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Sławomir Afroż.ek 

Pos~adam pewne wyobrażenia o sobie samym, spotykam kogoś 
blisko lub z daleka, uczestniczę w społeczeństwie i odczuwam po
trzebę wyjaśnienia, co to wszystko znaczy. Ja sam na sam z sobą, 
ja z drugim człowiekiem, ja i społeczność, ja i metafizyka. Cztery 
podstawowe relacje, wymiary mojego istnienia. 

Gdyby je uszeregować według ich konkretności, na pi€rwszym 
miejscu znajdzie się moja relacja z drugim człowiekiem. Nawet siebie 
samego nie odczuwam aż tak konkretnie, ponieważ jestem umiesz
czony w środku tego, co odczuwam i nie mogę się zderzyć sam ze 
sobą. Obecność drugiego człowieka j€st faktem fizycznym przede 
wszystkim. 

Społeczeństwo jest niemal wyłącznie abstrakcją. Jako percepcja 
zmysłowa, jest mi dostępne tylko jako tłum na placu. Resztę, tę za
sadniczą resztę, muszę wypracować przy pomocy pojęcia abstrakcyj
nego. A gdy przechodzq do metafizyki znika ostatni ślad cielesności. 
Takie pojęcia jak Bóg albo Historia, .zależnie od tego, czy wolimy 
metafizykę religijną, czy świecką są w pełni abstrakcyjne. 

Dlatego teatr, który jest z natury swojej sztuką cielesną, zaniedbał 
relację numer jeden (człowiek a drugi człowiek), która tak naturalnie 
jest jego domeną, a zajął się trzema· pozostałymi? 

Od dawna już relacja „człowiek a drugi człowiek" cierpi na 
dziwne przeoczenie, jakby umyślne - nieumyślne zapomnienia ze 
strony naszej świadomości. Nie chcemy pamiętać o tym, co jest naj
bliżej nas, przenosząc wzrok ku dalszym i znacznie mniej konkret-



nym rejonom. Wic:lkim wzi c;ci ' m ·i eszy sic; r0lacja nun10r r z!L: r .'· 
(czlovvick a ni elafizy lrn ); zwlaszcza w jej \versji ~wieckiej i w lo11:.icji 
afirmatywnej. Do teatru metafizyki zaliczyłbym także teatr Becketta, 
który jest nieustającą, zimną rozpaczą z powodu nieobecności, nie
bytu jakiejkolwiek możliwości metafizycznej, świeckiej czy religij
nej, jest więc teatrem meta.fizyki, cóż z tego, że odwrotnie. 

W jego teatrze znajdujemy też urzeczen ie relacją numer dwa 
(człowiek sam z sobą). Jakakolwiek możliwość m etafizyczna nie 
istnieje i człowiek skazany jes t wyłącznie na odczuwanie siebie sa
mego, na sen, raczej nieprzyjemny, o sobie samym. Drugi człowid-. 
występuje w roli upiornego echa, a r elac ji n umer trzy (człowiek 

a społeczność) w ogóle nie ma. 
Formą najniższą, zdegenerowaną, t eatru r elacji numer dwa (czlo

wiek sam z sobą) są tak zwane teatry jednego aktora, wtedy, kiedy 
ów aktor, zwłaszcza jeżeli jest kobietą, wygłasza olbr zymie mono
logi 01 stanie swojej duszy. Rzecz uciążliwa dla publiczności i wy
magająca sporej dozy altruizmu, z jej strony, szczególnie, j eśli t e 
monologi nie są pisane przez Becketta. 

Za teatr relacji numer trzy (człowi ek a społeczność) uważałbym 
raczej teatr obyczajowy niż polityczny (społeczność a społeczeń

stwo, to nie to samo). Zaś teatr polityczny zaliczyłbym do relacji 
numer cztery (m tafizyka świecka) . Granice oczywiście nie są zbyt 
wyraźne w praktyce i nie upieram się, że rozmowa o teatrze według 
proponowanych tu kategorii jest jedyną dopuszczalną i pożyteczną. 
Taka sobi.e interpre tacja, jedna z wielu możliwych, aby tylko tak 
samo dobra jak inne, jeżeli wytrzymuje próbę rozsądku. 

Człowiek w teatrze ostatnimi czasy ma więc za partnera albo swo
je wnętrze, albo społeczność, albo metafizykę , a nie drugiego czło

wieka. Dlaczego? Można powiedzieć: bo taka jest moda w ogóle. 
Wiadomo, że podobnie jak moda w zakresie st roju, jak estetyka 
danego okresu, tak istnieją style intelektualne mcdne w danych 
epokach. Z modą się nie dyskutuje. 
Być może przyczyną niedowładu teatru „człowiek - człowiek" 

jest od- osobowienie życia w ogóle. Wszystko staje się anonimowe 
wszystko staje się instytucją, jednostka zostaje samotna, wo.bee sprav..r 
i potęg. (Banał, aż w zębach zgrzyta, ale co robić.). Więc mamy w te
atrze tylko samotną jedn ostkę i potęgi. Doliczyć trzeba piynącą aż 
gdzieś z Kaliforn ii silną falę narcyzmu jako wszechfilozofii. Być 
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może pl'zyc:l'..y11<1 j ·sl, ~- w tcatrz · „czlowiek - c;zlowick" truclni j 
niż w innym o ułudę 11 owośc: i, nowalorslwa. Zaś zarzu\:i: . „to nic 
nowego" jest najci~ższą obrazą . Sugeruj e albo plagiat, albo w naj
lepszym wypadku ociężałość umysłu niezdolnego do „wytyczania 
nowych dróg". 

Rzeczy podobają się często wcale nie dlatego, że są mądre czy 
dobrze zrobione, ani nawet wcale nie dlatego, że się podobają na
prawdę, tylko dlatego, że są „nowe". Otóż „człowiek sam wobec 
iebie" człowiek a społeczeństwo", człowiek a metafizyka" obfitują 

w syst~~~y, które - zależnie od danego terytorium i danej kultury 
- mogą służyć jako nowe, lub też wszędzie służyły jako nowe. Be
hawioryzm i introspekcja, determinizm i wolna wola, egzystencja
lizm i psychoanaliza - pierwsze, co mi przychodzi do głowy w za
kresie „człowiek sam w sobie". Patriotyzm i anarchia, pozytywizm 
i antycywilizacja, dekadentyzm i krytyka marksistowska oraz równie 
marksbtowska propozycja pozytywna - w dziedzinie „człowiek 
a sp ołeczność" (czy społeczeństwo). O systemach metafizycznych 
lepie j nie mćwić, niech wystarczy wspomniany powyżej antymcta
fizyczno-metafizyczny teatr Becketta i armia jego epigonów. Każdy 
z tych systemów był kiedyś oszałamiającą nowością, a niektóre z nich 
są nowością do dzisiaj, zależnie od miejsca i okoliczności. I zawsze 
istnieje szansa, że w tych zakresach wymyślimy jeszcze coś nowego. 
Natomiast trudno wymyślić coś nowego w tym, co się dzieje między 
jednym człowiekiem a drugim. Mogą powstać nowe systemy inte
lektualne, nowe inte1pretacje różnych poziomów rzeczywistości, na
tomiast akcje i reakcje są, jakie były i chyba będą. 
Zajmować się relacją „człowiek-człowiek", to by znaczyło także 

zająć się nieco etyką i moralnością . To również nie jest w guście 
epoki. Zbywamy je ir onioeznym uśmiechem, jeśli nic są opakowane 
w r-olityczne albo psychoanalityczne abstrakcje. Są już nienowo
czesne, nieci~kawe intelektualnie. Najwyżej perwersje mogą nas za
interesować. Pochwała szaleństwa, jakiś pikantny przypadek sado
-masochizmu, błyskotliwe kazirodztwo cz też zawsze smakowita; 
zwycza jna chęć mordu jako danie podstawowe. Temu n;:idano inte
lektualne szlachectwo, reszta jest dla zacofanych pro taków. Zresztą 
\ ·yżej przytoczone tematy mniej należą do relacji „czło.wiek-czło

\Viek", co znowu. do relacji numer jeden, do owego piekielnego kotła 
pojedynczej po::lświadomości odpowiednio zaprnwion j, która wydaje 
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siq z niczym nie mieć nic wspólnego, z niczym nie wspóldzićlłać, od 
niczego nie zależeć i iylko opary i dymy z kalla się wydobywaj<-1cc 
są łącznikiem z czymkolwiek, co na zewnątrz. 
Asystowałem przy kilku reżyseriach w różnych krajach i prowa

dziłem ćwiczenia w szkołach teatralnych. Wszędzie stwierdziłem to 
samo, aktorzy umieją skakać, fikać koziołki, mówić cienko czy grubo, 
chętnie rozumieją wymowę ogólną utworu, zwłaszcza społeczną (lub 
też wydaje im się, że rozumieją) i z rozkoszą zagłębiają się w psycho
analizę postaci. Natomiast cierpią na zadziwiający bezwład wyobraźni 
psychologicznej, gdy chodzi o zrozumienie sytuacji partnera (a zatem 
swojej własnej) i w ogóle sytuacji doraźnie granej na scenie, choć 
nieraz bardzo prostej. Współzależność konkretnych akcji i reakcji 
wymyka się im często i całkowicie. Nie wiedzą i nic są ciek1wi, 
a nawet nie przychodzi im do głowy, że mogliby być ciekawi, dla
czego ktoś w danej chwil.i wykonuje taki, a nie inny gest (załóżmy 
oczywiście, że ten gest jest taki, a nie inny, czyli odpowiedni, a nie 
byle jaki). Tym mniej umieją odpowiedzieć gestem właściwym, a nie 
jakimkolwiek. Czasem wydaje mi się, że nie ma sensu pisanie utwo
rów w określony sposób zamiast jakkolwiek, podobnie jak nie ma 
sensu pisanie koncertów skrzypcowych na betoniarkę, maszynę do 
c:zycia, wa,rsztat tkacki i pneumatyczny młot. 

Powtarzam: aktorzy doskonale rozumieją motywacje ogólne, ana
lizowane przy stoliku. Wiedzą, że postać odtwarzana przez partnera 
ni.a kompleks Edypa albo jest uciśniona klasowo, natomiast nie widzą 
w konkretnej scenicznej sytuacji, czy i dlatego dana postać ma za
miar podrapać się w głowę albo spojrzeć na lewo zamiast na prawo. 
Rozumieją motywacje ogólne, nie rozumieją sytuacji poszczególnych. 
To samo, co gorsza, moina powiedzieć o reżyserach. Oczywiście 

tylko o tych, którzy jeszcze rozumieją cokolwiek. Ja aktorów nie 
winię. Są tylko dziećmi swojej epoki i na ich przykładzie chcę jaśniej 
przedstawić tezę, że umiemy wszystko ale nie umiemy spostrzec 
tego, co najbliżej: obecność drugiego człowieka, bez której nie można 
się obejść, a z którą nie wiadomo co począć. 

Pewnie, że zajął się tym Gombrowicz. Ale zajął się tak, że jego 
utwory przypominają raczej matematyczny wzór sprawy, niż sam:i 
sprawę. Do tego stopnia zbudowane są na tej właśnie idei, ale id c~ 
właśnie. Tak całe są tą ideą przeniknięte, tak bardzo ta idea, włdśnie 
idea, ta świadomość, jest ich wyłącmą, idealną substancją . Już 

bliższy sprawie, bliższy, bo nie oglądający jej z teoretyzującej odle
głosci, wydaje się Harold Pinter, kiedy pamiętać o jego założeniu: 
„Wyobrażam sobie dwie osoby znajdujące siq w jednym pokoju 
i z tego wynika moja sztuka." Właśnie - wyobraża sobie, a nie kie
ruje nimi według odkrytych czy też ustalonych (z odkryciami ostroż
nie) reguł. Pinter jednakże aż tak bardzo oddaje się intuicji, aż tak 
fiardzo rezygnuje z wszelkiej substancji, która nie jest wyłącznie 
intuicją prawie kataleptyczną, że zostawia mnie niedosytym nawet 
owego minimum sprawdzalności pozateatral_nej, bez której teatr 
obejść się nie może . 

Wybredzam nie z kaprysów, tylko z potrzeby czegoś, co by rnczej 
było w stron(i pełni niż ułamka. Tyk się nagadawszy przeciwko re
lacjom „człowiek wobec samego siebie", „człowiek a społeczność", 

„człowiek a metafizyka", przyznam teraz, że bez nlch także nie 
można. Jak już powiedziałem na samym początku, cztery relacje 
wyznaczają moje istnienie. Jestem tylko przeciw szczególnemu za
niedbaniu jednej z nich, i to tej właśnie, która mi siq wydaje pod
stawo,wa dla trzech pozostałych. Zważmy, że jakkolwiek wysoko 
byśmy siG vvzbijali w n~ebo abstrakcji, nic nie jest możliwe bez 
owego drugiego człowieka na ziemi. Wasze w~ętrze bez niego by nic 
powstało i najbardziej osobiste fantazmy nie mogą się obej~ć bez 
jego obrazu. Nigdy nie spotkam monarchii bez króla, prezydentury 
bez prezydenta, ojczyzny bez rodaka. A co się tyczy rn.etaiizyki, to 
trudno sobie \vyobrazić scenę, na której religia lub historia ukażą 
siq publiczności inacze j niż opowiedziane przez aktorów. 

Sławomir Mrożek 
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W REPERTUARZE: 

1. Tennessee Williams - SZKLANA MENAŻERIA 

2. Jiri Hubac - DOM NA NIEBIOSACH 

3. Adam Mickiewicz - DZIADY 

4. Janusz Korcz ::i.k - KRÓL MACIUŚ I 

5. Antoni Cwojdzii1ski - FREUDA TEORIA SNÓW 

G. Leon Schiller - GODY WESELNE 

7. Moliere - TARTUFFE CZYLI ŚWIĘTOSZEK 

O. Krzysztof Choil'lski - M IA, ELŻBIETA, MAŁGOHZL\T A 
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Ben J onson - ALCHEMIK 
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Kierownik techniczny 
WALDEMAR POTENTAS 

Kiero\:vnik pracowni elektrotechnicznej 
STANISŁAW JEZIORSKI 

Kiero\vnik pracowni stolarskiej 
JAN ŚWIDERSKI 

Kierownik pracowni malarsko-rnoclelatorskiej 
TADEUSZ GOŚCINIAK 

Elektroakustyk 
J Al~ LASKOWSKI 

Główny brygadier sceny 
STANISŁAW KA W ALEC 

Kierownik pracowni krawieckiej 
JAN I '~\RC:INIAK 

Tapicer 
WŁADYSŁAW TEODOROWICZ 
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