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HENRYK BARDIJEWSKI 

OD AUTORA 

Ta komedia czekała na spotkanie z publicznością 
16 lat. Czas jest na ogól sędzią sprawiedliwym, 
jednym utworom bezinteresownie sprzyja, sprawia
jąc że zachowują wszystkie swoje blaski a nawet 
zyskują nowe, innym odbiera .pierwotne walory, ka
żąc starzeć się bez wdzięku. Czy na „Skrzydłach" 
pojawiły się zmarszczki? Może - ale na widowni 
także. Zmarszczki; które nie zawsze zrodz ił uśmiech, 

częściej zrodziło doświadczenie, smutny owoc czasu. 

Być może najwolniej starzeją się utopie, chociaż 
i one się zmieniają. Na naszych oczach zagarniają 

coraz większe obszary życia . Zamiast być dalej. na 
odległość najśmielszych myśli, są coraz bliżej , w 
zasięgu ręki. Cóż mówić o fruwaniu , skoro cho
dzenie staje się coraz trudniejsze? No i ta ni we
soła prawda, którą podszeptuje współczesność : że 

z realizacją utopii zazwyczaj wiąże się przemoc. 

A jednak blask utopii stale przyciąga wzrok, i świat 
bez nich, małych i dużych. byłby światem bez 
gwiazd. Oby każdy miał gwiazdę. Chociaż gwiazdę. 

I oby zbliżał się do niej ostrożnie - i jak najwolniej. 
Marzyciel ze „Skrzydeł" zapragnął zbliżyć się do 
swojej gwiazdy nazbyt pospiesznie - i rychło prze
konał się, jak bardzo marzenia, zwłaszcza te budzące 
entuzjazm, podatne są na wszelkie deformacje i nad
użycia. 

Wśród moich kilkunastu sztuk i kilkudziesięciu słu
chowisk jest wiele takich, których bohaterowie, bę
dący dla mnie figurami losu, działają w poczuciu 
ludzkiej powinności - bez względu na rezultat. 

Człowiek winien przewidywać wszelkie możliwe 
rezultaty swoich działań . Sztuka może w tym do
pomóc. Może odtwarzać drogi, którymi poszła rze
czywistość, ale także wskazywać te, którymi nie 
poszła, a przede wszystkim te, którymi mogła~~ 
pójść, jeszcze nie istniejące. W stwarzaniu takie~ 
przed-rzeczywistości widzę najgłębszy sens sztuki 
i tego doszukuję się w literaturze jako czytelnik 
i jako autor. 

Często znajduję satysfakcję w komedii. Kiedy wi
dz~ jak odbija śmieszności smutnego jako całość 
świata. cieszy mnie jej powaga. Kiedy dostrzegam 
w niej nieunikniony ludzkim sprawom tragizm, 
cieszy mnie jej kojąca lekkość. Smiech jest samo
obroną. Ale niekiedy bywa atakiem. 

HENRYK BARDIJEWSKI 
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