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Zawsze wszystko
Czasu

sprowadzałem

dzieciństwa , lęku

przed

nie

do czasu .. .
burzą

a

jednocześnie

fascynacji

Czasu dorastania i pierwszego rysunku .. . a był nim lot samolotu na
mieszkania - impresja, po której

nastąpił

akt ekspresji ze

Czasu dojrzewania, kiedy

świat

mnie

odkryłem, że egzystuję

na granicy

kontrastów i jest mi z nimi do twarzy, bo wtedy chwytam

we wszystkich jego

Czasu

miłości

gdzieś ...

-

treść

ma

nadać

swojej historyjce.

mnie matki moich dziewczyn, córki

i może dlatego stawałem
odkryłem , że

się

miały

bardziej twórczy...

morze wcale nie musi

być

nie-

bieskie, a trawa zielona ... I wreszcie czasu teatru - jako ciągu obraskładają się

na

całość ...

a ta

całość może pomieścić

gniew obok subtelności, dramat obok śmiechu , bo im większe kontrasty, tym

dzieło

staje

się

bar-

„ Pomysł przyszedł

jaką

głowy,

mi do

kiedy pewnego dnia ujrzałem , jak dzi esięcioletni chłopiec prowadzi

batem ,

ilekroć
iż

wtedy to ,
ludzie

sprzecznościach ...

uwielbiały

Czasu kolorów, kiedy

zów, które

ziemi. ..

urodziłem .

wąską ścieżką potężnego

strony ojca ...

przeróżnych

żałują litości

Wtedy się

od czasu , w którym drzewa

George Orwell przez pewien czas nie wiedział (i za to go lubię),

błyskawicą. ..

ścianach

naprawdę zaczęło się

A wszystko tak

Dziś ,

konia

chciało

tylko

pociągowego , chłoszcząc zwierzę

ono

gdyby tylko zwierzęta

utracilibyśmy

nad nimi

z drogi.
sobie

Uderzyło

mnie

swoją siłę ,

my

władzę ... "

gazetę ,

kiedy otwieram

zboczyć

uświadomiły

czytam : „Tyran z Zatoki Perskiej pro-

wokuje

świat' ', tuż

jakości

naszego mleka" , wyżej „Skini pobili

poważne wątpliwości

obok „Zachód ma

przystanku" , „ Nagrodę Nobla

co do

śmiertelnie chłopca

otrzymała" , „ Strzały

na

pod kantorem w

pomagają zachować urodę

centrum miasta", „Skalpel i silikon

gwiazd", „Nie opuszczaj mnie - hospicjum dziecięce" , „Horoskop" .. .
Nie trzeba

być artystą , żeby uchwycić świat

w jednej chwili, w wy-

branym przez siebie czasie i niekoniecznie wtedy, gdy pada deszcz.
Nie trzeba

rozpisywać się dziś

w Niemczech. Totalitaryzm
Camus. Wystarczy

wyjść

na temat rewolucji w Rosji, faszyzmu

był

uśpiony

i jest -

na balkon

nocą

i

jak

dżuma

popatrzeć

na

Alberta
wpółuś

pioną ludzkość.

I znów w jednym czasie

ktoś się

rodzi ,

ktoś

umiera, gra głośna mu-

zyka (niekoniecznie nasza ulubiona), bo chce się spać, a im jeszcze
nie ... I nie dlatego, że jest akurat

pełnia księżyca .

ność, że

będzie dzień

demokracja. Jutro i tak

sam - ale w
Nie trzeba

różnych

otwierać

steś i będziesz

Dlatego,

że

wol-

dla wszystkich taki

odmianach .
gazety, by

się dowiedzieć, że ciągle byłeś ,

rzeczownikiem , którym

rządzą przypadki.

je-

I nieważne

czy masz dwoje dzieci, czy jesteś samotny. Czy jesteś kochany, czy
porzucony, wesoły czy smutny, bo to , bo tamto ...
Jesteś cząstką
życia

czasu

doczesnego.

terażniejszego , małym

Możesz wyżalić się

w

Boxer w moim spojrzeniu na „ Folwark" w
ko jednak

będzie

tylko

kwestią

trybikiem kontrastów

liście

liście

do Pana Boga, jak

do mamy. To wszyst-

Czasu . I nie ty będziesz o tym decy-

dował .

Sławomir Żukowski

PS. Wszelkie

podobieństwo

wieniu nie jest wykluczone.

do

zwierząt

i osób w tym przedsta-

George Orwell , właściwe
nazwisko Eric Arthur Blair,
urodził się w Motihari w Indiach 25 czerwca 1903
roku , zmarł 21 stycznia
1950 r. w Londynie. Absolwent
renomowanego
Eaton , funkcjonariusz brytyjskiego imperium w Birmie , uczestnik wojny domowej w Hiszpanii. Karierę pisarską rozpoczął w latach trzydziestych ( „ Hołd
dla Katalonii'', 1938), ale
światową sławę przyniosły

mu dwa świetne utwory satyryczne atakujące totalitaryzm : „ 1984"(1949) i „ Folwark zwierzęcy" (1945) .
Książki te, obok powieści Aldousa Huxleya „Nowy wspania'X ~iat"
i „ Ciemności w południe" Arthura Koestlera, należą do kand
iteratury antytotalitarnej, a ściślej tego jej nurtu , który posługi~ się
fikcją, artystycznym przetworzeniem, metaforą. Oczy na rzt1,dywistość tyranii otwierały książki-świadectwa, takie jak „ ln~wiat-:f G'tl
stawa Herlinga-Grudzińskiego, „Na nieludzkiej ziemi" J§.efa Czap-I )
skiego , dzieło Aleksandra Sołżenicyna. Głębokich wyi,aśnień szukali filozofowie, jak Hannah Arendt, czy eseiści , jak Cz~aw-Miłos~
w „Zniewolonym umyśle" . Ale to głównie dzięki Orwell~i nroczyji
śmy się opisywać świat, w którym do 1989 roku ży1iśf11V „ Newspe,
ak" - nowomowa, „doublethink" - dwójmyślenie albd'Po Miłoszo
wemu Ketman ... No i to , że „wszystkie zwierzęta są równe , ale niektóre równiejsze". Książki Orwella były oczywiście zakazane, ale
mimo to wymienione określenia trafiły do języka potoczneg
A dzisiaj wydają się zabytkami z epoki zamierzchłej, której szczególnego smaku już nie potrafimy przekazać naszym dzieciom. Dla nich
to prehistoria. I oto pojawia się pytanie, czy warto do tego wracać,
czy warto dzisiaj wystawiać adaptację „ Folwarku zwierzęcego"?
W ujęciu proponowanym przez Sławomira Żukowskiego okazuje się,
że warto. Dzisiaj łatwiej dostrzec, że „Folwark zwierzęcy'' nie jest
wyłącznie satyrą na konkretne ustroje polityczne i konkretnych, historycznych już tyranów. Alegoryczny język (niechaj zwierzęta, od
czasów Ezopa obarczane ludzkimi przywarami, nam wybaczą) odsłania prawdę znaną pesymistom od dawna, ale chętnie zapominaną: że to w naturze ludzkiej, w skłonności do przemocy i panowania nad innymi oraz w zdolności do tchórzliwej uległości, leżą praprzyczyny okropności, w które obfitują dzieje mijającego wieku. A jeśli
tak, to zagrożenie nie minęło. Każdy z nas może podać przykłady
wzięte z codziennego doświadczenia: z pracy, z domu, z życia
publicznego .. .
Bawiąc się podczas spektaklu Sławomira żukowskiego, nucąc napisane przez Dudka melodie, pomyśl, czy to naprawdę nie dotyczy
Ciebie i mnie.

Janusz Legoń

