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WJlcorQet ... no cyt- t;J s 1'1o4ore DOll tojneld.q o, St llia~w-. -

Br~osoweld.e.go, w1111q„ P'ttullmer-, S6rm"' n erkec-•rd• 

Ol"" Z ~penty 1fi J'8Z1 St"'n1eł„W<11 S.- r..liczekei 1 J._roeł' W"' 

•rk1•1cs..·, Csu:i:,,,.. lliloeza , C1111rl S..Jldburg9 1 4~1t11 

Z.. ~Jne.łd.qo 

""l121tttorzy : Ach• BorowelcS. 1 T-.deut1z J..niazeweki, lhrcin 

~s1cld, JeiTi, °""clcS.' ere " Puto, Lecb 

R-.es1111Jr:, Ba.in 'Riitdcaeld., lliiici j Buainet:, 

Taa-H St•cbowati, 11..lgors..t" w._1,..8, Ew.. Wó jcittk 

org ni~eyjno-tecbnicm~: A4n llibt•c1c1, 

Uli r. 28 lut go 1975 w Fom"'niu-

Hietoriq jeat nieuat~nz:cym procesem powat•w•nio 1 przez.,

ciętQni• przeciwielietw . 

Człowiek jest procesem uetq1fi.cznego dochodzeni~ do ~?'"'Wdy 

o eobi e 1 a§wiecie ,jest historią kolej~cb u~dlrów 1 odro-

dzeń. 

Snekt~kl jeet ~rocesem T'08Zukiw~n1~ rorozumieni• 'P()ned t ym 

co dzieli. 

N~ez epekt~kl jest s krótowym ucieleśnieniem rroceeu ewolucji 

jego tw6rc6w.fierw~zym krzykiem rodzącej się świ~domości j ee t 

odczucie 9ieb1 e j~ko jednostki pozoet~jącej w konflikcie z nor

~- zbiorową,z rzeczywisto~cię ,której citnieniu rodlegQ i pły

nąc~ z tego odkryci~ niezgod~ n~ twiQt urozorow~Ilj',wrogi.~ le 

to tyl ko bunt T'Odyktow"'DY ?'"' Cze j emocjon~ l.nym odrucbeu: '3rr ze

ciwu wobec zł~ nit I""cjon~lnym roz-ozn~niem ~wi~t~ 1 rr->w 

rządzących ~~ołeczny?lli. mecb~nizm~mi.Bunt nieświ~domy do kotc~ 

swych celów noz~ t~rliwym ł~knieniem woln~ści /T'Ojl!low~nej zreszT 

tą j~ko ·Qbsolut/ ,mimo U podjęty w iuń.ę odwetu ,więcej m~ wer.61-

nego z .met.fizyką nit ze apoleczn;vm ,zorgqnizow ~m rucbe~ • 

określ~• •tu i -tere.z • .Niet:rodno ~rz idzi eć :f'inqł t go ro

a--ntycznego porywu.Młodzieżowe rewolucj e 1968 roku zn„hzł.y e

pi1og na eel~cb eądo1'.'Ych,z•piseły eię w kronik~cb policyj~cb, 

"'le icb wpływ n"' konkretne rozwiąz-r.i~ po li tyczne był znikollij' • 

Po J'.""-I'Yakim m"'ju b~ryk•d pozoet-2:0 "'rcbiwum rew.plucy jnej „w~n

g„roy : kom~t„nck:ie weoomnteni-» , kilk„ b„twnyc tyciorys6w i 

0„nęczn1~1e doagier w ~clicyjnycb sejf„ch.~le czy jednocześnie 

t~ dziecięc„ kruc·„t~ ni~ był~ koni ecznym ~t~ ~em zdo~n1~ 

~~mowiedzy i wiedzy o r~eczywi etości? ~ Cz t t~k esne, 

ciele n iP odczute doświ~dczeni e ni e 'es t - ~rv; zą le~c ją ;nye -



ld• o hi.ecie • btegori•cb re..~cb,ceył 111• Pl"SJ'•J)ieez• 

~c eu c!ojrz ... nh n•k-.zuj11c .,,.trsed 1 interpr.t~ fti•t 

• ~tegori„cb zwiipkdw 1 •"l mo•c1 ,. c.łya .1 o •kOJ11T1Uk01łet

DiufCQ' jedn•k &tzw--ni.e tród ł wł„enej •ł•bO~ci ,rozT10zn-Die 

ct>--Di~ 1 zwięzkdw,w j „kie cbclłc Di chc•c jeete~ uwikł„ni 

3„t rómlozziecsne ze zdobycie• pełnej '91."domo~ci,ze zrozu

ai..U.ea loeu zbiorow go 1 pr-w dzi•ł•Di• e1ł ten loe kezt-?~ 

tuj,c;ycb7CZ1 to WJ"•t•rcZtit,by z buntownik• uczynić rewolucjo

n.1.•tt?K1ed1 sbio~o•~ so"Jduje eit • et-nte rozproezeni~, 

dezintegrttcJi,powet•j• tl.1aitt dogo<bJ3 dL. eki lkow„n1" wezel

kicb ideolog11,kt6re po ługuj•c 9if zrtcznie apref"row~nya 

tr..zeaa,d•"gogic~ b.ełea ,eiłł n czerpię z ~lepej wi.-.-

r.J ,z l'O'fezecbnej chwili mt:r-<Su potrzeby n"'dziei i jej per

soni~k„cji w. l)Oet„ci je6J'nego wodze,•cnotliwego Cromwelle•, 

zdobywcy Ojczy~,N„r'odu,Snołecze11etw. .To jeszcze jeden o-

m„m wolności :kieNJ1tc eię "nie6miertelnym pro-gnieni ,•by 

aię d„ć nrow„dzić,oazukiw„ć i zwoaztć•,,,..oje eu:nienie odd„ć 

w „rendę fo~ezywym T"I'Orokom w przekon ... niu,że w et-.dnym l'Or.f-

wie ud• e1ę odn-sl.eł.ć utr-coey r.J.Rytu•l n~rodzin •nowego 

człowiek-I• odbJwq aio pod ezt"114•rt111 ~lkowitej równości w 

1111.f h„ei. •cel · uświę~ środki• ,które at„rcz• zei e«tł'ł t-i~-

rewolucji.U„nipul„cj• qe•mi ,niwelow„n1 świqdo ści do 

jednego,bezpi~czoego poz1omu,z„b1egi redukujące cz~..ow!eke do 

jednego wymi"ru,sprowQdzqjące go do roli •lll""WDie re"gujące

~o .._uto tu zaeterminow"'nego bez reszty ekonollliczne koniecz

ności - oto tre6 i tej nowej rf"Wolucji. ·~jbliż z„ histori• 

wapółczean;,cb aro· czet1etw dowodzi ,j-.k rłoal id~ kostnie

je w doktrynę,by w końcu rodzić _ię e wł ... ne rzeci ień

etwo ,"z-.czyD-.m od nieogr--mczone~ cln~ci ,leez kończę n 

nieogr...niczonym dea tytmi.e ••• •,w j-.kąś wyn~turzo "''I"Yk~-

turę łedu erołecznego,w któ • ••• -edn-. dzi~eiąt .ludzkośei 

a~wuje nieog~c~ •J:•d.zi n.d pozoe t--1:3mi dzitnrięciom• 

dz1ea14t,mi •. 

Jt11q poatttwę wobec gwttltu dokonuJ4c11go •it n. jeJ oez-..cb, 

g9t.2:tu z„d-.1"Dego ow1emw1 i i ego wo J woli,-.. przy Jąć 

.1ednoetk- obd~rzon.,_ ~„d prseciftmł ńi,..domoecią,j•ld. jeet 

1.mper..t~ mo~l.Ąy intelektu•liet~tSpołeczno~ ujmując~ •~mą eiebi · 

w k„tegori„cb r-c jon„lnej rg~n!z„cJi 1 J-k n•idoekon~lezej 

techniki tyd „ zbiorow go,nie 'JDSO•t„wi„ wiele miejee„ n.., 

tro-dycy jne ~cje 1ntelektu„li11't7 - m ... rzyei~l„ erołecznego , 

reform„tol"'"> 1 z ... grzew· j-c.go o boju ideolog„.Wobec zmienio-

nych 111„runków muei u,_~ć reprezentow„ny nrzez ezl„cbetne jed

nostki model. Dieprzejedn~ni~.wynoaząc się pon„d świ~ t komr r o-

eu ,empi ryzmu i proz ... iczności,przeciwetqłfiqją mu li tylko 

~tegoryczny imre~tyw mox....1.ey i m„rzenie o przyezłym, spl"'"-

wiedl.iwezym epoleczertetwie i o przyezłJm ro i ejez:ym i 

ezcz9śliwszym człowieku,ucieleenione • ideologii rewclucji. 

Chcąc JX>PY'fłwiĆ '91„t -,klucz• j•k1ko1wiek z nim komJ)romis i 

tym aqmym usuw- eobie spod nóg poaat•wę dzi~ł„ni„ i r.ie j est 

w et"nie aokon•Ć ~c!pego re~lnego poatfT'U.Uwikł„we~y aię we 

•ł~91J1 t'"'l""'d~k.8,,1'0zoat„j~ w tl'"' giCZ!lJ'~ o ~~otn eniu.T~ 

XIX - wieczn ... 'DO t• „17etokrit t,y :!DO~lnego i ~uc~iawego 

n-tcbzli o wi„rę,~e j go t"łomienne ?"!'"9•tly r.dolne . ę nrze-

bud~f e~łeczeńatwo,uj-o.wni-. C"'łę " - be:zst~ i •=•
chronizm.Frzyeuodć ~leży do rozstrz: r r.rol:!<'-Q\?c . ~1-ti 

witic człowiek "! C.z_y ietm.e~ie trzeci e -.y ,j,cie? !I':!:eci e! n:· s i. 

bJ&! j'!llki eś rozwi~ni!'. ~e zgli.azc.z..ct ułudnyc ide:i , :roz" B ·i-.

tell zetl~lycb iei 1 morzeri , zoe~~ i jęc z~ sotą :~ 6nc ~pod

leni.._ ,jut ee!d. ze obą 1 b~.z pomocy p1·o rc.k6w ,~~t~ zności o ·:/ '! t, 

,mceimy ""Odjęć ~'l"\ld -:owy no~ e .::c 



§ 

Ideologie eę we~6łczeenymi re11giom1 1 t o nie dl,tego ,i9 

z" tą~ily jeden ~orzędek mo?'"'l lny innym.~n,logie, zwi-zld. 

eięg~J głębiej;do genstycznycb korzeni : t ,k j\dne,J~k 1 

drugie odwołują ię i 'P()żywkę zn.,.jduj1t „ tej częa§ci n ... tur;y 

ludzkiej ,któr- t „k i „ two ulege- nowy ko• 1 przeeęclo ,kt6~ 

'dom eije ltków przed przyszłością niezn„itią, 'boi eiv ryeyktt , 

ni e dowierz rozumowym konetrukcjt19 ,ul1.g"' cigii alów ,n~ z

w1ek , obrzęd6w ,ek2•n1' eię przeda ez;yet kim co uroczyete,eQk

rmilne, ciemne.W mie j ce f1I"'Wt11 religii po j._w1- eię religiei pl"q.„ i kult pr..worzę(łności, le t ok \••••1• w jed!J3m ,j... w 

drugim przy~dku to nie zbiorowo~~ wyetęruje ~ rol.i sędziego; 

zbiorowo~~ zrzek2" ei~ ~w ,sw dUWerenno~~ ~owierz~ ją.e 

or~edat„wi ci el 

Ten l)rocee do - •it .&- ll•ezycb oczoach: · eeteśmy świ•dS~ 

perm111n~go gw111ltu z..td o jednoet.ce~je ~ świ•o.omości 

prze% zios~li~ t'a żad :1:::1orowości.T;yle 

ty1ko,.te z:m.cmi.e ~t!„ -

ki ,'lOU.cejeee wi'!!llicb ~ 1 

:syr-:finow"'ne I'411 rzę 41 ~cow-sne 

je t azcz 

te cbci. lr„mi 

- ni e gr otn„ - ro ~ugoj~c 

nonując rodlrĄmi &- a 

m-.>chiną o nieekońc~one ~ ~oc~ p~du 

~rze~ ~rz~ni~ el6w, ob~z6w,~do1 

.zo„tą t tn 

„ni~,zn ek~zt~łc-n1~ i 

ekuteczr.i~ ~ ro r-at'i znie-

oli eł, tłoczyć ubezwł„sno o'ln ont; v~d!lost 

z ~100 m~n•,fun~cjon„riuez~ rz czyv:l rz -

epoleczno,ci atudenckie przede ••Zl'etkim, 1le nie Vlko, 

ni e chce d"~ eię •Ndzi d w e:t'un cjon„li zowon.y r-j bez re

wol~yjlly cb złudzeń , zorg-nizow--ny· 1 kierow„ny ~rzez z~

wodvwycb •"ni nul, torótr. 

§ 

Nie 'fo W:uj rrog~ u estetycznego. · ogl ... ez:.i. m'ni-

f estu. Nie m111ucy mbicJi dokonywĄni~ ~r~~ .otu • metodzie 

<111lr:toreki j. N"'ezym ce1em D4'drzędDym nie je ~rzenie 

~~któw • rty9tycznycb , le~z o iągnię ie porozumieni" w 

mnieć '9ię 

jiat~tnie jezycb . Dw„ż111my ze n-.~z obowiązek uro

?""IWO kQioego do e111most„nowi.eniq o wł„enym lo-

aie, o ~?""Iwo do zweĄli zow„ni111 n~sze j ł„ ne j woli ty ci~ 

czylUlego. T'rćbę t~ką -odejmujemy ie w i~ię rom„ntye~D:'łcb 

rewindyk„cji, „le jĄk~ wyr--z n~ezej~ g?U"!"Cl9ej I• to oz::c..-

;„nm t~ :fonmłę 

· ~tel.Git • 1i-ook1:u :l°" • '"e~ t c--

tc z~ •d:c 

vn i.k„ t o f:0~1f"l~i1~ 

·łrl'--v..ac].. • t e•tr ze j es t dl-. 

ni e innego SPJeobu tyci„ . 

f'or-



f oz ••zyetkim p..mift•jmy o t,.., te ~ eztuce nie końcą 

eif czlowiek. f ttaift• jmy , ie •u tor n ... jgortteQcb •trot 

rom•ntycznych n. I"ezym kontynencie uwttt•ł7 ie człowiek 

rowiD en robić dl„ 1 udzkodc1 co• wifeej nit pie•~ wier

sze. rrzy~jmy teł eobie, eo ~.,,..rka um.,.._J: Z 'll rter-

• t.f irnfle~tyw !D01"191.ny człowiek• o~ ... rzcmego i-elnę ftt•

domościę : zmieni~ rzeczywht~ 1 etroktury, • j ... kich 

u tyć -rzyez'ło. 

T tr Oe ego DDi• tetnieje od roku 1964. T~dycje !ywe ~l· 

dzhtejezej twórczej dcittl:•lnol6c1 tetttru ei'g. J jecbl"'k ro-

ku 1968 j •lro ent l'rzeł owego ,; fti„d o~ci 1. koace!'-

cj„cb --rtya~c.znycb jego twórców. Je~ dodwi--dczeni 

owycb i„t wcze,niejezycb, kt6t'e j qzcze mote etę lic~6, 

jeet ~ozn-.nie doktryny twdrczej T...-tru I,..bor..tor1um J. Gro

towskiego i ~rz;Jjęc1e n1ekt6ryeb jej elementów j~ko ~odgt~

wy do d•ler;;,ycb dani„dczed., otw-.rcie jej n„ -wł„ane T'Oezuki

w.in1„. fO ZukiW•Di• te koncentrow'!llJł:y eię W 1«\t-..cb 1969-70 

wokól mo!liwo•ct twórcz~j ingerencji w gpołeczną i polity

einą dzied*int tyci„. Fowet„ł'.e wówcz"'e epektokle /''W~ow„

dzeni• do ••• "- 1970, •Jednym Teb •- 2 ersje: 1971 i 1972, 

"WizJ~ Lok~ln•"- 1971/ były W,J"Qzem przekon„ni~ o "koniecz

no~ci nieu.'fnej l'Odejrzltwodci wobe1 wezyetkiego, co nne o

t„cz„ 1 wo~ec n~e e,mycb, o konieczno~ct · ery~ikow„ni„ ~„

eeł, wt„r, mitów e~ołeczn;vcb i entyment6w, zdzieI""ni- ~„

eek ,..ozorów z tego, co wobec n„'3 zewnętrzne i z wł~snycb 

tw-rzy. 

Oet„tnie 2 la.ta były dl"' nee okresem tworzee?i„ nO\llej for.nu

?)' te~tro ' j„ko zes~oiu ludzkiego, j„~o gru~y s~ołec~c~L szu

k„jącej dl~ eiebie· sz-..ney noJpełniejszeJ, o„jtog„tezeJ ~~~-

11z"cji t3ciu. Rozpoczęliśmy od korzeni, c~ pie!"Wocin s~o-

unkó międeyludzki.cb, od uet~leni„ n„J°tl ... rdzie„ riodat ... o '.\ c"' 

związków i ~letnol§ci, wjaki.cb po.zo~t„..]e k„żey członek grc

W epołc.cmej. T ... ką wł tnie grut1ą, w ~6rej raożl lWJ ~~'!t 

nieskrętlOW"'>n~, rel:ny rozwój k ... ~dej :f'un cjonującej w niej so

bawo~.ci - jeet te.tr. ego e~t„łt~n-e „o~: ... 1„ wy-.r--co ·-.ć 

t... odel erol:ecznego iemieni„, kt6:-y nie tyllro aorugzcz ... , 

„ie wręcz g„ intel t „lnegc i duc ego ... „ rtneM tw... -

ro z u 



lrt.ul""' wielog?oeow .... '1'7T"'Zelll tycb Oęte6 - roz~.try~nych 

t otkh • kontek~cie bietorycznycb do~w1 ... dczeń ludzkości · 

1 ~oz ... te„tl""'lnych, 9~olecznycb kont ... kt6w członków ze~~o

łu - j ee t wł ... er:ie is„ekt „kl. Cj-..~i-.n;,' ·łl :'l i "!l r-.„ ~ ze ~·Jt- ·•i ... d

czenie w c•łości: z•równo to, co w n~a wznioele , •niękne 

1 twór cze, J•k 1 błędy, niealuazne roszczeni•, przeczące 

wetępl1111 z•łotenioa konkluzje. Frzedet•w1en1e dotyczy 

więc n•e e•mych: niem~ w nia r61, •legpri.1, aymbol1cznycb 

poet•ci . Jego boh•tei--.mi jesteśmy my ..... 1, etojący wobec 

konieczno~ei aformułow•ni•, D•Z••nie i zre-slizoweni celu 

D•8Ze(.O dęter. 1~ i 9twOrzeni• rzeczywistości, W której bę

dziemy mogli eię w rełni zre ... lizow ... ć. Ietotnym ~unktem wy j

śc1~ w tym z„kre9ie jest e"'• el"IOeób rr--cy, wolne, nieekrę-

ow ... ne życiowymi i t~t.r--lnymi konwencj„•1 dzi•ł ... ni• paz

w„l„jęce ~~rw~ć etę pon„d ~otoczn~6 1 zewnętrzno~ć co

dziennych z„cbow ... ń, ~ozw„l„jące myśleć i dzi ... ł ... ć n"' obez ... -

r•ch od,łoni ę tycb, ~dobytyc~ z miejsc n~jglębez)ch. M• to 

w n~ezym przekon~ni u nie tylko wę~kl, jednostkowo ter--peu

tyczny eene. Nie tylko dl~tego, te pozw~1~ t~k~e widzom -

zetknąć sil z z•r~mni~nym w n•ezym kręgu kult~ro~~m feno

menem spont ... niczno~ei, bez której nieepoeób roz~tryv:~~ w 

społecznym kontekście proble~tyki wolności ludzkiej; nie 

tylko dl ... tego, te jeet 1 musi być demon~tr-teją odw~gi i 

uczciwofci; ~le t„k~e dl-teeo, ~e ~row ... dzi do uj~wr:ni~ni~ 

ulrryw„nej, nie~opul„rnej, nie z„w~z~ wygodnej ~r--wdy. 

~iliE, PRZmLlDr, W'1łSZTATY ••• 

- Dni Teatru StuOencld.ego. - ecie Te„tru Oge~ Dni", 

~ozn„6, 2s.02. - 2.01.75. 

,..•no~moa XXX-l eci„ T"RL. W•rez-.•, 21 .- 22.0,. 75. 

- II St udenckie Konf'ront --cje Te„tl-alne. -w-.rez•••, 7 .04 • 75. 

- XIII K~lielcie s~otk•ni„ Te„ t l""'lne I poz„ konkureem I 

x„uaz, 4.05.75. 

- w ... re ztei ty ~rtyst,y czne SZSF, Konin ,, 16. - 17.08.75. 

- Mifdzyn~rodowy St udencki Feetiw„1 T tru Otw•rtego, 

Wrocl•w, 22. - 23.10.75. 

Tl 1975 roki: 'J!e• tr Oemego i~ z~1izCJ1141ł 2 kilkudniowe 

dZ19tłQDiei werett t owe z udzi 1 członków i nnych ze9po

ł6w etu~enckicb - Stu enckie "/~eztety ~rty tyczne w Yo

nini.e / 9. - 11.os.75. I or-z W•re•t~t JO:odego Te ... tru 

w Bocheńcu I a. - 11.09.1;.;. 



Instytut Teatralny 
ze zbiorów Polskiego Ośrodka m · 


