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STANISŁAW WYSPIANSKI o 
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Rzecz dzieje się we wsi Gręboszów pod Tarnowem 



Czym jest przesąd? Dziwactwem? Blędem? Przeżytkiem 
prelogicznego stadium myślenia jednostki? Gatunku ludz
kiego? Przesąd - mówi Gustav Jahoda - nie jest bynaj
mniej zjawiskiem dziwacznym i nienormalnym, lecz jest 
silnie związany z naszymi podstawowymi sposobami my§le
nia, odczuwania i - ogólnie - reagowania na otoczenie. 

Potoczna „oświecona" postawa wobec przesądu, która 
glosi, że już widać z dala jego zbliżający się i przyśpie
szony przez oświatę zgon - ma swoje korzenie w intelek
tualnym optymiźmie XIX stulecia. 

Ale sklonność do przesądu nigdy nie zostanie wykorze
niona, gdyż jest ona integralną częścią mechanizmów adap
tacyjnych, bez których ludzkość nie bylaby zdolna do prze
trwania. 

„Psychologia przesądów" 

NIE TYLKO HISTORIA TRAGEDII„. 

O sile utworu dramatycznego świadczy między innymi wie
lość możliwości interpretacyjnych (niekoniecznie wyklucza 
jących się), rozmaitość jego kształtów scenicznych tkwiąca 
immanentnie w samym utworze a nie wynikająca tylko 
z indywidualności realizatorów przedstawienia. Wielość wa
runkowana mnogością perspektyw z których można dramat 
poddać oglądowi ... 
Świat przedstawiony w „Klątwie" rządzi się prawami irra

c;onalnymi, zbudowanymi na ponurej wierze, która łączy 
mentalność pogańską z katolicyzmem. Wiara ta nie uznaje 
przebaczenia, odkupienie grzechu wstąpienia przeciw pra
wom boskim widzi tylko w ofierze. Dramat rozgrywa się za 
sprawą Boga ingerującego w ludzkie bytowanie - rzucają
cego klątwę, zsyłającego jako karę posuchę, domagającego 
się ofiary, Boga palącego wieś piorunami. Interpretacja me
tafizyczna, widząca tragizm „Klątwy" w konieczności irracjo
nalnej, jest najbardziej oczywista. Nie jest jednak jedyna. 
Ten dramat to nie tylko historia tragedii wyznaczonej fana
tyzmem wiary, to także historia życia dwojga ludzi tkwią
cych w społeczeństwie z którym nie współdziałają: oddzielają 
się od niego, choć w rzeczywistości są z nim zrośnięci. 
Ksiądz i Młoda to ludzie świadomie obalający obowią

zujące prawa w imię własnego szczęścia. Jest w tym tra
giczna ironia: szczęście osiągane przez negację ustalonych 
zasad. Ustalonych „odgórnie", ale akceptowanych jako do
bre także i przez tych, którzy spod ich władania wyłamu
ją się. Ksiądz i Młoda nie próbują wszak budować nowych 
zasad etycznych usprawiedliwiających ich działania, lecz 
ponoszą wszelkie konsekwencje swego czynu, nawet jeśli 
prowadzi to do sprzeciwienia się własnej naturze. Wykro
czenie Księdza i Młodej jest nie tylko wykroczeniem prze
ciw prawom religii nie tylko grzechem, który pozostaje 
„własnością osobistą" każdego. Prawa te są bowiem jedno
cześnie prawami społecznymi, rządzą życiem grupy. Czło
wiek łamiący je zagraża społeczności. I tak właśnie ocenia
ni są Ksiądz i Młoda. Żyją oni w izolacji, choć otoczeni 
gromadą. Ludzie odsuwają się od nich, ale nie pozosta
wiają samych sobie. Oceniają i nie wybaczają. Ksiądz nie 
chce zgodzić się na ocenę swych czynów przez bliźnich -
uważa, że sprawa rozgrywa się tylko między nim a Bo
giem. Młoda też broni się przed oskarżeniem - oschłością, 
pogardą, wyższością . Ale gromada jest okrutna. Nie chce, 
nie potrafi zrozumieć. Człowiek łamiący obowiązujące pra
wa zasługuje tylko na potępienie, jest z gromady wyklu
czony: otoczony atmosferą wrogości, obarczony poczuciem 
winy, popychany do zbrodni. 



Wieś nie jest bez winy. Młoda, tak zd::iwaloby się obo
jętna na wie~. wyższa od niej, ostatnim swym czynem bun
tuje się przeciw jej wyrokom, jej potępieniu i obecności -
chce podpalić wieś. Gromada dotąd pozornie bierna -
aktywność przejawiała wszak tylko w sferze psychicznej -
przechodzi do ataku. Znów w imię szczęścia gromady, jej 
pomyślności, w imię obrony przed ziem decyduje się na 
następne zło. Młoda zostaje ukamieniowana. 

Tragizm tych decyzji, w których siła jest s!abością, a klę
ska zwycięstwem, objawił się. 

B_n. 

POGAŃSKOść 

„K L Ą T W V" 
WYSPIAŃSKIEGO 4 

Kilka razy w życiu wyrywa] się Wyspiański z dziedzicz
nych okowów poezji narodowej na szerszą arenę europejską . 
Przez chwilę zdawało mu się, że przez grecki mit · :„jłatwiej 
porozumie się ze współczesnymi. Niestety, nadzieje tęczowe 
z „Meleagrem" i „Protesi!asern" zawiodły. („.) Od noszenia 
drew do lasu, od pomnażania liczby tragedyj antycznych, 
martwo przeważnie rodzonych w XIX w„ przeszedł więc 
do współzawodnictwa z tragikami greckimi i z myślą o „Edy
pie królu" Sofoklesa napisał w r. 1899 tragedię o polskim 
Edypie, „Klątwę". 

Koncepcja jej, jak tragedyj greckich , religijna. Ale religia 
chrześcijań ka to światło niebieskie, a jemu szlo o konflikt 
ciemnych sił ziemi, które by były podobne do greckich potęg 
sprzed lat trzech tysięcy. Znalazł je na wsi polskiej, w Grę
boszowie pod Tarnowem. Opowiadanie żony o proboszczu, go
spodyni, dzieciach i posusze, w której gmina widziała karę 
Bożą za grzech księdza i chciała ię okupić spaleniem gospo
dyni, wydało mu się echem starych czasów, starych wiar -
i fantazja jego po<.zęła na tym tle snuć tragedyę o grzechu, 
karze i klątwie. ów ksiądz grzeszny wydał mu się odpo
wiednikiem Edypa, mającego dzieci z nieprawego związku; 
posucha gręboszowska to jak zaraza tebańska z tragedii So
foklesa. Kto zastąpi wyrocznię delficką. rozkazującą wypę
dzić z kraju grzesznika, jeśli klęska ma ustać? Wyspiań ki 
słyszał o pustelnikach, którzy jeszcze za jego czasów żyli 
po rozmaitych lasach i ściągali tłumy ludu, żądne porady 
lekarskiej i duszpasterskie.i. Otóż takic.~o pustelnika uczynił 
przed ·ta wicielem „starej wiary", „starych praktyk" („.) co to 
w wiek z wieka - tajemną trwoga czci i szanuje - pamięć 
człowieka" . Starą praktyką pustelnika jest - zamówienie 
posuchy, sprowadzenie deszczu. Taki „czar deszczowy", prak
tykowany w dawnych czasach, polegał zwykle na jakimś 
laniu wody, które przez magiczną sympatię miało soowodo
wać niebo, by poszło za tym przykładem. Wyspiański pa
miętał o Biblii (III Reg. 18) cud Eliasza na tle takiego właś
nie czaru deszczowego: Eliasz kazał podczas trzyletniej po
suchy przyprowadzić dwa woły. Jednego mieli wziąć kaoła
ni Baala, drugiego on sam. Obie strony miały na górze Kar
mel zbudować z drzewa stosy, złożyć na nie zabite zwierzę
ta ofiarne i wzywać swych bogów o podpalenie stosów 
ogniem z nieb::i. Najpierw poganie wzywali przez pół dnia 
Baala, na próżno. Potem Elia z zbudował z dwunastu ka 
mieni ołtarz, otoczył go rowem, ułożył na ołtarzu drwa, na 
nich rozćwiartowanego wołu i kazał napełnić trzykroć cztery 
naczynia wodą i wylać ją na drwa i ofiarę. Gdy to uczy
niono, modlił sie do Boga Izraela. a w tej chwili ogień 
z nieba zapalił stos i wysuszył wodę („.) Wnet zaciemniało 
się niebo i spadł z nich rzęsisty deszcz.„ 

Gdyby taki C'z::<r deszczowy Pustelnik mógł był przeprowa
dzić bez żadnych komplikacji. posucha by się skończyła -
bez tragedii. Tragedia nawiązuje się od chwili, gdy Ksiądz 
potępił gusła i czary („.) Wie o tym już gmina. Dlatego na 



m1eJsce odbycia czaru wybiera „księdzowe pole", dlatego 
stara się o pomoc czy udział gospodyni księżej. Ta 
słysząc od dzwonnika, że klątwę sprowadził grzech Księdza 
i jej - zaczyna przypuszczać, że to może nie o spa lenie 
samego drzewa idzie, ale że „z niej trzeba ofiary". ( ... ) 

(Ksiądz) pokutę pojmuje jako zadośćuczynienie przez 
ofiarę (. .. ) Tak mówi Ksiądz, który na początku zwalczał 
gusła Pustelnika, ale według Wyspiańskiego, kto popełnił ja
kąś winę, ulega sugestii opinii, którą z początku zwalczał, pod
pada Homerowej ate, zaślepieniu ( ... ) Myśl Księdza o spaleniu 
Młodej z dziećmi jest w pierwszej chwili niejako zewnętrzną 
pokusą, wydobywającą się z wierzeń ludowych, które Ksiądz 
z urzędu zwalczał, ale z podświadomych instynktów syna 
chlops'.dego podzielał. ( ... ) Wprowadzenie Młodej jako strzygi, 
przybiegającej, by spalić plebanię, ukamieniowanie jej przez 
gromadę i ukaranie gromady przez pioruny, bijące z nieba, 
to ostatnia kara za gusła ... 

Przez wprowadzenie Pustelnika i czaru deszczowego prze
niósł poeta współczesny akcję w jakąś zmierzchłą dawność, 
w której pogaństwo żyło jeszcze nie tylko w duszach ludu, 
ale i w duszach księży i z tego pogaństwa wywiódł tra
gedię - zabobonów i nieporozumień. ( ... ) 

- TADEUSZ SINKO: „Kurier Polski" 1926, nr 261-262. 

„ 

> 

6 

Wielki Boże! Patrząc z góry, - Jak tu wiedzie życie który, 
- Karzesz srogo złe sprawy, - lecz zawsześ Pan łaskawy 
Z Twojej woli się wszystko dzieje, Deszcz pada i słońce 
grzeje, -
Kwiat wschodzi, ziemia daje, - stokrotne urodzaje. 
Tyś za Achaba niewiarę - Kazał by żydzi za karę -
lat trzy 
nie mieli, - I bez chleba ginęli. 
Lecz gdy ręce swoje wznosił, - Lud do ciebie kornie prosił, 
- Spojrzałeś, Ojcze z nieba, - I daleś żyzność chleba. 

Boże Abramów, wiekuisty Panie! 
Oddal tą suszą, widoczne karanie 
Które za grzechy nasze ponosimy 
Zmiłuj się, zmiłuj za nami grzesznymi 

Boże Abramów, Boże miłosierny! 
Spuść deszcz na ziemię, aby cię lud wierny 
Bogiem uznawał, iżeś łaskawy 
A w mocy twojej przedziwne są sprawy 

Królu nad królami, z wysokości nieba 
Użycz nam deszczu, którego potrzeba 
Ożywiaj pola, owoce i trawy, 
Wysłuchaj Twój lud, o Boże łaskawy. 



7, 8 

Chór: 
Wteikie znać muszą być te winy, 
po które Boża sięga ręka. 
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Z „Klątwy" chciał on (Wyspiański) mieć dramat psy
chologiczny, a nie naturalistycznie społeczny, nie jakiś 

nowy „Świat się kończy", czy coś podobnego. Dosyć mu 
więc było, że zasłyszawszy o księdzu gręboszowskim, o jego 
życiowym konflikcie moralnym, znalazł w tym związek tra
giczny, konflikt sumienia, nad którym mógł myśleć, docho
dzić prawdy dusz, odważać ciężar losu, wiązać surową arty
styczną konstrukcję. W konstrukcji tej (. .. ) nie ulega wątpli
wości, że miejsce podniety przedniej przypadło i tu również 
literaturze antycznej, Sofokles przede wszystkim. ( ... ) Sytu
acja wstępna w obu dramatach jest prawie ta sama. Tu 
i tam nad krainą zawisło widmo zagłady idące od strony nie
ubłagalnych, złowrogich sił przyrody: tam zarazy, tu posu
chy. Tu i tam postać czołowa, sam rządca krainy, jest po
czytywany za główną przyczyne klęski, co nieświadomemu 
uprzytamnia sędziwy kapłan - Terezjasz czy Pustelnik. Tak 
więc rzeczY,wiście, na plebanii gręboszowskiej zamieszkał coś 
niby polski Edyp. Ale to tylko sam węzeł dramatu jest tak 
przejętym z Grecji elementem konstrukcyjnym. Przeprowa
dzenie natomiast i rozwiazanie wątku pójdzie już w „Klą
twie" innymi zgoła torami. Rozwiazanie dokona się przy po
mocy i na tie, wiejskiego, archaicznego obrzędu sakralne
go <. .. ) Obrzędem pierwszym jest stare, czasów przedchrześ
cijańskich jeszcze sięgające święto ognia, świętojańska so
bótka. Poeta tego jasno nie zaznaczył ale z tekstu wynika 
najwyraźniej, że akcja „Klątwy" dzieje się albo w wigilię 
wigilii, albo w samą wigilię św. Jana , to znaczy dnia 22 lub 
23 czerwca. Powstając na zgorszenie jakie idzie z plebanii 
na wieś, Sołtys podaje ten czas wyraźnie. (. .. ) Uprzytom
niwszy sobie ten czas akcji lepie.i zrozumiemy straszliwość 
klęski. Posucha przyszła na okolicę w samym środku lata, 
w okresie, kiedy słońce „palący bóg", znajduje się w apo
geum swej mocy, kiedy dni są najkrótsze i najgorętsze. Za
głada idzie na wieś w najwyższej potędze. Tym nieodpar
ciej narzuca się konieczność zdecydowanego ratunku jej nad 
przepaścią zatraty. Obrzęd sobótkowy atoli nie jest zasadni
czo obrzędem ekspiacyjnum, jest obrzędem lustralnym. 
święto sobótki od głębokiej starożytności u wszystkich 

ludów jest uważane za święto oczyszczenia przez ogień. Jest 
to zarazem święto wzrostu, a wiec młodzieży i dzieci. Ska
cząc przez święty stos młodzi poddają się czyszczącej mocy 

· płomienia, który niszczy demony, choroby i dolegliwości , 
a zarazem także znosi zmazę grzechu. Również już w głę
bokie.i starożytności mamy świadectwa, że czyszczącej dzia
łalności tego ognia poddawano także dzieci nieletnie, nawet 
niemowlęta, przenosząc je poprzez płomień sobótki. 

Jeżeli zatem w Gręboszowie na wyniosłym zboczu ple
bańskiego ugoru, ma się zapalić stos w wieczór świętojań
ski, to miałby to być stos sobótkowy. Jeżeli zaś Młoda żywi 
myśl, że ogień stosu może przynieść oczyszczenie jej i jej 
dzieciom, żyjącym pod przekleństwem grzechu, to myśl taka 
nawinąć się mogła przede wszystkim przez skojarzenie z so
bótką lustralną. Obrzęd ognia wszelako już w starożytności 
bywał także obrzędem ofiar przebłagalnych, niesionych Słoń
cu a to w szczególności w okresach wielkich klęsk żywio
łowych: posuchy czy zarazy. W ofiarach tych składano wszy
stko, co najcenniejsze, najwyższe wartości, nie wyłączając 
życia. Ofiary w ludziach były głównie symboliczne, w tym 
sensie, że palono kukły wyobrażające postać ludzką, ale 
w zamierzchłych czasach zachodziły także ofiary całopalne 
właściwie, przy których palono zwłoki dziecka zabitego 
a nawet dzieci żywe . święto ekspjacyjne kojarzyło się z in
nym kręgiem wierzeniowym i obrzędowym. z zabiegiem 
magicznym mającym na celu usunięcie klęski żywiołowej. 
O ten krąg oparty jest drugi, zasadniczy węgiel strukturalny 
„Klątwy" . ( ... ) Krąg to również odwieczny i powszechny, jak 
ów lustralny, zachowany do dzisiaj zaledwie w stanie czą
stkowym; nie mniej po wsiach naszych jeszcze się wciąż tu 
i ówdzie utrzymuje. Wyraża się on zwłaszcza w obrzędzie 
mającym na celu magiczne przywołanie deszczu. Posucha 
jest najstrasmiejszą z klęsk żywiołowych, .iakie mogą spot
kać rolnika . W stopniu wyższym jeszcze niż zaraza, niż po
wódź niż pożar, u.iawnia ona człowiekowi wiejskiemu cał
kowitą bezsilność ludzką wobec nieogarniętych , nieodmien
nych, nieubłagalnych procesów przyrody (. .. ) Nic też dziw
nei:i:o, że u wszystkich ludów i po wszystkie wieki "'! okre
sach takich klęsk żywiołowych uciekano się do jakichś, za 
niezawodne uważanych zabiegów magicznych, które miały 
zjednać, czy też zniewolić moce niebieskie do zdjęcia klą
twy, do uchylenia zagłady znad okolic. ( ... ) W „Klątwie" 
stary Pustelnik i Dzwonnik, i gromada chcą sprowadzić 
deszcze nie przez wodę 1) tylko przez ogień ( ... ) Dramaturg 
wzmocnił dobrze podstawowy wspornik swe j konstrukcji 
opierając go o prastare złoża wierzeniowe. Złoża te ugrun
towane są w duszach pospulstwa gromady, a jak zobaczymy 
nie brak ich również w światlejszych, ale równie chłopskich 
duszach Księdza i Młodej. W tej atmosferze psychicznej 
słowo - rozkaz starego wróża - Pustelnika, niesie ze sobą 
moc wybaczenia. Chór i tutaj posłusznie odpowiada: „jak 
kazałeś ... " 

„- trza by pod nieba błękit parny 
dym wzbił się w slup ofiarny, 
- by żywioł Ognia, z ziemi lęgly, · 
z niebieskim żarem stal się sprzęgły" 

') Takie obrzędy miały miejsce wrzucanie do wody istot ży-
wych, przedmiotów mających związek z wilgocią, oddawanie czci 
żabom, płazom wodnym itp. 
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Obrzęd jest zapowiedziany, stos ofiarny gotów; potrzebna 

jeszcze ofiara. Sprawa samej ofiary obrzc;dowej, samego 
przedmiotu ofiarowanego, ·nie została w „Klątwie" posta
wiona dość jasno. Pustelnik każe wznieść stos i zapalić, ale 
co na nim miało być spalone, wyraźniej nie określa. Mówi 
ogólnikowo : „trzeba ofiary z żywych płodów ziemie„." To 
jedno jest jasne: suche kłody stosu nie wystarczą. Podob
nież ogólnikowo stawia sprawę stary Dzwonnik, najgorliw
szy we wsi rzecznik obrzędu przebłagalnego: 

„a niech się pali! Co wam szkodzi 
te trocha plodu?" 

Cho~ s":"oją drogą nie słyszymy w dramacie, żeby ktoś 
ze wsi miał to „trochę płodu" nieść na stos. Sądzić wolno 
że niewyrażalność ta w wiązaniach dramatu wyniknęł~ 
z kontaminacji dwu obrzędów. Dzisiejszy stos sobótkowy 
świętoja~ski obywa się na ogół bez dodatkowej ofiary, jest 
on tą ofiarą sam z siebie. W stosie spala się przecież jego 
środkowe oparcie: drzewko świeże, osobno na ten cel 
ucięte i wbite w ziemię, drzewo życ ia „maj", symbol uro
dzaju. Natomiast obrzęd drugi: przywołanie deszczu przez 
ogień, odbywa się odmiennym sposobem: („.) z suchych 
pniaków, wykarczowanych korzeni, a więc z czc;ści drzewa 
chłonących wilgoć a teraz jej pozbawionych. Pamiętajmy, 
że nie co innego właśnie, tylko pniaki należało strącać 
w wodę, by ją pobudzić do przywołania deszczu. Podobnież 
tutaj Sołtys zarządza przy budowie stosu. 

„Każdy ze swego pniaków parę, 
aże się sąg dwie złoży; 
Trza poszanować Wiary stare 
Księdza co słuchać nie ma." 

Ale i on nie stawia sprawy wyraźnie: czy na stosie su
chych pniaków miałaby być złożona jaka ofiara całopalna, 
czy też nie. Wątpliwość rozstrzyga Młoda (. .. ). Wkraczając 
w obrzęd ona to, jako pewnego rodzaju kapłanka, zamieni 
ognisko w ołtarz ofiary całopalnej, to znaczy obrzęd Lu
stralny skojarzy z obrzędem przebłagania i odkupienia przez 
śmierć. Przez śmierć własną i swych niewinnych dzieci. Skąd 
ten pomysł niesamowity? U schyłku XIX wieku, w latach 
niemal nam współczesnych, na wsi wymienionej z nazwiska , 
w okolicy wyróżniającej się poziomem wykształcenia, wpro
wadzić w dramat matkę spalającą żywcem swe nieletnie 
dzieci, - przecież to pomysł makabryczny, w dramacie no
woczesnym trudny do pogodzenia z postawą utrzymanego 
tam na ogół reaiizmu artystycznego. Ale czy absurdalny? 
Czy całkowicie odosobniony? Przypomnijmy najpierw, że 
jest to pomysł..„ Ifigenii. W obu wypadkach i konflikt i roz
wiązanie są wcale bilsko równoległe. („.) Klęskę może uchy
lić ofiara młodego niewinnego życia ginącego w ogniu stosu. 
Tu i tam śmierć ta straszliwa - przyjęta została i spełniona 
przez samą ofiarę dobrowolnie i ochotnie - (.„) sama 
także ofiara stosu uzyskuje przez śmierć zbawienie wieczne, 
dos~~je się do nieba·. M'ówi Goniec do Klitemestry w „Ifi~ 
genu" Eurypidesa: 

·~ 

„Patrzały dzisiaj na to jasne dwa promienie, 
jak zmar la twoja córka i jak szla znów w blaski" 

Co przytwierdza Przodowonica chóru 

„Raduję się, gdy slyszę z Gońca tego laski, 
że córka twoja żyje i że bawi w niebie" 

Gromada gręboszowska przekonywa się o tym samym 
patrząc ma odlot trojga gołąbków. („.) 

Jeśli zatem oglądać się za źródłem pomysłu Wyspiailskieg 
w którą stronę zwrócić oczy? Dosyć prawdopodobną odpo· 
wiedź podał W. Fusek ( ... ) Jego zdaniem, mógł go Wyspiań
ski znaleźć w ludowej legendzie lokalnej. 

3TANISLAW PIGON': Studia literackie. Kraków - 1951 1 
(fragmenty) 



SOCJOLOG W TEATRZE .Szanowni Państwo! 

Już starożytni znawcy 
życia społecznego i arty
stycznego twierdzili, że te
atr to aktor. Aktor decy
dował o istnieniu teatru, on 
sam był i jest nadal jego 
centralną postacią. 

Z czasem wyłonił się 

z grupy aktorów człowiek 
- organizator, którego za
daniem była . pomoc w or
ganizowaniu spektakli te
atralnych, w tworzeniu 
koncepcji scenicznych; 
i w ten sposób powstała 
funkcja reżysera teatral
nego. 
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... 

Gdy trupa teatralna prze
stała rozbijać namioty po 
dworach i jarmarkach, 
i z końcem XVIII-go wieku 
osiadła na stałe w budyn
kach teatralnych, niezbędne 
okazały się takie osoby jak: 
dekorator (z niego wyk
ształcił się scenograf), or
kiestra (dziś jej funkcję 
pełni kompozytor, pomaga 
mu akustyk), zespół tech
niczny i organizacyjny. 

Potem do tej grupy dołą
czy! konsultant literacki, 
kierownik artystyczny. 
Pełny rozkwit instytucji 

teatralnej we ·wszystkich 
jej funkcjach umożliwiło 
powstałe w drugiej poło
wie XIX-go wieku społe
czeństwo przemysłowe. Po
zwoliło na pojawienie się 
wszystkich postaw este
tycznych i funkcji sztuki. 
Późniejsza zbiorowa per

cepcja ludzkich przeżyć za 
pośrednictwem filmu, tele
wizji, radia, przyczyniła się 
do rozwoju sztuki drama
tycznej i jej popularności, 
do wzmożonej teatralizacji 
ludzkiego życia. 

Otoczeni więc jesteśmy 
przez sztukę, sztukę w po
staci zdarzeń, operującą 
często symbolem, po to aby 
kształtować poglądy, wzbu
dzać refleksje, bądż tylko 
ulotne przeżycia. 
Konsekwencją zmian ja

kie nastąpiły w dobie spo
łeczeństwa przemysłowego 
jest wkraczanie sztuki 
w miarę swego zaangażo
wania w sprawy codzien
ności. Sztuka w swyc:h for
mach przestaje operować 
tylko fikcją, twórczość po
zostaje w bezpośrednim sto
sunku do rzeczywistości, 
staje się odbiciem życia 
społecznego. 

Przy tak silnej teatr;:tli
zacji życia, istnienie teatru 
jako „przedsiębiorstwa": ze
społu artystycznego, tech
nicznego i administracyjne
go okazuje się niezbędne. 
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W chwili obecneJ do Ze• 
społu teatralnego dołącza 
socjolog. Zajmuje się on 
badaniem wzajemnych od
działywań teatru na społe
czeństwa, bada opinie Pań
stwa dotyczące repertuaru 
teatralnego. Przedmiotem 
jego badań jest publiczność. 
sposób jej kształtowania 
się, czynniki które to wa
runkują . 

Jednocześnie interesuj ą 
go takie zagadnienia jak: 
rota i pozycja społeczna 
aktora, z jakich społecz
nych uwarunkowań wyrósł 
teatr i jaka jest siła jego 
społecznego oddziaływania 
(w sensie propagowania go
towych wzorów osobowych, 
czy też zmian mentalności 
członka danej zbiorowości). 
Badając te problemy so

cjoLog ma na uwadze nie 
tylko rozwój wiedzy socjo
logicznej o teatrze, lecz 
także jej praktyczne zasto
sowanie. Badając instytucje 
i grupy twórcze, zasady ich 
funkcjonowania wskazuje 
kierunki nowych, bardziej 
doskonałych rozwiązań 
w celu stworzenia odpo
wiednich warunków do 
pracy twórczej, usprawnie
nia działalności istytucji 
z myślą o wszystkich, dla 
których sztuka teatralna 
jest płaszczyzną powstawa
wania nowych stosunków 
społecznych. 

Aktor służy publiczności, 
realizatorzy artystyczni 
i techniczni - aktorowi 
i publiczności , a socjolog -
im wszystkim. 

Dlatego też, jeżeli zdarzy 
się, że zwróci się on do 
Państwa z pytaniami i proś
bą o opinie, bądźcie mu 
przychylni, poświęćcie 
chwilę czasu ... 

Z poważaniem 
ZDZISŁAW A NOW A 
Socjolog 
PańsLwowego Teatru 
Ziemi Krakowskiej 
im. L. Solskiego w Tarnowie 


