




Wisława Szymborska 

MONOLOG DLA KASANDRY 

To ja, Kasandra. 
A to jest moje miasto pod popiołem. 
A to jest moja laska i wstążki prorockie . 
A to jest moja głowa pełna wątpliwości. 

To prawda. tryumfuję. 
Moja racja aż łuną uderzyła w niebo. 
Tylko prorocy. którym się nie wierzy. 
mają takie widoki. 
Tylko ci. którzy źle zabrali się do rzeczy, 
i wszystko mogło spełnić się tak szybko, 
jakby nie było ich wcale. 

Wyraźnie teraz przypominam sobie. 
jak ludzie, widząc mnie. milkli wpół słowa. 
Rwał się śmiech. 

Rozplatały się ręce . 

Dzieci biegły do matki. 
Nawet nie znałam ich nietrwałych imion. 
A ta piosenka o zielonym listku -
nikt jej nie kończył przy mnie. 

Kochałam ich. 
Ale kochałam z wysoka . 
Sponad życia. 
Z przyszłości . Gdzie zawsze jest pusto 
i skąd cóż łatwiejszego jak zobaczyć śmierć. 
Żałuję, że mój głos był twardy. 
Spójrzcie na siebie z gwiazd - wołałam -
spójrzcie na siebie z gwiazd. 
Słyszeli i spuszczali oczy. 

Żyli w życiu. 
Podszyci wielkim wiatrem. 
Przesądzeni. 

Od urodzenia w pożegnalnych ciałach. 
Ale była w nich jakaś wilgotna nadzieja, 
własną migotliwością sycący się płomyk . 

Oni wiedzieli. co to takiego jest chwila, 
och, bodaj jedna jakakolwiek 
zanim-

Wyszło na moje. 
Tylko że z tego nie wynika nic. 
A to jest moja szatka ogniem osmalona. 
A to są moje prorockie rupiecie. 
A to jest moja wykrzywiona twarz. 
Twarz, która nie wiedzieła. że mogła być piękna. 
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Berlin, 30 grudnia 1980 

Sytuacja patowa pod zasnutym niebem ukła 

dów o zamrożeniu zbrojeń: najlepszego rozwiąza 

nia, jakiego możemy spodziewać się dla Europy. 
Powściąganie sprzeciwów po jednej i po drugiej 
stronie. Nie ich złagodzenie: ich zbagatelizowanie 
wobec i przy pomocy strachu przed totalną kata
strofą, która wydaje się alternatywną możliwością 
w stosunku do status quo. Granica, ktora właśnie, 
dzieląc nasz dawny kraj, oddziela od siebie i- miej
my nadzieję - trzyma na dystans oba światowe 
systemy. Że zatem można z pozoru (albo: jak się 
zdaje) pragnąć status quo; że trzeba dążyć, by się 
utrzymał, gdyż jego naruszenie oznaczałoby lub 
mogłoby oznaczać wojnę (jaką tam „wojnę", za
gładę); że zatem w obu państwach niemieckich 
zmiany są najmniej wyobrażalne; że młodzi intelek
tualiści po obu stronach tej granicy uszarpią się na 
darmo, ale to jest ich życie. I że ludzie starsi, 
stateczni, z mojego pokolenia, dawno już pojęli, że 
nie ma miejsca na zmiany. Nie ma sytuacji rewolu
cyjnej. 

A może jest akurat inczej? Czy podwaliną poko
ju - to, co panuje teraz, jest przecież tylko 
nie-wojną, „atomowym patem" - nie stałoby się 
zapoczątkowanie procesu twórczych zmian? 

przekład: Sławomir Błaut 



CHRISTA WOLF 
ur. 1929 w Landsbergu (Gorzów Wlkp). Chodziła do szkoły 
w Gorzowie . W 1945 r . przesiedlenie do Meklemburgii. 
W 1949 r. matura w Bad Frankenhausen. W latach 1949-53 
studia germanistyczne w Jenie i Lipsku . W latach 1953-59 
pracownik naukowy w Związku Pisarzy w Berlinie. Czlonek 
redakcji „Neue Deutsche Literatur", pracownik wydawnic
twa „ Neues Leben", w latach 1959-62 wydawnictwa Mittel
deutscher Verlag w Halle. Od tego czasu uprawia pisarstwo 
jako wolny zawód. Mieszka w Berlinie. Członek Zarządu 
Związku Pisarzy NRD, PEN - Clubu i Akademii Sztuk. 
Laureatka licznych nagród literackich, w tym Nagrody Pań
stwowej trzeciego stopnia (1964) oraz nagrody im . Georga 
Buchnera (1980). Christa Wolf zajmuje czołową pozycję 
wśród pisarzy NRD. Jej książki poruszają problemy żywo 
obchodzące społeczeństwo. Debiutowała skromną nowelą 

w roku 1961 w tomie prozy młodych. Rozgłos zdobyła 
„Podzielonym niebem" (1963), w którym dotknęła pro
blemu muru berlińskiego. Bogatszym pod względem pro
blemowym i od strony warsztatu twórczego był jej utwór 
„Rozmyślania o Chriście T." (1973), subtelna analiza poza

organicznych przyczyn śmiertelnej choroby bohaterki. Kolejną, wielką powieść „Wzorce 
dzieciństwa" (1977) odczytano jako najbardziej szczerą i osobistą wypowiedź autorki o faszyz
mie i odpowiedzialności Niemców za kataklizm li wojny . Następna „Kein Ort . Nirgends" (1979) 
nie miała takiego rozgłosu jak „Wzorce dzieciństwa", zostala jednak bardzo dobrze przyjęta 
przez krytykę. „Kasandra" oraz odnoszące się do niej wykłady frankfurckie „ Voraussetzungen 
einer Erzahlung" (Przesłanki opowiadania) dotyka najboleśniejszych obecnie problemów 
społeczeństw wschodnich i zachodnich - zagrożenia wojną nuklearną . „ Kasandra" odnosi 
niebywały sukces. Zdecydowały o tym nie tylko jej walory literackie, lecz nade wszystko fakt, że 
mówi dokładnie o tym, czego ludzie najbardziej się dziś obawiają, i niejako wraz z nimi 
zastanawia się nad możliwymi, skutecznymi sposobami obrony. 

Literatura na Świecie 4/1985 

LESZEK MĄDZIK 
scenograf, reżyser. kieruje od 1970 roku założoną przez siebie Sceną Plastyczną Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego 

„Myślę obrazami" wyznaje Leszek Mądzik, twórca 12 spektakli Sceny Plastycznej. spektakli 
niezwykłych. w których szczególną rolę odgrywa światło, przestrzeń, muzyka, rytm tworząc 
klimat emocjonalny o wielkiej sile oddziaływania. Przedstawienia Mądzika to ciąg pozafabular
nych obrazów - zdarzeń nasyconych nastrojem, zrytmizowanych, pełnych symbolicznych 
znaczeń, ukazujących dramat egzystencji człowieka. Już w drugim spektaklu nastąpiła cał
kowita redukcja słowa, a następnie stopniowa redukcja aktora, który zaczyna pełnić rolę kukły 
lub staje się raczej technikiem sceny niż aktorem. poruszając według precyzyjnego planu 
elementy scenografii, często będąc nawet niewidocznym dla widzów. W następnych spektak
lach konsekwentnie następuje redukcja konkretu . Służy to osiągnięciu efektu ogólności, 
ponadczasowości, jest dążeniem do Absolutu. Podąża tu Mądzik drogą Craiga, który marzył 
o teatrze bez literatury, w którym nadmarioneta zastąpi aktora. 

Spektakle Mądzika mówią o miłości, wierze. świętości , przerażeniu. poczuciu skończoności, 
śmierci. Tworzy on właściwie - jak sam mówi - cały czas jedno przedstawienie. Od „Ecce 
homo" poprzez m.in . „Wieczerzę" , „Ikara", „Zielnik", „Wilgoć", „ Pętanie" po „Wrota" zmusza 
widza do porzucenia tradycyjnego myślenia o teatrze. prowadzi go w świat doznań filozoficz
nych i plastycznych, skłania do głębokiej refleksji nad najistotniejszymi sprawami życia. „Aby 
dotrzeć do rzeczywistości człowieka, trzeba zrezygnować z wysiłku werbalizacji i poddać się 
rytmowi i grze zdarzeń dziejących się przed nami. Odnaleźć ten rytm i grę w sobie -to początek 
myślenia obrazami" . 
Scena Plastyczna KUL brała udział w wielu festiwalach teatralnych, prezentowała przed
stawienia Leszka Mądzika w kilkunastu krajach Europy, spotykając się z dużym zainteresowa
niem i uznaniem krytyki i publiczności. Leszek Mądzik prowadził też warsztaty teatralne w kraju 
i za granicą. m .in. pięciokrotnie w Scheersbergu, w Berlinie Zachodnim, Hamburgu. Lyonie, 
Coimbrze (Portugalia), i Buffalo. Jest również autorem scenografii do kilkunastu przedstawień 
na scenach krajowych i zagranicznych . „ Kasandra" jest jego pierwszą realizacją w Warszawie. 
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Wykłady frankfurckie (fragmenty) 

Meteln, 23 sierpnia 1980 

Przeczytałam ponownie, jakby po raz pierwszy, „Awangardę" Marl~- Luise Flelsser. 
Smutek wobec losu tej kobiety, który wydaje mi się nieludzki, niewiarygodny, niemożliwy. 
Wyzyskiwana przez wszystkich, maltretowana Jak zwierzę. Społeczeństwo mężczyzn w stanie 
surowym , od komunistycznego poety po rozdzierająco drobnomieszczańskiego tralikanta 
i nazistowskiego dozorcę , uderza Ją znienacka . Pisanie dla kobiet jako bufor pomiędzy nimi 
a światem mężczyzn . („. ) Nieunikniony moment, kiedy Io kobieta pisząca (kobieta, w wypadku 
Kasandry, „widząca") nie reprezentuje już niczego i nikogo, tylko samą siebie, ale to znaczy 
kogo? Czy Istnieje złowieszcze prawo (albo obowiązek) dawania swiadectwa? Uporczywe 
imputowanie, że trzeba clągle pisac. Nie możemy wiedzie<':, czy jestesmy w najmroczniejszym 
srodku, czy na końcu his torii. Europa, kiedy człowiek widzi ją, Jak ginie (widzi ją ginącą), może 
chwllaml wydawac się piękna jak Atlantyda. „Europa" Jako nazwa, która rozprzeslrzenlala się 
z greckiego I trackiego lądu stalego, zależnie od stanu swiadomości Greków z krain 
północnych. Europa, córka fenickiego króla, którą bóg Zeus przybrawszy postać byka 
uprowadził z Fenicji na Kretę, gdzie pośród innych dzieci urodziła mu póżniejszego króla 
Minosa. Akl przemocy dokonany na kobiecie daje w micie greckim początek historii Europy. 
Ból, Jaki sprawia ml ten kontynent, jest po częsci bólem urojonym: to ból nie tylko z powodu 
utraconej częscl ciała, ale leż z powodu tych częscl, które w ogóle się nie wykształciły, nie 
rozwinęły, z powodu nie doznanych, nie przeżytych uczuc, z powodu nie zaspokojonej 
tęsknoty. 

Berlin, 2 lutego 1981 

Większość sił zużywa się na odpieranie obłędnych wiadomości, zwłaszcza z USA, na 
przykład o wybuchu zbiorowego szaleństwa po powrocie zakładników z Iranu . U nas 
powiększa się lista tych, którzy odchodzą. Codzienna walka o zdolnosc pracy, nie mówiąc 
o „chęci" . - Teraz nie trzeba Już być Kasandrą : przeważająca częśc ludzl zaczyna się 
domyśla<':, co nadciąga. Przygnębienie, odczuwane przez wielu jako pustka, jako utrata sensu, 
klóra budzi strach. Nie sposób oczek iwa<':, by nowy sens nadały - do czego wie lu przywykło 
- zużyte instytucje . Bieg zygzakiem . Ale nie wldac drogi ucieczki. Czlowlek czuje się 
osaczony. Australia Io żadne wyjscie. 

Meteln, 2 grudnia 1980 

Sen: mieszkamy w chłopskiej zagrodzie, mniejszej, bardziej zaniedbanej, blednleJszeJ 
niż ta, w której się budzę. Stoimy na podwórzu. Osłonięte siatką przejscle dla zwierząt 
prowadzi stamtąd do kuchni I oto widzimy wślizgujące się lam jakles dzikie zwierzę : Puma! 
Mówimy przerażeni. Przejęci zgrozą wbiegamy do środka, mal a, zakopcona, brudna i nędzna 
kuchnia jest przedzielona drucianą kratą, za którą widzę niewyrażnle drób, zwierzęla 
domowe, no i właśnie ową „pumę", a w glębi jeszcze jedno dzikie zwierzę tak osobliwego, 
budzącego strach I wstręt kszlałlu, że wręcz nie znajduję dla niego nazwy. Okropne 
przygnębienie. Trzeba się pozbyć tych zwierząt! mówię do H. Idziemy wszyscy na posiłek, 
siedzimy przybici wokół okrągłego stołu - w pewnej chwili H. woła mnie do kuchni. Drugie 
z dzikich zwierząt za drucianą przegrodą jest postrzelone, krwawi z rany w okolicach łopatki, 
spogląda na nas z wyrzutem, smutno I zarazem nieprzejednanie. To ly do niego strzelałeś? 
pytam H. - Naturalnie, odpowiada, co było robi<': . - Wziął w tym celu fuzję, klóra wisiała 
w kuchni na ścianie . Ale nie zdobędzie się na drugi strzal. Nie wygląda na to, żeby zwierzę 
mlalo zdechną<': od lej rany. Przychodzi nam do głowy, iż le stworzenia mogły uciec 
z przejeżdżającego cyrku . Ale nie da się już tego sprawdzić . W żadnym razie nie możemy żyć 
razem z nimi. Zabi<': Ich też nie. One dobrowolnle nie opuszczą naszej kuchni. Stoimy oko w oko 
z niemymi dzikimi zwierzętami I wiemy: jest to sytuacja bez wyjścia. 

Meteln, niedziela, 26 kwietnia 1981 

Wiadomość: w holenderskim miescie Groningen odbyła się konferencja z udziałem osób 
zajmujących się badaniami nad pokojem, uczonych różnych dyscyplin, lekarzy, byłych 
wysokich oficerów NATO; wszyscy oni bardzo sceptycznie oceniali los Europy, ponieważ 
- zdaniem zebranych - Stany Zjednoczone, owładnięte myślą, że dzięki rozwojowi techniki 
zbrojeniowej następna wojna siała się „do wygrania" również jako wojna atomowa, dążą do 
tego, by Europę uczynić widownią lej następnej wojny. Wkalkulowano zaqlade selek tvsJecv 



Europejczyków I Ros ja n: oslablenle Zwlazku Radzieckiego bez ryzyka strat własnych . Jesll 
Europa nie zacznie prowadzić całkowicie innej polityki, to ma jeszcze przed sobą ostatnie trzy, 
cztery łata. 

Wiadomość, która zmien ia moje spojrzenie . Stopienie wszystkich przedmiotów wokół 
mnie w ciągu sekundy: natura, która obraca się w poplól w tym samym momencie co ja sama. 
Potem Już wiem, że urządzimy się równ ież na te trzy, cztery ostatnie lala. Już nienawidzę 
siebie za absurdalność wewnętrznego rachunku, co jeszcze mogłabym w tym czasie 
„doprowadzić do konca"; nienawidzę każdego, klo by z tą wiadomością dalej żył, dalej 
pracował, a jednoczesnie wiem: także lej naszej n ienawiści do nas samych rządzący pllnle 
potrzebują . 

Wiedząc, że ludzie świadomi sytuacji nigdy nie zdołali czegokolwiek zdziałać przeciwko 
grożącej zagładzie swej kultury (cywilizacji); wiedząc, że my, Europejczycy, w ostatnich 
dziesiątkach łat niejednokrotn ie przyglądaliśmy się wojnom na Innych kontynentach, które dla 
dotkniętych przez nie narodów stanowiły groźbę eksterminacji; wiedząc, że teraz zatem Inne 
kontynenty będą „światem ", który nam się przygląda. że Io jest wyobrażalne I możliwe . („.). 

Odczytuję parę linijek z dziennika Stefana Zweiga. Dala: 28 maja 1940, po rozpoczęciu 
najazdu wojsk niemieckich na Francję (Zweig m le szk a w Anglii, gdzie „n ic się nie robiło", aby 
przygotować kraj na możliwą Inwazję; gdzie 22 maja notuje: „Ożyły dawne kasandryczne 
uczucia"): „Jeśli ta wojna potoczy się dalej, będzie to coś najstraszniejszego, czego ludzie 
kiedykolwiek zaznali , całkowity kres Europy. A przecież na dobrą sprawę - z Inercji, odwagi 
czy wierności - nie chce ml się uclekeć„ .Czy nie powinno się jednak zdechnąć wraz 
z Europą ... My, którzy żyjemy starymi pojęciami, jesteśmy zagubieni; Ja przyszykowałem już 
sobie pewną buteleczkę ". 

Jak nauczyć młodszych techniki życia bez alternatywy, a Jednak życia? - Kiedy Io się 
zaczęło, zastanawiamy się . Czy taki b ieg rzeczy był nieunikniony? Czy istnia ły punkty węzłowe 
I zwrotne, w których ludzkość, Io znaczy: mieszkańcy Europy I Ameryk i Północnej , twórcy 
I noslclele cywlllzacJI technicznej, mogliby byli podjąć inne decyzje, nie mające samonlsz
czycielsklch następstw? ( ... ) 

Czy w pogoni za produktami, ze coraz większą Ilością produktów tkwią korzenie 
destrukcji? Czy w przeszlości istniałaby d la naszych krajów jakaś możliwość wylączenla się 
z tego wyścigu, gdybyśmy zwrócili się ku Innym wartościom? 

Meteln, 1 maja 1981 

Żeby zapobiegać wojnom, ludzle muszą leż we własnym kraju poddawać krytyce 
właściwe temu krajowi niedostatki. Rola tabu w przygolowaniach wojennych: bez ustanku, bez 
miary rośnie liczba niegodnych ta jem nic. J akże melo ważne stają się wszelkle cenzuralne 
labu i skutki Ich naruszenia wobec zagrożenia życia . 

O rzeczywistości. Zwariowany fakt, że literatura we wszystkich „cywlllzowanych" krajach 
uprzemysłowionych , Jeśli Jest realistyczna, mówi Językiem zupełnie Innym od Języka każdego 
oficjalnego komunikatu . Tak, Jak gdyby każdy kraj Istniał dwukrotnie: po pierwsze, jako on sam 
I Jako możliwy podmiot artystycznego przedstawienia; po drugie, Jako przedmłol slatystykł, 
publlcystykl, agitacj i, reklamy, polllyczneJ propagandy. Uprzedmiotowienie: czy nie jest Io 
główne źródło przemocy? Fetyszyzacja żywych, pelnych sprzeczności ludzi I procesów 
w komunikatach ollcjalnych, aż zastygną w prefabrykaty i kulisy: same martwe, zabijają 
innych. 

W jakiej mierze naprawdę Istnieje „kobiece" pisanie? W takiej, że z historycznych 
I biologlcznych powodów kobiety przeżywają inną rzeczywistość niż mężczyźni. Przeżywają 
rzeczywistość inaczej i dają Iem u wyraz . W tak iej, że kobiety należą nie do panujących, lecz do 
poddanych, przez w ieki, że są przedmiotami przedm iotów.( ... ) 

Czy nie powinno się kiedyś spróbować, co by wyszło, gdyby w wielkich dziełach llleratury 
światowej kobiety zajęly miejsce mężczyzn? Achilla Heraklesa Odyseusza Edypa Agamem
nona Jezusa Króla Lira Fausta Juliana Sorela Wiiheima Meislra. 

Kobiety jako podmioty działania, gwałtowności, poznania? Przelatują przez raster 
literatury. Na Imię mu „realizm''. Cala dotychczasowa egzystencja kobiety byla nlereallstycz
na. 
Meteln, 28 kwietnia 1981 

Codziennie kilka razy próbuję, choćby tylko przez parę sekund, wyobrazić sobie, jak 
wyglądałoby (będzie wyglądało), Jakle byloby (będzie) w dotyku unicestwien ie? Dlaczego 
tylko przez parę sekund? Dlalego, że te obrazy wewnetrzne są nie do zniesienia? To też. 

Przede wszystkim jednak dlatego, że głęboko zakorzeniona bojażn zabrania ml „przyciąga
nia" nieszczęścia zbyt intensywnym, zbył dokladnym wyobrażeniem go sobie . Nawiasem 
mówiąc, właśnie to było „winą" Kasandry, za którą zostaje, jak sama pewnie odczuwa, 
słusznie „ ukarana" (co nie oznacza niczego innego, jak znoszenia w zaostrzonej formie 
niedoli swych rodaków): że Io ona dopiero swoimi przepowiedniami przywołała nieszczęście. 

A może Kasandra boleje właśnie nad tym, że jej rodacy nie mają wyjścia? I że tylko ona 
o tym wie? Bo w przeciwnym razie jakże Trojanie mogliby walczyć? 

Mete/n, 16 czerwca 1981 

„Mit maszyny" Lewisa Mumforda. Autor wychodzi z założenia, że głównym wynalazkiem 
ludzi pierwotnych były nie narzędzia produkcji, lecz symbole - na przykład obrzęd - przy 
pomocy których łagodzili ciśnienie swoich snów, podświadomości; i że ich największym 
osiągnięciem duchowym bylo wynalezienie języka. ( ... ) 

Dyskusja o źródlach kultury, Jej definicji, to naturalnie pomiędzy archeologami materia 
zapalna, naladowana ideologicznle. Marie E. P. Konig występuje przeciwko koncepcji, że 
początku kultury należy szukać tam, gdzie zaczęło się pismo - czyli w wysokich kulturach 
orlentalnych - ponieważ przez to kultura traci duchową głębię: my utracilibyśmy przez to 
nasze historyczne źródła, wiedzę wszystkich dawniejszych pokoleń, które jest warunkiem 
postępu. W Europie, uważa ona, pozostała na miejscu ludność zawsze utrzymywała więź 
z zamierzchłymi czasami: Celtowie na przykład posiadali jeszcze wiedzę wszyslkich poprze
dnich pokoleń. W żadnej Innej części świata ziemia nie kryje tak bogatych skarbów kulluralnej 
przeszłości I nigdzie retrospektywna ciągłość aż po epokę kamienia łupanego nie jest tak 
kompletna. „Póki nie mamy odpowiednich dokumentów z innych części świata, musimy 
przyjąć, że kolebką kultury byl Zachód". ( .. . ) 

Dlaczego kolebką kultury europejskiej była akurat Grecja? Dlaczego nie Etruria, Galia, 
północna Germania, czy jakaś inna kraina? ( ... ) Kultura zachodnia, sięgająca swymi 
początkami do minojskiego i mykeńskiego dziedzictwa, utrzymuje się już przeszło 3500 lat 
I obecnie rozszerzając swe wpływy staje się bezsporną kulturą światową . Godna dyskusji 
wydaje się ml myśl, że trwający wiele pokoleń proces tworzenia aż po najwyższe kulturalne 
osiągnięcia przebiegał nie przez teksty pisane, lecz przede wszystk im przez „Język mówiony 
I słyszany"; że punkt wyjścia wczesnej fazy rozwoju greckiego języka stanowił kuli herosów, 
„pierwotnie kult zmarłych, który mnóstwem bohaterskich opowieści podtrzymywał żywą 

pamięć w ludzle o wlelklch zmarłych". Właśnie ten kuli zmarłych, forma zwalczania strachu 
przed tamtym światem, w sposób dla nas niewyobrażalny zaprząta! ludzi przedchrześcijańs
kich tystąclecl I doprowadził też do owych monumentów architeklon lcznych przed nieazjatyc
kiej I egipskie) kultury, które anagażowaly siłę roboczą I energię calych ludów; dla rozdartych, 
stosunkowo biednych małych wczesnogreckich ple mion takie wyczyny były nieoslągalne, sląd 
ich genialne rozwiązanie prowizoryczne, czyli zastąpienie kamiennych monumentów Igrzys
kami na cześć zmarłych herosów, nie tyl~o po to, aby zmierzyć swe siły fizyczne, lecz także aby 
poprzez ułożony później epos bohaterski w teatrze, który stal się przez Io swoistą „ramą 
przemienną", utożsamić się z życiorysem herosa. Tak to kult herosów, wiedza o herosach, 
siał się dobrem powszechnym. Tak to powstał teatr grecki, jeden z korzeni europejskiej 
kultury. Tak to niewiarygodne stało się rzeczywistością: zamknięci „po wsze czasy" 
w wystawnych, ale pod względem duchowym jałowych pałacach zmarłych orlentalnl władcy 
zoslall zapomnienl. Natomiast słowo mówione o greckich herosach pozostało żywe I tych, 
o klórych opowiada, zachowalo w naszej pamięci po dzień dzisiejszy. 

Dzisiejszej nekrofllll, która objawia się w stall, szkle, belonie (nie omijając naturalnie 
teatru), przeciwstawić coś takiego jak „żywe słowo"? Muslaloby ono być wywro.towe, 
niefrasobliwe, „dobitne" w swym znaczeniu i nie mogłoby pytać o to , czy osiągnie swoJ cel, 
ba, nie mogłoby nawet mleć „celu" i może dzięki temu z Jedynej w swoim rodzaju, opisanej 
przez Maxa Frischa sytuacj i wspólczesnych aktorów - z faktu, że ni~ llczą ju~ oni ~a 
potomność - wyciągnęłoby ową jedynie możliwą konsekwencję, ktora pomoze znow 
stworzyć potomność, może nawet przyszlość . Nie przyniosłoby już historii bohat~resklch, 
antybohaterskich też nie. Byłoby raczej niepostrzeżone i staraloby się nazywac sprawy 
niepostrzeżone, drogocenną powszedniość, konkretnie . Gniew Achllla, konflikt Hamleta, 
falszywe alternatywy Fausta kw itowaloby może uśmiechem. Musialoby pod każdym wzglę
dem „od dołu" docierać do swego materiału, który - jeśli spojrzeć nań przez Inny raster niż 
dotychczas - może ujawnić nieznane jeszcze możllwoścł , dotychczas niedostrzegane. 

przekl ad: Slawomlr Blaut 
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