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Czasen1 
na nudnej sztuce 

ludzie 
tylko dlatego 
nie g iżdżą, 

że nie można 

równocześnie 

gwizdać i ziewać 

Carlo Gozzi 

ZENON PRZESMYCKI: 

Sztuka n!e je t rozrywką. ani też po obem zadawalan: 
tanich, po dobrym traw·eniu, senlymentalizmów, czy te 
upodobań do pieprznych . bezmyślnych żar!Ó\\" i do plotkar
sko-pamfletowych aluzji. Sztuka ma na celu to, o czym 
myślał Michał Anioł. mów i ą : „Gdy czytam Homera, zdaj · 
m: si ę, że na dwadzieścia stóp urastam w górę" . ( ... ) Crllz.e 
te~o brak, tam o sztuce żadnej nie może być mowy („ l. 

Dlatego świątyn ·a sz tuki. wymagającej ~i lnego '''c:wnętrz.

nego kupienia. nie może b~· ć jednoc:wsnie prz) bytkiem za
bawy, rozrywki. polegającej wła :nie na roze wa '.1iu umysłu 

, pozbawien;u go w zelkiego <:kupiE'nia, 1.a ,,. ·w, a „ 'u -
miłej może na i,·et niekiedy - - ~:1dole1.c ji : beztro <kicgo 
roztargnienia. 

Nadscenu (w:) l\lyśl ten rnlna Mlodcj Pols •• 
Warsz wa rnq , <. 11~ 

WITO LD WA.ND RSKI: 

Forma. To znaczy st:vl gry aktor ·kiej , inscen.zacja, oprawa 
sceniczna. Raz m: w· ilek t\.v6rczy zespołu (teatralnego) dla 
ze·polu (widowni) . Czyli jedyny ·posób zamanifestowania 
wego is tnieni a, j dyny przejaw życia teatru . Teatr pozba 

wiony własnej formy \realizacji ~c cnicznej jakiegokolwiek 
utworu) właściwie nie Istnieje. ie na racji bytu . Może być 
za · tąpiony przez k i ążkę (. . l . 

. \ wi~c: nie tre~ć. nie idea lecz form a .stanow 
!;totę teatru tw6rczcg . teatru ż . ·we~o . 

Forma l ."itOt r~ ttn.: rl·:n"c rt•tftr !11<-j . (\' : ) l' J ., 
m;1:iL t1·11trul11n I filmu n1, \\'01s~nw::i ~71, . 4 



LUDWIK FRYDE: 

F rsa! .Można pój~ć .1a nią do teatru, można (a nawe 
tr 1dno inaczej) 'miać , ę ·erdeczn ie na widok tych kary 
katuralnych -ytuacji i zawiklań, które ro·ną w naszych 
oczach na scenie jak góra z piasku, ale przyznawać się do 
tego w kulturalnym towarzystw'c - nie bardzo \Vypada. 

Ol1ron" fursr1 (w:l 1\T11śl tl!crtralna po/..ę/df'j a1.m11-
gard•1. \Varvawa 1073, g, 3Gi 
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T.łDEUSZ ZELENSKI -BOY: 

Nie micliśm · nigdy („.) improw,zo anego teatru, zroozr
nego z.e słońca, z wina. z muzyki, z rado~i .słowa, swobody 
ruchów, zaledwie krępowany c h lekką odzieżą . Truffaldyn~ 
Pantalony. Arlekiny są am obce. 

Flirt z Melpvmenq, Pb-m T. XXII!, W<Jrszawa 
1965, s. 224 

A.LEK ANDER TAIROW : 

Wiedziałem oczywiście, ... że atr wca le nic je t orga-
nicznie uza leżniony od litera tur i jego m isja nie polega na 
przeka zywan iu u tworów d ram a turga (...) . 
Móg łbym przypomnieć o tym , jak wspaniale 7.ablysła ko

media d elrar te , k iedy Gozzi i Sacchi znów otworzyli zam. 
knięty na cztery ~pus ty te at r San-Samuele i dźwięk i dzwo
neczków A lekina na nowo prowadziły w jego mur y tłu y 
mieszkańców Wenecji. z łatwością obala · ąc swoim i roz
:skrzonymi im prowizacjami złudną trwałość powodzenia 
Goldoniego · jego pisanych sztuk . 

:!ógłbym przytoczyć wiele jeszcze pisanych tronie z prze
szłO!ici teatru jako dowód tego, że ztuka teatru i aktora 
jest pierwotna, a nie w órna i że Melpomena bynajmniej 
nie jest niewolnicą Murzynką w przepięknej plejadzie bia
!oskórych muz. 

A jednak byłyby to tylko . low , słowa, slowa. 
Bowiem aktualna praktyka tea tru nie tylko ich nie po. 

twierdza. ale wręcz obala, bowiem radość i młodość opuściły 
teatr 1 zamia t próbować cudownych wzlotów w fantastycz
ne krainy tego. co nieosiągalne . teatr bezsilnie miota ·ię 
w si<iłach naturalistycznej codzienności, albo dre~. bez
skrzydły, \\" formalizmie anemicznej dekadenckiej umow-
• 1ości. 

Notatki re=•JsPra i proklrrmc1<'J<' u rty.,ty, Wa r,7a• 
wa 1ą1s. ·. at 

JSROML S.-n: .\RY: 

Zaw:;ze od „amcgo początku teatr miał charakter totalny 
W gruncie rz(;czy bardzo niedawno tea tr zo tal skolonizowa
ny pn:ez rteraturę . N ·e je tern przeciwko li teraturze . ale 
teatr nie powi1. :en być jej sługą ... 
Nazwałem ·\vój tea t r cyrkiem, aby go n 'e kojarz.ono 

z tym. co kiłka!laście la t temu uważało się za teatr. Było to 
wtedy, gdy dominował teatr w czarnych kol r ach i było 
w nim mul l Poza tym elemen ty cyr u zaw.;ze is nial~ 
w teatrze .. 

Taclcw;r. Bur;tyńskl, Sat·ary I jego „Cyrk", CC!· 
na 12/ 1980. s. l4 

ZYGMUNT HOB1 ER: 

„W,;zystk ·e gatunk' sztuki są dobre poza nudnym" - ni 
pomnę, kt pierwszy to po\ iedzia l, c hoc iaż n ie r az po •o
Jy \'alem się na to zdanie. Dzi~ już tego n ie robię - straciło 
aktualność. Nuda t ała się ka tegorią este tyczną . Jak nie jest 
nudno . nie je·t głęboko. lbo gorze j - jeśl i ciebie to nudzi 
to z:rnczy, że ty jesteś płytki. Brak ci bogatego życia wew
nętrznego. ja tu, pr - zę Państwa, powied zieć w te j sytu 
acj: : .,Tak. To prawda. Jestem pow:erzcho\ . I dąc do 
k "na lub teatru, biorąc do r ęki książkę, c hcę przede wszy
:;tkim poznać Jakąś ciekawą history j kę". O "ę przewidzieć 
jakie o trzymam rady . K iedy poskarżysz s'ę w tr amwaju , że 
cię gn:otą, usłyszysz bez wątpienia : ,.skor pani. ciasno, to 
weź pan sobie taksówkę". Skoro się panu nie po:bba, to 
czytaj pan kryminały albo słuchaj Ma tysiaków. R ada n:by 
sluszna, nikt nam nie każe męczyć się za własne pieniądze 
ale obosieczna : bo gdyby tak rzeczywiscie więcej osób z nie 
korzystało? Ten i ów pewnie by splajtował. Ale spokojnie: 

1 .kt :1le ·korzy~ta . 

Pr:epras:am, ale nou·ego, Wrocław 1~78, s. 121-
12:! 
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