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MAGIĘ 

Teatr jest w świetle rozumu instytucją podejrzaną. Kiedy czy*amy 

powieść lub tom wierszy, słuchamy muzyki, oglądamy obraz czy nawet 

film - nie musimy być sami, by czynić to na własny rachunek. 

I przedmiot kontemplacji poddać krytycznej rozwadze: mamy na to 

czas, nie ulegamy niczyjej presji. Wszystkie sztuki zasadzają się 

na jednostkowym obcowaniu z prawdą. Także to, co w nich nieuchron

nie społeczne - gdyż społeczne być musi wszelkie narzędzie porozu-

mienia - przybiera poufną postać indywidualnego. Jest w naszej 

mocy utrzymać - choćby i złudną - niezależność przeżycia, jak 

przystało na ludzi oświeconych. Tak zawarte w sztuce demony trzy-

mane są na wodzy. 

Inaczej w teatrze. Tu są aktorzy i są widzowie. Widzowie 

i ~ktorzy wchodzą z sobq w kontakt bezpośredni. I ów kontakt 

oparty na styczności fizycznej, oko w oko, stanowi coś, bez czego 

nie sposób sobie teatru wyobrazić. Suponuje on wzajemną umowę prze-

mienienia. Nawet gdy pragniemy przezwyciężyć iluzję - obnażając 

grę, demaskując umowności teatru, z zimnq logiką przemawiając do 

umysłów - daremny nasz wysiłek, by umknąć hipnozie. Nagle budzimy 

się w rzeczywistości innej, przemienieni przez aktorów wcz~'nisj 

już przemienionych. I niewiele różnimy się od naszych przodków, 

którzy tańcząc taniec wojenny czuli się rzeczywistymi zwycięzcami 

nad wrogiem. Gdyż ludzkie zbiorowiska, ogarnięte wspólnym celem, 

w jedno z~słuchane i zapatrzone, szczególnie skłonne są do wypro-

mieniowywania magii. 

Teatr jest obcowaniem z. prawdą za pośre_2nictwem ~Jspólnoty. 

Widz, zanurzony w gromadzie, stanowi tylko jej cząstkę. Duchowa 

niezawisłość widza podlega nieustannemu zagrożeniu. At pada zupełnie, 

zmieciona przez zarailiwość odruchów kolektywnych. 
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Pouczaj~ psychologowie, iż nie sę to odruchy rozumowe. Człowiek 

w zoiorowości - nawet jeśli to audytorium tylko - skłonny jest do 

reagowania uczuciową i podświadomą częścią swej natury. Zapala się, 

bo gorzeję wszyscy; zapalają się wszyscy, bo gorzeje on. Zaparłszy 

się rozumu, przeżywa rozkosze solidarności z tym, co zbiorowe. 

Wtula się we wspólnotę, kosztując błogiego grzechu nieodpowiedzialności; 

daje nieść się dookolnemu prądowi. Klaszcze, śmieje się rozgłośnie, 

płacze, czasem /szkoda, że nie u nas w Polsce!/ tupie i gwiżdże - z ży

wiołowością, jakiej wstydziłby się na co dzień. Prawda, która pobudza 

go do reakcji, może Jy~ tylko pozorem prawdy.I tak w zapalnej aurze 

widowni staje się jedynie hasłem; bodźcem dla uczuciowej manifestacji, 

w której zbiorowość potwierdza własną tożsamość. 

Pokrewieństwo teatru i magii jest tedy głębsze niż tylko gene-

tyczne. I niezależnie od treści, które wypowiada się ze sceny. Treści 

te mogą być wysoce mózgowe, krytyczne i oświecone, lecz i tak - w wa

runkach teatru - żyć będą życiem formuł magicznych. Będzie w nich 

coś z nieokiełznania namiętności, coś z tańca, z zabobonu,z głębo

kiego nieoświecenia. Te~tr jest bowiem rozpętaniem demonów,choćby 

zaparłszy się swej pierwotnej istoty, stroił się w pudrowane peruki 

uczoności i myślowej dyscypliny. Spod owych peruk połypuje dwuznacz

nie diabelskość; komiczna, gdy nie uświadomiona - może wydać wielki 

teatr przewrotny, racjonalistyczny w kształcie, magiczny w istocie, 

gdy ją wkalkulować w rachunek. Są zapewne i tacy świadomi, którzy 

demony teatralności pragnęliby zakląć w wieprze i potopić w morzu. 

I rzeczywiście, zamiast demonów pozostają na placu same wieprze, 

niekiedy bardzo dostojne. 

Teatr, robiony przez ''oświeconych" i ku "oświeceniu", rozdwaja 

się na istotę i pozór. Jest hybrydą, tworem pokracznym, zwichniętym 

W swoim naturalnym rozwoju. Oto daję wam prawdę o świecie, idee, 

myśli - powiada.A sala klaszcze, pogrążona w zbiorowy dur. Oto piękno, 

prawo, historia, dobry gust i dobre wychowanie. A sala dyszy i gorącz

kuje się bliska roztańczenia. Tak dzieje się przynajmniej wówczas, 

gdy spektakl trafia widowni do przekonania. Oo przekonania! 

Teatr z natury swej przenika się ze wstydliwą dla nas,cywilizowanych, 

sferą magii. Albo nie ma go wcale. Albo jest, jaki jest - martwy. 


