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Nienawiść do artysty jest czę
ścią zakorzenionej w społeczeń
stwie ksenofobii, wstrętu do 

· wszystkiego, co obce. To pogar
do żołnierza wobec niezdyscypli
nowanego, stroniącego od ko
szar cywila. Lęk mieszczucha 
przed nie przywiązanym do wła
sności, zdolnym do najdzikszych 
wybryków, siejącym zgorszenie 
cyganem. Nienawiść do tego, kto 
wiecznie stanowi element nie
pewny, wciąż gotów się przeobra
zić w samozwańczego proroka. 
Ale najmocniej, najtrwalej, w 
sposób najbardziej zapiekły nie
nawidzić może wolnego artystę 

inny artysta, który wolnością nie 
chce lub nie może się cieszyć.To 
on rozgłasza, że sztuka umarła, 
a artysta jest fałszywym kapła

nem, napuszonym błaznem ; on 
wychwala odwagę byle durnia, 
który drwi z dzieł i arcydzieł, on 
widzi w tradycji artystycznej za
mach na swobodę poczynań tych, 
co chcą wśród ludzi zaprowa
dzać własny porządek. Wbrew 

rozpowszechnionemu mniemaniu 
to nie minister Rzeszy Goebbels, 
lecz pisarz Hans Johst powie
dział: „Kiedy słyszę słowo kultu
ra, odbezpieczam pistolet". 

Bybby to zatem sprawa mię
dzy artystami. Między tym, który 
dalej ponosi c1ęzar podjętej 

przed wiekami decyzji, by się u
jawnić, by jawnie występować 

zawsze we własnym imieniu -
i tym artystą, który z tamtą decy

· zją nie chce mieć nic wspólnego. 
Wie on, czym decyzja ta grozi, 
wie, jaką pustkę otwiera wokół 
człowieka; nie potrafi tej pustki 
wypełnić. Boi się związanej z two
rzeniem rozpaczy, wiecznej nie
pewności co do obranego kie
runku. Nie ma żadnych proro
ctw do objawienia, a przede 
wszystkim - boi się zostać sam 
ze sobą. Sytuację twórcy, który 
zagłębia się w sobie - widzi ja
ko coś przerażająco niekonkret
nego. Można przypuszczać, że 

domyśla się związanych z tą sy
tuacją rozkoszy - ·a nie może ich 

dostąpić. Skoro już wie, że ni
gdy nie dozna ekstazy - oświad -' 
cza, że jest ona nicością, oszu
kaństwem . le szewc jest ważniej
szy niż Szekspir. Bierze się więc 
za robienie butów z zajadłością 
szczególną - nie po prostu dla
tego, że są one potrzebne, lee 
by dowieść, że są potrzebniejsze 
od dzieł Szekspira. 

Andruj Osęk 
„Mitologie artysty' 
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Po jakich strasznych bezdro 
żach musi błqdzić artysta, nad 
jakimi przepaściami się prze 
dzierać, znosząc niezrozumienie, 
pogardę i śmiech „znawców'', 
aby dojść do tego, co nazywa

my potem jego własnym stylem, 

który potem, po zdobyciu przez 

niego straszliwej twierdzy, gdzie 

króluje Wieczna Tajemnica, mo

że swobodnie imitować stado 

szakali sztuki: błaznów lub spryt 

dziwego artysty bowiem nie ma 
utartej drogi, on jest zawsze na 
bezdrożach, jakkolwiek w tych 
bezdrożach droga jego, jedyna, 
jest jókby z góry wyznaczona. 
Dlatego to, idąc po takich wy
szarpanych i zębami wykąsanych 
drogach wśród otchłani czar
nych Tajemnicy, zdumiewać się 

musimy, że ten, który tu szedł 

pierwszy, kiedy dookoła była dzi
ka puszcza najeżona riiebe.zpie
czeństwami, których imiona:trwo
ga, kłamstwo, obłęd, niemoc i 
zniechęcenie, nie zginął wśród 

nich marnie. Niestety zbyt czę
sto podziwiamy to wszystko po 
tym całym przedstawieniu, po 
tej trogedii czasem wstrętnej, 

czasem wzniosłej, jaką jest życie 
artysty. l.ycie to bowiem jest czę
sto przypadkowym splotem bez
sensownych - z punktu widzenia 
skądinqd słusznych życiowych 
wymagań - zdarzeń, często po
zbawionych konsekwencji i logi
ki, ponieważ życiem tym nie żą

dzi człowiek, mający określone 

cele: zdobycia majątku, stanowi
ska lub naukowej prawdy albo 
wcielenia jakiejś określonej idei, 
tylko dzika, nieokiełznana siła, 
w której rękach artysta jako czło

wiek zwija . się często jak ktoś 
zarażony bakcylem tetanusa lub 
otruty strychn.iną. S iło to, nie 
znająca litośd, to konieczność 

powiedzenia drugim istotom w 
formie Piękna o potworności so
·motnego istnienia w nieskończo
nym wszechświecie, stanowiącej 

tego istnienia jedyne, tragiczne 
piękno. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
„Nowe formy w malarstwie" 

Cz. Ili Rozdz. I Uwagi ogólne 

Akademickie nauczanie piękno 
jest błędne. Oszukano nos i to 
tok dobrze, że nawet cienia 
prawdy nie można już odnaleźć. 

Takim samym kłamstwem jest 

piękno Partenonu, różnych We

nus, Nimf, Narcyzów. Sztuko nie 

jest zastosowaniem kanonu pię

kno, ole tego, co ~otrafią pojąć 

umysł i . instynkt, niezależnie od 
kanonu. Kiedy się kocha kobietę; 
nie sięga się po narzędzia do 
mierzenia jej kształtów; · kocha 
się jq przy pomocy swych pro.: 
gnień; o tymczasem zrobiono 
wszystko, co się . dało, żeby na- . 
wet miłość poddać kanonom. 
Prawdę mówiąc, Partenon jest · 1111„m••&••„im 

· tyl~o zwykłą zagrodą, którą no- :===== 
kryto dachem, a kolumnady i ~._~-4-
rzeźo'y dodano dl~tego, że byli w 

Atenach ludzie, którzy pracowali 

i chcieli się · wypowiedzieć. Nie 

to ma znaczenie, co robi artysta, 

ale to, czym jest. Cezonne'em ni

gdy bym się nie zainteresował, 
gdyby żył i m.yśloł tak jak J.E. 

Blanche, nawet gdyby jabłko, 

które namalował było dziesięć 

razy piękniejsze. Tym, co nas za

ciekawia, jest niepokój Cezan

ne'o, lekcja, którą daje, udręki 

van G ogha - to znaczy dramat 
q:łowieka. Reszta jest fałsrem. 

Pablo Picasso 
Rozmowa z Christianem Zervos 





Z przyjemnością powiadamiamy Państwa, 
że przy naszym Teatrze powstało STUDIO 
BALETOWE T K, które prowadzi Pani choreo
graf Teresa Penczar. 

W spektaklu „Kolacji na cztery ręce" 

występuje zespół STUDIA BALETOWEGO T K 
w składzie: 

EDYTA BACŁAWSKA 
RENATA BYSTRA 
LIDIA DREJ 
IWONA FRĄSZCZAK 
ANNA GOŁASZEWSKA 
DOROTA KULA 
GRAŻYNA ROGOWSKA 
ANNA SAGAN 
RENATA TATAREK 
GABRIELA WIŚNIEWSKA 

Choreografia - TERESA PENCZAR 

Cz.Z.G. 1054 R·21 
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