mierzą 
W moje wady rzekome, własne liczą grzechy; 
Bijąc we mnie, być może, sami się uderzą; 
Nie chcę jednak ich myślom dostarczać uciechy. 

Chyba iż zło w teorii ogólnej przyjmujo,; 
Źli są ludzie i w złości nad złymi panują. 

Tłum. Jerzy S. Sito 
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CZŁOWIEK WYPRACOWANY WEWNĘTRZNIE I JEGO MĘKA 

Wielki prototyp dusz o podkładzie aktorskim, które chcąc się wyz
wolić z jakiegoś poczucia poniżenia wewnętrznego, bo je na nich 
los rzucił lub konieczność, kłamią swej naturze ludzkiej: chcą się 

do pewnego ideału dociągnąć, zdobywają nieodzowne poczucie mocy 
w walce z samym sobą; tworzą siebie samych w wyobraźni i ten 
wytworzony ideał grają mniej lub więcej zręcznie przed sobą i świa
tem. 
Prototyp dusz prowadzących rachunki życia wewnętrznego: czują

cych własne ruchy, wyrazy, spojrzenia; dusz „pracujących nad sobą''. 
Ludzie tacy bez maski żyć nie mogą; Sokrates nasil maskę sprośnego 
sylena, a pod nią byl kostium półboga z brązu. 
Jakąż ulgą i wyzwoleniem musiała być dla niego śmierć! 

Wiliam Szekspir 

Wladyslaw Witwicki Wstęp Tłumacza do: 
„U czty" Platona 

SONET X 

Nie przecz! Wstyd, chlopcze, nie kochasz nikogo; 
Nie dbasz o innych i nie dbasz o siebie. 
Którzy kochają, płacić muszą drogo; 
Uśmiechu nawet nie znajdą u ciebie. 
Tak nienawiść tobą owładnęła, 
Iż przeciw sobie samemu spiskujesz; 
Chcesz, aby świetna budowa runęła; 
Zamiast naprawiać, palisz ją i psujesz. 
Zmień myśli, chłopcze, bym mógł zmienić zdanie! 
Czyż milość w gorszym domostwie przebywa? 
Niech serce twoje tak czystym się stanie 
jak jasne ciało które je okrywa. 
- Przez milość do mnie, zmień się! Chcę, by cala 

Uroda twoja przy tobie została. 

Tłum. Jerzy S. Sito 
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RYSZARD ŻUROMSKI 

„Czasy nasze 
, . 

sq rown1e 
okrótne ... " 

CHRISTOPHER MARLOWE by ł 
moim rówi eśnikbm, gdy napis ał Kro
nikę hL;to rycz.ną o Edward zie II. By
ło to czterys ta lat temu. H istor ii u-· 
czyliśmy s ię z różnych źródeł. Teatr 
poznawał przez Senekę i P lauta, ja 
raczej przez Becketta i Gombrowi
cza. Przyjaźnił s ię i rywalizował z 
Szekspirem, ale to ja, a nie on, 
mam możność poznania całego do
robku Szekspira. Detronizacja króla 
była dlań katastrofą, profanacją sa
crum, ja, przynaj ę, dość obojętnie 
przyjąłem wiadomość o śmierci gen
telmana, który nie tak dawno z al
ternatywy: Pani Simpson albo Ko
rona Anglii, wybrał tę pierwszą. W 
ogóle jes tem, wbrew pozorom, bar
dziej oswojony z królami niż Mar
lowe. Znam „Ryszarda III", „Kró
lową Elżbietę", „Prywatne życie 
Henryka VIII", poznałem nawet 
„Sześć żon Henryka VIII". Widzia
łem Elżbietę II podczas rozmowy z 
Beat'esami, a jej małżonka księcia 
Edynburga klepiącego po kłębach 

]fa zdjęciu: Ryszard Żuromski i Stanisław Sy1·ewicz 
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„Ambasadora", zwycięzcę skoków z 
Monachium. Znane jest mi także 
„Życie codzienne w Anglii elżbie
tańskiej". Jak w tej sytuacji reali
zować „Edwarda 11"? Po co wysta
wiać tę sztukę teraz, kiedy Elżbie
ta Tudor z głosem Aleksandry Slą
skiej była równie częstym tematem 
rozmów Polaków jak „Klasyfikacja 
aktywnych" po kolejnym etapie 
Wyścigu Pokoju", kiedy nawet woj
ny na innych kontynentach i loty 
na Księżyc spowszedniały i tylko 

dini w Teatrze Polskiego Radia (Ho
loubek, Gogolewski, Mikołajska); 
Stanisław Bugajski w Teatrze Kla
sycznym w Warszawie (premiera 10 
X 1964) dek. - J. Kosiński, kostiu
my - Z. Otto-Kowalska, w roli Ed
warda - Jerzy Kaliszewski, Light
borne - R. Pietruski; Maciej Prus 
w Bałtyckim Teatrze im. J. Słowac
kiego w Słupsku (22 II 69) scen. -
M. Szulc, Edward II - Włodzimierz 
Kłopocki, Gaston, a potem książę 
Edward - Lech Hellwig-Górzyński; 

Na próbach Edwarda II ... 

mecze piłkarskich reprezentacji Pol
ski i Anglii wciąż emocjonują wszy
stkich. Pytania te można mnożyć w 
nieskończoność. Tak samo jak tona
cję, w których je się zadaje. 

Dotychczas czterokrotnie zrealizo
wano „Edwarda 11" w Polsce. Trze
ba więc przed przystąpieniem do 
pracy nad tym tekstem zadać sobie 
także pytanie: - Czy mamy coś 
więcej lub coś innego do powiedze
nia niż zrobili to: Aleksander Bar-
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Jan Błeszyński w Teatrze im. St. 
Jaracza w Olsztynie (4 II 70) scen. 
- W. Wigura, Edward II - J. Błe
szyński. 
Wierzę że tak. 

Nieznani sprawcy rozbili rzeżby 
w Łazienkach. Bardzo stare i bar
dzo ciężkie. Potrzeba więc było siły 
dużej i wprost proporcjonalnie ma
łej wyobraźni. W jednym z powia
towych szpitali lekarze zorientowali 

się po operacji, że pozostawili w ja
mie operacyjnej chustę. Nie poinfor
mowali o tym pacjentki i dopiero 
dwa miesiące później, kiedy stan 
chorej był już beznadziejny, doko
nano powtórnego otwarcia jamy 
brzusznej. Było już za późno, „Za
bij go, zabij"! tak dopingują kibice 
na prawie wszystkich meczach bok
serskich swoich faworytów. I bokse
rzy czasem zabijają bokserów w 
czasie tego szlachetnego pojedynku 
na pięści. Wychodżący po meczu 

do zabiegów kosmetycznych. Wielu 
mężczyzn żyje ze sprzedaży swoich 
kobiet innym mężczyznom. Niektóre 
matki handlują swoimi córkami, 
jeszcze dziećmi. Na wsiach, dzieci 
po wyłudzeniu ojcowizny w)'rzuca
ją rodziców z domów do obór, albo 
w ogóle poza obejście. Małe dzieci 
smarują terpentyną części rodne ko
tom, a potem związują je drutem 
ze szczurami. Chłopcy z wiatrówek 
nabitych solą strzelają do ptaków. 
Trochę starsi wyrzucają kondukto-

Na próbach Edwarda II ... 

piłkarski tłum mężczyzn stratował 
kilkunastoletniego chłopca. Spieszą
cy do pracy ludzie przy „wsiadaniu' ' 
do pekaesu stratowali na śmierć ko
bietę. Czternastoletnia dziewczynka 
urodziła dziecko, które zrobił jej, 
bo inaczej tego nazwać nie można, 
tatuś. Matka topi dziecko po uro
dzeniu, tłumacząc się przed sądem, 
że nie miała środków na wychowa
nie. Niektóre kobiety tak przyzwy
czaiły się do przerywania ciąży jak 

ra z pędzącego pociągu, kradną i 
i rozbijają samochody, zabijają tak
sówkarzy, żeby sobie pojeździć, a 
po przejechaniu przechodnia ucie
kają z miejsca wypadku. Porywają 
samoloty terroryzując pasażerów i 
załogę odbezpieczonym granatem. Na 
zabawach w remizach strażackich i 
gospodach biją się i zabijają butel
kami, sztachetami, tną żyletkami i 
kuchennymi nożami. W niektórych 
wsiach masowo pije się denaturat. 
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W miastach, pod kioskami „Ruchu". 
- wodę brzozową i spirytus salicy
lowy. Działa tysiące nielegalnych 
bimbrowni o mocy produkcyjnej 
chyba dużo większej od rozbudowa
nego przecież państwowego mono
polu spirytusowego. Narkomania al
koho:owa jest faktem niepodważal
nym. Kelnerzy biją klientów. Czasa
mi zabijają. W wagonie wahadło
wego pociągu podmiejskiego przez 
kilka godzin „jeździł" (tam i z po
wrotem) zmasakrowany człowiek i 
nikt ze spieszących do s w o i c h 
spraw podróżnych go nie zuważył. 
Przez kilka lat młodociani bandyci 
bezkarnie gwałcili kobiety. I nikt 
nie zaprotestował. Wszyscy się bali. 
Kilkunastoosobowa banda sterrory
zowała miast::>. W 1972 r{):rn. Niepra
wdopodob:ie ale prawdziwe. Grote3-
kowe i przez to tragiczne ... 

Często jesteśmy bezradni wobec 
bandytyzmu i szerzącego się okru
cieństwa, płynącego z bezmyślności, 
otępienia umysłowego, alkoholu. Jes
teśmy śmieszni ze swoimi książka
mi, przedstawieniami . i rzeźbami, 
które w każdej chwili ktoś może 
rozbić. I to nie z powodu innej ide
ologii czy esteyki, ale ot tak, po 

prostu przechodził akurat koło nas 
i podstawił nam nogę... Okrucień
stwa nie należy szukać u Artauda, 
wystarczy wyjść wieczorem na u'i
cę w Warszawie, Żyrardowie, Zie
lonej Górze, czy w Konstantynowie. 
Czasy nasze są. równie okrutne jak 
czasy Marlowe'a, mimo źe nie wie
sza się 80·0 osób rocznie na placach 
publicznych. Ludzie dążąc do osiąg
nięcia swoich celów, często . mini
malnych i przypadkowych, nie liczą 
się z innymi ludźmi. Nie liczą się 
z ich życiem. I nie liczą się z ich 
śmiercią . Z powodu 50 centymetro
wej miedzy zabito człowieka. Za sto 
złotych . Za to, że potrącił w tram
waju. Umiera się z absurdalnych 
powodów. Przypadkowo, byle jak, 
byle gdzie. śmierć staje się grotes
kowa, tak jak życie... Chciałbym, 
aby okrucieństwo tkwiące w „Ed
wardzie II" nie było w naszym 
przedstawieniu modnym teatralnym 
okrucieństwem. Chcę o tym cały 
czas pamiętać, realizując spektakl o 
burzliwym panowaniu i żałosnej 
śmierci króla Anglii, Edwarda II, z 
początku XIV wieku i o tragicznym 
upadku dumnego Mortimera. 

RYSZARD ZUROMSKl 

Kiedy już przekonaliście się, że na ziemi wszystko jest złe i zbrod 
nicz..e - powie i m rozgniewana Istota najwyższa - to dlaczego za
błądziliście na ścieżki cnoty? ( .. .) Kiedyż to widzieliście mnie w moim 
postępowaniu dobroczyńcą? Czyż wtedy k,iedy zsyłałem na was za
razę, wojny domowe, choroby, trzęsienia ziemi i burze? Czy to bez
ustannie potrząsając nad wami wężami niezgody przekonałem was; 
że dobro jest moją esencją? Głupcze! Czemu mnie nie naśladowa
łeś? 

Markiz de Sade „JuUa" 
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WILHEM BRUCHNALSKI 

Z DZIEJÓW PANEGIRYKU 
W POLSCE 

Aż nadto - i to od początku już 
XIX wieku rozpowszechnione 
jest w historii piśmiennictwa pol
skiego mniemanie i przekonanie o 
nadzwyczajnej doniosłości i roli ja

' ką odgrywał utwór literacki, noszą
. cy miano panegiryku. Aby co do 
pojęcia jego nie być w wątpliwości, 
należy stwierdzić, że - w znacze
niu właściwym brany - panegiryk 
jest utworem piśmienniczym, który 
pod względem formy może przybrać 

·postać jakiegokolwiek rodzaju pro
zaicznego lub poetycznego, pod 
względem osnowy zaś zawiera po
chwałę względnie naganę, i to w do
datniej czy ujemnej dążności ampli
fikowaną, osoby lub rzeczy, tak 
·realnej, jak zmyślonej, tak kon
kretnej jak oderwanej. W tym ro
zumieniu panegiryk wiódł żywot 
szeroki w literaturze starożytnej 
greckiej i rzymskiej („.). W piśmien
nictwie narodów nowożytnych któ
re budowało się na podstawach sta 
rożytności - mianowicie rzeczywi
stych jej zabytków, reprodukując je 
drogą naśladownictwa prostego lub 
przyswojenia ( ... ) - także tradycja 
panegiryków nie ustaje, leC'Z przy
stosowywana jedynie treść i tenden
cję swoich płodów do zmienionych 
stosunków przede wszystkim mate
rialnej i duchowej kultury czasów 
nowszych. („.) 

Na możliwie szerokim materiale 
literatury nowszej się opierając, w 
sprawie genus panegyricum konie
cznym jest stwierdzić trzy żadnej 
zgoła wątpliwości nie ulegające zja
wiska: 

Pierwszy to fakt nieprzerwanego 
trwania panegiryku od czasów naj
dawniejszych do dnia dzisiejszego, 
( ... ) Fakt ten jest dowodem, że pa-

negiryk istniał i istnieje nie jako 
wynik zboczenia pewnego w twór
czości piśmienniczej, lecz jako właś
ciwości natury ludzkiej ukultywo
wanej, która do całkowitego swoje
go wyrazu wymaga koniecznie ga
nienia i chwalenia . 

Zjawiskiem drugim w dziejach 
panegiryku, bez zmian utrzymują
cym się od starożytności zamierz
chłej do chwil obecnych, jest prak
tyką stwierdzona jego faktura ( ... ) 
Innymi słowy należałoby powiedzieć, 
że panegiryk jest jednym z nielicz
nych okazów produkcji piśmienni
czej które w rozwoju gatunków li
terackich zachowały w granicach 
może najszerszych, mianowicie w 
zakresie tzw. mów pochwalnych, 
nieskazitelną prawie czystość swo
jego genus. 

Zjawisko ostatnie wreszcie, nie 
zauważane dotąd zupełnie, co się 
tyczy związku panegiryku z całym 
szeregiem objawów kultury ducho
wej i obyczajowej, streszcza się w 
fakcie, że wśród rodzajów literac
kich panegiryk (a obok niego może 
jeszcze tylko jedna idylla) ma naj
więcej styczności z jednej strony ze 
sztukami plastycznymi: malarstwem, 
rzeźbą i budownictwem, z drugiej 
ze wszystkim tym, co się składa 
na zwyczaj i obyczaj, według aspi
racji ich obu, tj. sztuki i zv1yczaju, 
stylizując jedynie treść i formę, o
kreślone w zasadzie już przez sta
rożytność. 

Z trzech tych faktów, aby nie 
przytaczać już innych mniejszej wa
gi, wypływa doniosłe znaczenie ja
kie panegiryk miał i mieć musiał 
w każdej literaturze (.„) Każdy kto 
choćby powierzchownie rzucił okiem 
na bibliografię polską spostrzeże 
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niewątpliwie, że w tym inwentarzu 
polskiego dorobku umysłowego rolę 
pod względem intensywnym i eks
tensywnym niemałą odgrywał - po
dobnie jak w piśmiennictwach in
nych - panegiryk. Nie uszło to u
wagi - jak naturalna - także 
wszystkich historyków literatury czy 
piśmiennictwa polskiego, szczególnie 
takich, którzy całość dziejów mieli 
przed oczyma i usiłowali przedsta
wić je w obrazie następujących po 
sobie, a organicznie i logicznie wią
żących się stadiów ewolucyjnych. ( ... ) 

iPiotr Chmielowski powiada w tej 
materii co następuje: „Usp<Bobienie 
panegiryczne nie jest bynajmniej ob
ce i literaturze Wieku Złotego, tkwi
ło ono bowiem do pewnego stopnia 
w obyczajach narodu, a wzmogło 
się wraz z humanizmem który po
trzebując opieki mecenasów musiał 
im palić kadzidła. Nie razi ono w 
Wieku Złotym dlatego, że pochwa
ły oddawane były pospolide ludziom 
znakomitym, istotnie w sprawie o
światy zasłużonym; razi natomiast 
w wieku XVII, gdyż zwrócone jest 
zbyt często ku bardzo mało znaczą
cym osobistościom o których byśmy 
nic zgoła nie wiedzieli, gdyby nie 
panegiryki na ich cześć drukowane. 
Zważyć atoli należy, że rozpowsze
chnienie się pochwał dla takich na
wet osobistości zostaje w ścisłym 
związku ze zwiększeniem produkcji 
literackiej w ogóle, a więc i z liczbą 
coraz to mniej znaczących mecena
sów i mecenasików". 

Ignacy Chrzanowski w swej „Hi
storii literatury niepodległej Polski" 
pisał: „ Ukazywało się również co 
niemiara panegiryków, tj. wierszy
deł pochwalnych polskich i łaciń
skich, wygłaszanych prze księży i 
nieksięży na chrzcinach i pogrze
bach, na zaręczynach i weselach, 

przy uroczystych zjazdach króla i 
dostojników do miast, słowem przy 
każdej sposobności; wynoszono pod 
niebiosa nieboszczyków, choćby ci 
żadnej zasługi nie położyli, wielbio
no ich cnoty, choćby nawet byli wie
rutnymi łotrami; palono kadzidło 
na cześć żywych, i odurzali się nimi 
szlachta i magnaci, coraz to więcej 
z siebie zadoW'Oleni, tym więcej 
spragnieni p<>chwał i pochlebstwa, 
im mniej na nie zasługiwali. Ten 
wstrętny i ogłupiający zwyczaj 
wtargnął nawet do mowy sejmo
wej: pochlebiano sobie wzajem za
miast radzić o ratowaniu Ojczyzny. 
Wprawdzie panegiryki istniały już 
w wieku XVI, ale było ich stosun
kowo mało; w XVII tymczasem za
chwaściły literaturę tak dalece, że 
mniej więcej siódma jej część na 
nie odpada". ( ... ) 

Na s.tanowisku najogólniejszym 
stając, powiedziałbym, że panegiryk 
w literaturze polskiej nie jest żad
nym wymysłem polskim ani też nie 
mo:ilna go uważać za żaden specy
ficzny <>bjaw ducha, wyobraźni czy 
usposobienia ducha polskiego; ist
niał bowiem w literaturze powsze
chnej jako osobny rodzaj retorycz
ny i poetycki na bardzo długie wie
ki przed by•tem historycznym lite
ratury polskiej. Zbyt wysoki nieraz 
jego procent w naszej produkcji piś
mienniczej także nie może być bra
ny za zjawisko ujemne specyficz
nie polskie, mian<>wicie polskiego 
serwilizmu, w literaturze obcej bo
wiem, francuskiej, włoskiej i nie
mieckiej, szczególnie niemieckiej, 
serwilizm święci po prostu orgie 
pod względem enlromiastyki (poch
wały), która w porównaniu z pol
ską okazuje niekiedy procent zna
cz.nie wyższy, bez względu na to, w 
jakim znaczeniu będzie się ją brało. 
Tyle co do stanowiska ogólnego. 

„Morał iesł 
bowiem ważny 
przez 
podanie ... " 

TERESA 
GIERKO 

TA MYŚL zawarta w prologu, 
czyż nie jest raczej propozycją za
dumy sceptyc'Zlilej, może cynicznej, 
a może prawdziwej, nad naturą lu
dzką, jej właściwościami i skutka-· 
mi? 

Do podanego w sztuce morału (a 
może jego braku) widzowie mają 
prawo i możn<>ść, ustosunkować się 
indywidualnie, według siebie i swo
jej osobowości " ... jeśli się w toku 
rozpoznacie sztuki, ze słów stosow
ne wybierzcie nauki..." 

A zatem podchwyćmy propozycję 
i zadumajmy· się nad tym, o czym 
też w prologu, że czyny ludzkie, to 
co się kiedyś wydarzyło, wydarza 
się nadal, epoka po epoce dzień po 
dniu mimo, że forma tych czynów 
i następstw ich, jest inna. 

Dramat można odebrać jako na
iwny, jednak nie w budowie bo 
·naiwny .ze względu na e.J.'Ż!bietańskie 
ujęcie prtobleanaityki władzy, moral
ności, hierarchii wartości, słabości i 
wad lud'ik'ich. Naiwny ·po ipowierz
chownym zapo21narniu się z drama
tem, lecz głębiej kryjący, czyny i za
chowania ludzkie, zawsze aktualne. 

Nasza myśl biegnie dalej, tak jak 
w sztuce, tak i w życiu, problem 
roli i maski ciągle istotny. Im bar
dziej człowiek się z nią zżyje, im 
jej bardziej potrzebuje, tym działa 
sugestywniej. 

P<>wstaje pytanie na ile można 
być sobą, być autentycZ'nym, a na 
ile trzeba okrywać się maską i to 
jaką? 

Autentyzm, a więc „bycie sobą" 
czy też nakładanie maski, uwarun
kowana jest przez otaczające nas 
środowislro. 

Innym jest się w rodzinie, wśród 
bliskich, innym w szkole, w zakła
dzie pracy, na ulicy, czy na zebra
niu. 

.W domu bezpieczniejszy jest au
tentyzm, którego człowiek przecież 
potrzebuje, aniżeli w otoczeniu lu
dzi obcych. 
Jakżesz rzadko jednak można so

bie pozwolić na luksus „bycia so
bą'', uzewnętrznienia swych uczuć 
najgłębszych i dążeń, swej prawdzi
wej osobowości. 
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Spotyka się bowiem człowiek z 
brakiem zrozumienia, obojętnością, 
nietolerancją, czy drwiną. 

Antoni Kępiński stwierdza : „.„ma
skę człowiek tworzy od najmłod
szych la t, by od otoczenia s i ę odizo
lować, by nie dać po sobie poznać 
co naprawdę w środku odczuwa. 
Tego wymagają normy życia spo
łecznego" i dodajmy - kulturowe
go . 
Każdy tworzy sobie właściwą ma

skę. Wiemy, że są one różnorodne. 
Wynikają z wychowania nabytego, 
tradycji kulturowych, lęku przed 
odrzuceniem, z różnorakich przesła
nek, lecz przede wszystkim mają 
charakter obronny. 

Zapewnienie sobie bezpieczeńswa 
tkwić może w życzliwym, akceptu
jącym ustosu nkowaniu s ię do ludzi 
w empatii i przyjaznym wychodze
niu naprzeciw drugiemu człowieko
wi, w śpieszeniu z pomocą lub radą, 
w tolerowaniu jego wad i słabości. 

Gdyby taki charakter masek prze
ważał, byłoby mniej ludzi samot
nych, a może i smutnych. 

Niestety człowiek chce sobie za
pewnić bezpieczeństwo, często w 
zupełn ie odmiennych maskach. Mia
nowicie poprzez obojętność, niechęć, 
nietolerancj ę, czy wręcz agresję, o
krucieństwo różnego typu, według 
zdania, że słowem można boleśniej 
zranić, aniżeli sztyletem . Codzien
ność niesie nam jak wiemy, bardzo 
wiele na to przykładów. 

Bywa, że w tym bogactwie i róż
norodności masek, nie można zna
leść dla siebie odpowiedniej. Czło
wiek jednak bez maski egzystować 
nie może - rezygnuje więc z tej 
egzystencji i targa się na swe ży
cie. Czy nie zaryzykować twierdze
nia, że samobójstwo jest bezwzględ
nie nagą, tragiczną formą auten
tyzmu? 

Dramat nasuwa dalsze refleksje . 
Otóż kryzys wszelkich ideałów, klę
ska wszystkich bohaterów. Zło zo-
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stało us unię te , kraj „stara Anglia" 
oczyszczony i jak po każdym prze
wrocie miała potencjalnie nastą
pić odnowa. Jednak w 10 lat po za
bójstwie Edwarda II jego syn Ed
ward III rozpętał wojnę stuletnią. 
I znowu trwały walki, znowu gra
biono i mordowano, w imię zdoby
cia tronu francuskiego i władzy. 

I jak przed wiekami, tak i nadal, 
zło zawsze nawraca, bo zło, ale 
wraz z dobrem na szczęście, jest 
nierozerwalnie związane z naturą 
człowieka, z istnieniem, z bytem. 

Problem zła fascynuje pisarzy 
bardziej, niż dobro, lecz· niewielu 
traciło wiarę w zwycięstwo dobra. 

Nie poddajemy się i my pesymi
stycznemu wydżwiękowi dramatu. 
Każda epoka ma swó j rodzaj i swo
ją formę tak zła, jak i dobra. Zmie
nia się również s tosunek do zła 
i wypaczeń ludzkich. Nie jest do 
pomyślenia, by w obecnych czasach, 
dla innego mężczyzny, król poświę
cił królestwo, czy też by za homo
seksualizm karano śmiercią . 

. Wartościowanie sią zmienia i gra-
nice tolerancji się przesuwają. . 

Potrzeba uczucia i jego zaspoko
jen ia, potrzeba więzi z drugim czło
wiek iem, pozostaje jednak zawsze 
taka sama, istotna i najważniej sza. 
Jest rzeczą znaną, że współczesny 
postęp techniki i cywilizacji, czyni 
coraz więcej ludzi, z poczuciem osa
motnienia. Na ich potrzebę uczucia, 
nikt n ie odpowiada. Nikt im nie 
wych odzi na spotkanie. Uważa się, 
że to z kolei jes t przyczyną licz
nych stanów frustracji, nerwic i de
presji. 

Czy następne pokolenia potrafią 
rozwiązać ten problem, jakie obio
rą kategorie potrzeb i wartcści, a 
więc jaka będzie ich przyszłość -
na te pytania, historia już nie nam 
odpowie. 

TERESA GIERKO 
P sychiatra 

Na przestrzeni 24 lat, tj . od je
sieni 1951 poczynając aż do chwili 
obecnej premiery, zielonogórski teatr 
wystawił ogółem 26 utworów daw
nych i współczesnych autorów z an
gielskiego obszaru językowego. 
Wśród nich poczes ne miej sce zajmo
wały sztuki W. Szekspira, wielkiego 
rówieśnika Ch. J . Marlowe'a. 
Pierwszą premierą szekspirowską 

była BURZA w przekładzie Zofii Si
wickiej (8.2.59). Z ówczesnej obsady 
aktorskiej nadal pracuje w naszym 
teatrze jedynie Józef Michalce'o/icz 
(Bosman). Inscenizacja i reżyseria 
była dziełem dyr. Jerzego Zegalskie
go przy współpracy dramaturgicz
nej niżej podpisanego. Dekoracje za
projektował zmarły 'Iliedawno Jan 
Kosiński, a kostiumy były projektu 
Hanny Pfeffer. Spektakl wywołał 
duże zainteresowanie publir.zności 
oraz prasy miejscowej i ogólnopol
skiej. 
Drugą premierą szekspirowską był 

WIECZÓR TRZECH KROLI w prze
kładzie Stanisława Dygata (18.6.60). 
Inscenizacja i reżyseria Marii Stra
szewskiej, również przy wsp6łpracy 
dramaturgicznej autora tej notatki. 
A z obsady aktorskiej do dziś pra
cują w Zielonej Górze: Zd3isław 
Grudzień (Chudogęba) i J. Michal
cewicz (Valentino). Scenografiq przy
gotował Zbigniew Bednarowicz. Mu
zyka była Tadeusza Szeligowskiego. 

Trzecią, szekspirowską premierą 
był pamiętny KRÓL RYSZARD II 
w przekładzie Jerzego Ławińskiego, 
wówczas jeszcze zielonogórzanina. 
Przekład ten został zamówiony 
przez dyr. Marka Okopińskiego, re
żysera spektaklu (12.5.62), z którym 
współpracował literacko Stanisław 
Hebanowski. Z. Grudzień grał 
Green'a. Scenografem był Janusz 
Werpechows ki, a muzykę skompo
nował Franciszek Woźniak. Insceni
zacja ta uzyskała nagrodę Ministra 
Kultury i Sztuki na Festiwalu Tea
tralnym w Kaliszu. 

Czwartą premierą byli DWAJ PA
NOWIE Z WERONY w przekładzie 
Stanisława Koźmiana i w opraco
waniu muzycznym Zofii Łosakie
wicz (21.2.64). Z aktorów wymienia
my tych, którzy i dzisiaj znajdują 
się w zespole: Jerzy Glapa (Valen
tio), Z. Grudzień (Protej), .T. Mi
chalcewicz (Turio) i J erzy Sliwa 
(Lanca). Reżyserował Zbigniew Mak 
w scenografii Wandy Kuczyńskiej. 

Piąta premiera to OTELLO w 
przekładzie Krystyny Berwińskiej 
(23 .4.66). Reżyseria: Andrzej Maka
rewicz. Scenografia: Marek Nitecki. 
Układ pojedynków: Jerzy Złotnicki. 
A grali m. in.: Danuta Ambroż (E
milia), Cyryl Przybył (Jago), Hilary 
Kurpanik (Rodrygo), Z. Grudzień 
(Kasjo) i J. Michalcewicz (Cypryj
czyk). 

Szóstą premierą był KRÓL LEAR 
w przekładzie Józefa Paszkowskie
go, w reżyserii dyr. Jerzego Hoff
manna i scenografii Władysława Wi
gury (17.1.70). Muzycznie opracował 
spektakl Zenon Andrzejewski, zaś 
Pieśń Błazna skomponował Ry szard 
Gardo. W obsadzie byli m. in.: C. 
Przybył (hr. Kent), H. Kurpanik 
(Edgar), D. Zybalanka (Goneryla), 
D. Ambroż (Regana), J. Glapa (Bla
zen), T. Bartkowiak (Doktor), R. 
Garbowski (Dworzanin) i J. Michal
cewicz (Sługa). 

Z kronikarskiej ścisłości odnotuje
my też godzinny montaż literacki, 
złożony z fragmentów sztuki Szek
spira, r ealizowany kilkskrotnie 
przez grupę aktorów na terenie 
szkół średnich (w r. 1964), a także 
Koncert Muzyki i Słowa z okazji 
400-lecia urodzin Wiliama Slekspi
ra, przygotowany przez Teatr i Or
kiestrę Symfoniczną przy współpra
cy ZPAP, ZLP i LTM w Zielonej 
Górze (27.4.64). 

ZDZISI.i\ W GIŻEJEWSUX 
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Z NASZEJ KRONIKI: Dyrektor Ryszad Żuromski rozmawia z prof. drem I<nzl
mierzm Wyką w trakcie przerwy w obradach zorganizowanej w dniach 24-26.X.74 
zielonogórskiej sesji poświęconej literaturze 30-lecia PRL. Tatr nasz był współorga -

nizatorem tej sesji. 
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Z NASZEJ KRONIKI 

3. IX. 1974 r. odbyła się premiera „Kos
mogonii" Jarosława Iwaszkiewicza w 
reżyserii Kazimiery Starzyckiej-Ku
balskiej. 

3. X. 1974 r. odbyła się prap1·emiera 
„Donosów rzeczywistości" Mirona 
Białoszewskiego, w adaptacji I reży

serii Ryszarda Majora. Sscenogra!ia 
Daniel Mróz. 

11. X. 1974 r. - premiera „Smicrcl na 
raty" Janusza Krasińskiego, w reży

serii Marka Wilewskiego. Opracowa
nie muzyczne - Krzysztof Kozłow

ski. W roli Ku:tmy gościnnie Jerzy 
Cnota. 

17. X. 1974 r. - oficjalna inauguracja 
nowego sezonu teatralnego w cero
walni „Polskiej Wełny" µremlerą 

prasową „Człowieka znikąd" Ignace
go Dworleckiego, w tłumaczeniu Je
~zego Koeniga. Reżyseria - Ryszard 
Żuromski, scenografia - Jan Banu
cha, opracowanie muzyczne · - Fran
ciszek Rze:tniczak kapelmistrz orkie
stry dętej Zastalu. Na premlt!rze o
becny był tłumacz i prof. dr B. Ko
rzeniewski. 

14. X. 1974 r. - gościnne występy war
szawskiego Teatru Ochoty ze „Smler
cią gubernatora" Leona Kruczkow
skiego w reżyserii Haliny i Jana Ma
chulskich. Gubernator - J . Machul
ski, więzień - z. Wardejn. Wspólna 
Impreza Wydziału Kultury i Sztuki 
UW, LTK i Teatru. 

22. X. 1974 r. - zwiedzanie Zast:ilu przez 
zespół aktorski. Spotkanie z przed
stawicielami dyrekcji I załogi. 

W dniach 24. X. - 26. X. 1974 r. w 

Sali Kameralnej teatru odbywała się 

ogólnopolska sesja poświęcona lite-

raturze w 30-leciu PRL, zorganizo

wana przez WSP i LTN wraz z Tea

trem. Obradom, którym przewodni

czył prof. dr Kazimierz Wyka towa

rzyszyły premiery prasowe „Kosmo-

gonii", „Donosów rzeczywistości" 

„Smlercl na raty". 

W okresie od 6. XI. do 12. XI. zespól 
Teatru Lubuskiego występował goś

cinnie w Płocku nieoficjalnie inau
gurując działalność płockiej sco=ny. 
Przedstawiono „Człowieka zoikąd", 

„Donosy rzeczywistości" I „Smierć 

na raty". Zwiedzanie przez zespół 

„Petrochemii". 

18. XI. 1974 r . - spotkanie z dyrektorem 
Teatru Lubuskiego Ryszardem Zu
romsklm w KMPiK-u. Dyskusja na 
temat dotychczasowych pr~mier Tea
tru. 

16. XII. 1974 r. - I przegląd monodra
mów zorganizowany przez LTK i Te-
11tr. w przeglądzie wzięli udział ak
torzy teatrów w Gorzowie i Zielo
nej Górze: S. Woroniecki pl'Zedsta
wil „Rozpirzony bęben" B. Hrabala, 
z. Marczewski „Promethidiona" 
Norwida, H. Gońda -: „Szarą aureo
lę" J. Kawalca I J. Plątko·wski -
„Pracowite dno sadzawki" J. Gó
rzańskiego w reżyserii Doauslawa 
Kierca. 

19. xn. 1974 r. - prapremiera „6 lub 
3X6" według „Przygód Pędrka Wy
rzutka" Stefana Themersona. Scena
riusz I reżyseria - Bogusław Kierc, 
scenografia - Janina Scleszko, opra
cowanie muzyczne - Mirosław Ja
strzębski. 

16. I. 1975 r. premiera studencka 
„6 lub 3 X 6" połączona z dyskusją. 
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29. r, 1975 r. - „Z-lota czaszka" Juliuna · - 13 
Słowackiego w reżyserii i scenografii 
Ryszarda Pcryta . Goscinne wystę11y 

grupy warszawskich aktorów E. Ba-
11esz, M. Dziewulska, B. MHjewska, 

marca 1975 - nocne pr:red*awienie 
„Smierć na raty" Janusza Krasiń
skiego w ł'Cżyserii Marka Wilewskie
go. Po przedstawle1<1iu odbyła się 

rozmow> dotycząca związków tea
tru z życiem, poszukiwań współczes

nego teatru i związanych z tym o
statnich prób Grotowskiego. 

22. 

24. 

A. Seweryn, I. Wykurz, J. Zelnik): 
Impreza zorganizowana przez LTK i 
Teatr. 

I. 1975 r. - spotkanie w KMPiK-u 
z Bogusławem Kiercem re~yserem 

„6 lub 3 X 6". 

I. 1975 r. - „Smierć: na raty" gra-
n::i dla słuchaczy Wojewódzkiego 
Uniwersytetu Robotniczego ZMS. Po 
p rzedstawieniu odbyta się pubłiczn::i 

dyskusja na temat kary śn1ierci z 
udziałem prokuratora, sędzie I', o, ad-
wo kata i psychiatry. 

11. II. 1975 - w ieczór autorski Juliana 
Stryjkowskiego, zorganizowany przez 
LTK i Teatr. 

7. XI. 1974 r . prapremiera „Serc.1 
wiolonczeli" Joanny Kulmowe j . Re
żyseria - Anna Tomschey, .scenogra
fia - Ryszard Kiełb, opracowanie 
muzyczne - Romuald Ortel (scena . 
lalkowa ). 

11. I. 19'/5 r. - „Choinka" - reżyser i3 

Miłosz Roszkowski, scenografia 
Hieroni.m Gwizdała, opracowanie mu
zyczne - . Dobrosława Chrzanowska. 
(scena lalkowa). ·. 

22 lu~ego 1975 - prapremiera „Czarne j 
r6ży" Juliana Stryjkowskiego w 

·adaptacji i reżyserii Roma·na Kło

sowskiego. Scenografia - Jan· Banu
cha. Muzyka - Eugeniusz Rudnik. 
(Studio Eksperymentalne Polskiego 
Radia i Telewizji) . w rolach głów
nych - Grażyna Leśniak i Bogu
sław Kie rc. Na przedstawieniu był 

obecny autor. 

2 marca 1975 - w studenckim klubie 
„Cł10chol" odbyta się I Nocna Se
s ja poświęcona „Problemom współ

czesnego teatr.u". W sympozium zor
ganizowanym przez studeutów WSP 
w Zielonej Górze wzięli udział 

przedstawiciele środ-0wisk studenc
kich i • twórczych. 

28: 

14 

17 

13 

marca 1975 - w Teatrze gościł doc. 
dr Kot z wykładem „Sztuka i ideo
logia". Po przedstawie niu „Czarnej 
róży" odbyła się dyskusja z jego 
udziałem. 

m~.rca 1975 - popremierowe spotka
nie w KMPiK-u z Romanem Klo
sowskim - reżyserem „Czarnej róży" . 

m : rca 1915 - w Zespole Szkół Me
chanicznych przeJilrowadzono przed 
kamerami wewnętrznej telewizji wy
wiady z dyrektoręm Lubuskiego 
Teatru RyFzardem Żuromskim 

oraz aktorami Jerzym Sliwą i Bo
gusławem Kiercem z okazji Między
narodowego Dnia Teatr u 1975. 

22 marca Prapremiera „Krętacza" 

Pl :u ta w tłum. i reż. Anclrzeja Kru
czyńskiego, scenografia Janina 
~cieszko. · 

23 marca - z okazji .prapremiery „Krę

tacza" Plauta gościła w teatrze prof. 
dr Lidia Winniczuk. 

li kwiecień - spektakl „Donosów rze
czywistości" zaproszony został do 
Legnicy jako impreza tow;irzysząc1 

sesji „Te::itr a literatura" odbyw:iją
caj się z okazji Legnickich Dni Poe
zji. Sesję otworzył Bogusław Kierc 
referatem: „Chłopiec ta moja dziew
czyna''. 

~2 kwiecień - "~złowiek znikqd" za 
grany został w Gorzowie w hali fa
brycznej „Ursusa". Po prz.ccłstawie

niu odbyła się dyskusja. 

~7 kwiecień - premiera „Wilka w bu
ts.ch" Zofii Prokofiew w tłum. i reż . 

Romana Garbowskiego (scena lałko

wr.). 
-' 

maj ---,--- Spektakl „6 lub 3 X 6" uczest
niczy w poznań skim Biennale Sztuki 
Dziecięcej. 

11 maj - ~w· teatrze ·odbył się r ecital 
chilijskiej pieś niarki Marty Contre
ras de Barratini; połączony 'L. pro
]ekcją filmów obrazujących. tragedi_ę 

Chile. 
Impreza zorganizowana przez; LT.K . i 
Teatr. 

12· m_aj - Premiera spektakiu „_!łucho:ne 
święto światła" -wg poezji Bogusława 
Kierca w wykonani'u studenckleg:l 
teatru „Kontakt" w reż . Andrzeja 

- ·-wetrera:.-

21 maj Przedstawienie „C.,lowieka 
znikąd" odbyło się w Zaganiu w 
hali fabrycznej Wytwórni Chłodzia 

rek „Polar". 

26 maj - Teatr został odznaczony me
dalem Komlsji Edukacji Narodowej. 

27 maja - Na ogólnop. Festiwal1:1_Polskich 
Sztuk Współczesnych Teatr Lubuski 
prze dstawit „Czarną różę" J. Stryj
kowskiego -w adaptacjł i reżyserii 
Romana Kłoso wskiego i ;,Smierć na 
raty" J. Krasińskiego w reż. M. Wi
lewskiego oraz jako imprezę towa-

rzyszącą „Donosy rżeczywistośCi" M. 
Białoszewskiego w adaptacji i reż. 

U. Majora. 
Jury przyznało drugą nagrodę Ro
manowi Kłosowskiemu za a<l?.ptację 

i reżyserię „Czarnej róży" , Jerzemu 
Sliwie - wyróżnienie za role: Wuja 
w „Czarnej róży", a teatr otrzyma! 
honorowe wyróżnienie za „ambitne 
i wartościowe poszukiwania w za
kresie współczesnego repertu.:;ru pol
skiego". 

9-11 czerwiec - odbyły się gościnne 

występy warszawskiego Teatru Ade
kwatnego którym j<ieruje Henryk 
Boukolowski. Goście-- przedstawili 
„Mewę" wg R. Bacha, „Improwizja
cję" i „Wielkanoc Jana Sebastiana 
Bacha" K. I. Galctyńskiego. Impre
zę zorganizowano wspólnie z Wy
d7,iatem Kultury UW i LTK. 

14 czerwiec - Spektakl „Człowiek zni
kąd" grany w ramach obchodów Dni 
Literatury Radzieckiej. Wśród zapro
szonych gości obecni byli również 

pisarze radzieccy. 



Post scriptum 
„LISTU DO TEATROMANA" 

STUDENCI O TEATRZE 

Jeśli zapytamy dyrektora teatru 
w Zielonej Górze jaką ma koncep
cję teatru i nie usłyszymy żadnej 
odpowiedzi lub odpowiedź: Nie 
wiem - nie należy temu wierzyć. 
Jeśli przejrzy.my tegoroczny repertu
ar, weźmiemy udział w kilku dysku
sjach, przyjrzymy się jego pracy i 
zastanowimy dlaczego czasem w te
atralnej kasie nie ma biletów to ... 

NIE CHODZI O TO. ŻEBY 
POKLASKAĆ ... 

(ROZMOWA ZE STUDENTAMI PEDAGOGIKI 
KULTURALNO-OSWIATOWEJ WSP) 

MK: Przypominacie sobie z pew
nością całonocną dyskusję o teatrze 
w naszym klubie. Jak myślicie, czy 
rzeczywiście spotykamy się w tea
trze również po to, żeby później roz
mawiać? 

Ula: Dla mnie teatr to coś takiego 
jak kościół. Nikt się mną nie inte
resuje. W teatrze dobrze mi się my
śli. Na to nie mam czasu w życiu 
codziennym. 

Marysia: To jasne że nie idziemy 
do teatru po to żeby sobie poklas
kać, ale niczego nie załatwiają na
dęte, sztuczne dyskusje. 

Ula: Nie zgadzam się z kilku 
względów. Na takie dyskusje przy
chodzą różni ludzie. Tu można się 
wciągnąć w teatr. Czegoś nauczyć. 

Marysia: Ale chodzi o dyskusje 
twórcze, o problemach moralnych. 
Na nocnym spotkaniu w naszym 
klubie dopiero od 4 .do 7 rano mó
wiliśmy szczerze. Aż ,tyle godzin 
trzeba było, żebyśmy się stali praw
dziwi. 
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Bogdan: Myślę że takie dyskusje 
powinny się wynieść z teatru, np. 
do klubów. Powinny odbywać się 
na neutralnym terenie. Ale i wtedy 
nie jest powiedziane że te rozmowy 
będą szczere. Ciągle ciążą na nas 
jakieś role: studenta, dyrektora, ak
tora ... 

Ula: To proste słowo - wspólno
ta. Tak tl'udno jednak ją osiągnąć. 

Marysia: Niemożliwe jest osiąg
nięcie całkowitej swobody. Nawet 
położenie się na podłodze o swo
bodzie nie świadczy. Najgorsze jest 
to, że ci „najswobodniejsi" narirucają 
swoje zdanie. Przecież nocna dys
k!usja po „Czapie" przekształciła się 
w zły teatr. Nic dobrego nie otrzy
maliśmy i nic dać nie mogliśmy. 

Mariola: To dotyczy nie tylko tej 
dyskusji. Pewna byłam że po „Pę
drku" dyskusja porno.że mi zrozu
mieć problemy sztuki. Ale nic z 
dyskusji nie pamiętam: i dlatego 
„Pędrka" nie rozumiem. 

Marysia: Ja jeszcze o spotkaniu 
po „Czapie". Tam była ciek~wa 
sprawa stolika. Odsuwano ten bied
ny stolik, mówiono że to on prze
szkadza nam się zbliżyć. To prze
cież absurd! 

Ula: Po „Czapie" właściwie nas 
oszukano. Pokazanie sztuki o 12 w 
nocy .to jeszcze nic wielkiego. Ocze
kiwaliśmy czegoś więcej. 

Krystyna: Od tego czasu noszę w 
sobie nastawienie że dyskusje to 
rozmowy ·O wszystkim i o niczym. 
Czasami - szufladkowanie pojęć. 

Mariola: Wtedy to było raczej de
monstrowanie . luzu i swobody ... 

MK: Nie ma w tym naszej winy? 
Przecież szczerość z naszej strony 
mogłaby zmusić i innych do szcze
rości. 

Bogdan: Trudno się włączyć do 
takich rozmów. 

Mariola: Bo są to popisy słowne, 
a my najczęściej boimy się przy
znać, że mniej umiemy. 

Bogdan: Tak, tylko że te wypo
wiedzi są mało komunikatywne. 
Mam wrażenie że czasem sam au
tor · zas,tanawia się „Co ja tu po
wiedziałem?" 

Ula: Człowiek naprawdę mądry 
mówi jasno. Mnie jeszcze krępuje 
sama reakcja na to co my powie
my. Ich uśmiechy, pewność siebie. 
Niech się nie wstydzą „zniżyć" do 
nas. Jeśli nie, to zaczniemy chyba 
wstawać i mówić : Jesteśmy ciut 
mniej mądrzy . Nie wszystkiego nas 
nauczono, mówimy tak jak myśli
my, a was prosimy, przynajmniej 
o jasność wypowiedzi. 

M.K.: Zauważyliście chyba że w 
tej rozmowie ciągle powtarza się 
podział na: my studenci i oni -
inni dyskutancL Dążymy chyba jed-

nak do zbliżenia, chyba tego po
trzebujemy? Potrzebne nam są te 
spotkania? 

Bogdan: Uważam że w dzisiej
szych czasach dyskusja która by 
miała wyjaśniać sztukę jest absur
dem. Spektakl po którym trzeba 
dyskutować jest położony. Możemy i 
powinniśmy dyskutować natomiast 
o problemach przez sztukę poda
nych, a tak jeszcze nie jest. 

M.K.: Pomimo to często zostajemy 
w teatrze i przychodzimy na dysku
sje. 

Ula: To jasne, ten teatr zaczął 
wreszcie dostrzegać ludzi. 

Marysia: Czujemy, że razem do 
czegoś dążymy, podejmujemy tema
ty które przedtem były nam obce. 

Krystyna: Pozbyliśmy się komple
ksów. Zrozumieliśmy nareszcie, że 
aktorzy to też zwykli ludzie. I przez 
to stali nam się bliżsi i prawdziwsi. 

Marysia: Poznaliśmy życie teatru 
od podszewki. Poruszamy się tu 
swobodnie. 

M.K.: A teatralne „miejsce na ta
jemnicę"? 

Bogdan: Nie ma tajemnic. Coś jest 
tajemnicą tylko do czasu. Tajemni
cą będą najwyżej podświadome sko
jarzenia ze sprawami osobistymi. 
Tu jeszcze sprawa kłamstwa. Kła
mie się i w knajpie i w kościele. 
W teatrze miałoby ,tego nie być? 
Można tajniki duszy ujawnić sobie 
samemu, w uniesieniu, w uczuciu. 
To może dać teatr. Jeszcze odkła
mać się można w czasie rozmowy 
po spektaklu. Czasem wystarczy po 
prostu pomilczeć. Stajemy się wte
dy mniej sformalizowani. Przestają 
nas dziwić najprostsze gesty przy
jaźni, zainteresowania. 

(Rozmawiała 
Maria Kochańska) 
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