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Józef1 'ischner 

ŚWIAT - ZIEMIA OBIECANA 

.. . Świat człowieka jest sceną jego dramatu. Człowiek 
przychodzi na świat, szuka sobie domu na świecie, wznosi tu 
świątynie Bogu, buduje drogi, ma warsztat swej pracy, tu znajduje 
cmentarze przadków, wśród których sam kiedyś spocmie. Co 
maczy, że świat jest sceną dramatu? Znaczy: nie można oddzielić 
sposobów doświadczania świata od sposobów doświadczania 
ludzi, a przede wszystkimm od sposobów przeżywania dramatu 
człowieka z człowiekiem. Człowiek znaczy ziemię śladami, które 
świadczą o spotkaniach, obcowaniach, rozstaniach z innymi. 
Związlk człowieka z ziemiąjest także dramatycmy. Człowiek nosi 
w sobie archaicme pytanie: czym jest ziemia, czy ziemia jest jego 
ziemią obiecaną, czy ziemią odmówiontf ( ... ) 

Dla człowieka być na ziemi, to - gospodarować. Jesteśmy 

tutaj jako gospodarze. Jesteśmy na ziemi- ani nie niewolnicy, ani 
nie swawolnicy, lecz wolni i rozumiejący naturę. Gospodamjąc, 

dopełniamy archaicmej obietnicy, która w nas trwa. („.) 

Gospodarowanie jest wyrazem wzajemności. Relacja 
wzajemności jest tajemnicą. Jedyną drogą rozjaśnienia tej 
tajemnicy wydaje się rozważenie owoców wzajemności. Tajemnicę 
życia rozpomaje się po jej owocach. Owocem wzajemności jest 
miejsce. Mamy(. .. ) cztery podstawowe miejsca: dom, warsztat, 
świątynię, cmentarz. Miejsca te maczą gł.ówne zręby dramatu 
człowieka z człowiekiem. Dzięki tym miejscom w świecie człowieka 
istnieje podstawowy ład. Gdzie znika miejsce pozostają bezdroża. 
Człowiek traci wątek swego dramatu .„ 



4 

DOM 

Przestnenią człowiekowi najbliisUE jest dom Wszystkie 
drogi człowieka na świat mierzą się odległością od domu. Widok 
z oki.en domu jest pierwszym widokiem człowieka na świat. 
Cziowieka wpylany, skq_d przycluxki, wskaw:je na dom Dom jest 
gniazdem czlowieka. Tu przychodzj na świat dziecko, tu dojrzewa 
pocmcie odpowiedzial.ności za ład pietWszej wspólnoty, tu człowiek 
ro-zpomaje pierwsze tajemnice rzeczy - okna, drzwi, łyi,ki. - cieszy 
się i cierpi, stąd odchodzi na wiecmy spoczynek Mieć dom, 
'QUlczy: mieć wokół siebie obszar pierwotnej swojskości. Ściany 
domuchroniącz/owiekapnedsrogościążywioł6winieprzyjaiJ1ią 

"ludzi. UmoiJiwiają życie i dojrzewanie. Mies<.kając w dmnu 
czlowiek może się czuć sobą u siebie. Być sobą " siebie to 
doświadcwć sensownej wo/noś i. Dom nie pozwala na swawolę, 
nie O'QUICW też niewoli. Dom.oWa przestrzeń to przestrzeń 
wiel.orakiego sensu. Budować dom 'QUlczy: zadomowić się. 

Cziowiek nie może zadomowić się w samotności. Samotni 
budują cele, inni wmoszą kryjówki. 7.adomowienie jest owocem 
kobiecej i męskiej wzajemności. Zakłada ono jako naturę płeć. 

Kobieta w samotności nie posiada domu. Samotny mężczyzna 
również ni.e posiada domu. Mimo to męi.czyzna ofiarnje kobiecie 
dom i kobieta ofiaruje dom mężezyi;nie. Na tym polega istota 
wzajemności, iJ! cziowiek ofiaruje drugiemu to, co w ogóle staje 
się moiJiwe dzi.ęki obecności drugiego przy nim W domu kobieta 
jest matką a mężezyzna ojcem Naturalnym owocem wzajemności 
jest dziecko. Dziecko zwie1icza sens domu. Dom jest przede 
wszystkim dla dziecka. Dlatego mówimy, że domy bez dzieci są 
puste. ( ... ) 

Sama l.ogika życia - sam płynący czas - spraia, że domy 
obumi.eraj4 Dzieci roSfUb oddalają się do domu, odchodzą. aby 
zbudować własne domy. Ludzie wnierają - umierają oblubieńcy, 

ojcowie i matki. Każdy dom jest skazany na opustoszenie. ( ... ) 
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Tracąc dom, człowiek wchodzi w sytuację graniczną, w 
której krystalizuje się nowy sens pustoszejącego domu: rodzi się 
przypuszczenie, iż dom był jedynie obietnicą domu. Coś się w tym 
domu zaczęło, jakieś echo zabrzmiało, ale to jeszcze nie było to, 
o co naprawdę chodzi. ( .. .)Pustoszejący dom otwiera horyzont 
transcendencji. Pozostawia w duszy człowieka niewyraźny ślad
ideę innego domu, domu nietykalnego dla ognia, dla zdrady
domu prawdy. Idea ta określać będzie z ukrycia dramat człowieka 
z domem konkretnym, nawet gdy człowiek będzie w nią wątpił.( .. .) 

PRACA 

( ... ) Dzięki wykonywanej pracy człowiek przybliża się do 
poznania jakiejś prawdy o ziemi - scenie jego dramatu. 
Wydobywając z ziemi to, co najlepsze, człowiek doświadcza natury 
świata jako ziemi obiecanej. Smakując chleb, człowiek smakuje 
obietrli.cę, która się ziściła. Wierzy, że nie jest tu intruzem 
Owocowanie pracy, to potwierdzenie archaicmej obietnicy. Ale 
praca nie zawsze owocuje. Przychodzą lata nieurodzaju, 
wybuchają wulkany, wody występują z brzegów. Krótkie trzęsienie 
ziemi zmienia w minę pracę wielu pokoleń. Co więcej: człowiek 
umierając, umiera zwyciężony własną pracą. Ta sama praca, 
która służyła rozwojowi i podtrzymywaniu życia, staje się źródłem 
słabości i śmierci. Praca nie tylko uczłowiecza człowieka, praca 
może taki.e zabić człowieka. Człowiek umiera umęczony pracą. 
Znów rodzi się pytanie: gdzie my właściwie jesteśmy - na ziemi 
obiecanej, czy na obietnicy ziemi?( ... ) 
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ŚWIĄ1YNIA 

( ... ) W przestrzeni świątyni wdomowienie i zakorzenienie 
przybierają zupełnie no-wy· sens. Tutaj, w świątyni, ukazuje się 
ostateczna prawda o ziemi - scena ludzkiego. dramatu. Ziemia 
jest metaforą ziemi. Dom jest metaforą domu i posłuszeństwo, z 
jakim ziemi. wita człowieka pracy, jest metaforą prawdziwego 
posłuszeństwa. Nmeży czytać te metafory jako znaki nadziei. 
Czytać znaki nadziei, to rozumi.eć ziemi.ę obiecanąjako obietnicę 
ziemi. Idzie tym rozumi.eniu o to, by mieć odwagę porzucenia tego 
co niepełne, na rzecz tego, co pełne. W porzuceniu o-wym -wyraża 
się cala istota ubóstwa. Ubóstwo ma u swego podłoża odkrycie 
nowego sensu ziemi. Jest ono sposobem istnienia człowieka· na 
ziemi-scenie jego dramatu, -wyznaczonym przez sens ziemi, jako 
obietnicy ziemi prawdziwej, prawdziwego domu, prawdziwego 
warsztatu pracy. ( ... )Ziemia jest sceną i sceną dla człowieka, ale 
tak, jak dla człowieka jest drogowskaz stojący przy drodze. Czy 
ktoś przywiązuje się do drogowskazu ? 
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CMENfARZ 

( ... ) Człowiek spotyka na cmentarzu tajemnicę śmierci. 

Sposób budowania cmentarzy streszcw to, co człowiek wie o 
śmierci. Budować cm ntarz i grób, znaczy: podejm()wać 

dziedzictwo. 

Człowiek jest istotą dziedziczącą. Dziedziczenie jest formą 
wzajenmości. Stajem nad grobem. Tu spoczywa żołnierz, który 
poległ za ojczymę. Ti' spoczywa ojciec licznej rodziny. Tu jest 
grób nauczyciela - wychowawcy wielu pokoleń. To małe, 

przedwcześnie zmarłe dziecko, było nadzieją rodziców. Umarli 
mówią, stanowią stanowią jakieś "miej lub bardziej okre '/one 
zobowiąwnia. ( .. . ) 

Na cmemarzu ziemia ukawje nam się jako ziemia odmowy. 
„ To nie tu' ' - mówi cmentarz. Nie tu jest dom, nie tu zakorzenienie. 
Na cm1entarzu rośnie świadomość dystansu między człowiekiem a 
ziemi.ą. Ctnentarna ziemia jest ziemią obietnicy niedopełnionej. 
Na takiej ziemi rosną dopieo drogowskazy. Czy jednak są na tyle 
czytelne, na ile czytelnąjest c1nentama ziemia odmowy? 

Powyższe fragmenty pochodzą z dzieła 
ks. prof. Józefa Tischnera „Filozofia dramatu'', Paryż 1990 
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THORNTON NNEN WILDER należy do grona najwybit
niejszych pisarzy amerykańskich. Urodził się 17 kwietnia 1897 r. w Madison 
w stanie Wisconsin. AbsolwentPrincetown i Ameńcan Academy w Rzymie. 
Uczestnik I i II wojny światowej. PracowaJ jako nauczyciel, wykładał na 
uniwersytetach w Chicago i Cambridge. Trzykrotnie wstaJ wyróżniony 
nagrodą Pulitzera Zmarł 7grudnia 1975 r. 

Znany był przede wszystkim ze swych powieści. Pierwszą nagrodę 
Pulitzera zyskał za powieść „Most San Luis Rey" (1927). Odtwarza w niej 
życie pięciu podróżnych, którzy zginęli na skutek zerwania się mostu w Peru 
w XVIII wieku. Prowadzi akcję w ten sposób, aby w krytycznej chwili 
wszyscy spotkali się na moście - wiedzeni miłością, którą uważa za 
najważniejszy cel życia człowieka i główny motyw jego postępowania. 
Zastanawiając się nad mocami kierującymi losem człowieka dopuszcza 
dziaJanie opatrzności, przeznaczenia i przypadku. 

W powieści „Kobieta z wyspy Andros" (1930) przenosi akcję do 
starożytności. Utwór przenika atmosfera oczekiwania na zbliżający się 
przewrót. jaki przyniesie chrześcijaństwo. Powieść „Niebo jest moim 
przeznaczeniem'' (1935) rozgrywa się we współczesnej Ameryce. Bohater, 
wędrowny sprzedawca książek. jest symbolem absolutnego dobra- z uporem 
maniaka wprowadza w życie chrześcijańskie zasady miłości w ogarniętej 
chaosem Ameryce okresu wielkiego kryzysu. Jak Don Kichota, niewielu 
traktuje go poważnie. Krytyka literacka nazwaJa tę postać wilderowską 
mianem „amerykańskiego świętego''. 

Podobny zamiar ujmowania człowieka i jego spraw w wymiarze 
uniwersalnym, afirmację miłości i braterstwa jako najtrwalszych ludzkich 
wartości i niemal proustowską nostalgię dostneżem y również w dramaturgii 
Wildera, zwłaszcza w utworach, które zyskały światową sławę, takich jak 
„Nasze miasto" (1938, prapremiera polska w Warszawie w 1939 r., w 
reżyserii Leona Schillera) i „Niewiele brakowaJo' '. 

W „Naszym mieście'' otrzymujemy portret maJego amerykańskiego 
miasteczka Grover's Comers w latach 1901-1913. 7 maja 1901 r., kiedy 
rozgrywa się pierwszy akt sztuki, miasteczko liczy 2642 mieszkańców, 
średnio zamożnych, prowadzących spokojne, dość monotonne życie. W 
akcie drugim jesteśmy świadkami ślubu, w trzecim trafiamy na cmentarz i 
wraz ze zmarłymi mieszkańcami Grover's z pewnym zniecierpliwieniem 
przyglądamy się żyjącym, z których nikt nie potrafi dostrzec tego, co 
najważniejsze - piękna życia w każdej, niepowtarzalnej chwili. 

Jl 

Jest to temat epicki, nie dnunatyczny; wychodząc z podobnych prz.es
łanek Maria Dąbrowska stworzyła wielotomowe ,,Noce i dni". Jednocześnie, 
inaczej niż u Dąbrowskiej, w „Naszym mieście" historia nie jest obecna 
inaczej niż w wymiarze lokalnym. Dzieje się tak dlatego, że Wilderowi 
przyświecał precyzyjnie określony cel moralny: podkreślić wartość zwykłego 
ludzkiego bytowania, w każdym miejscu i o każdym czasie. Dlatego z jednej 
strony wprowadził na scenę postać Reżysera, jako ekwiwalent wszechwie
dzącego narratora z powieści realistycznej, z drugiej strony ujawnił TEA 1R 
jako właściwe miejsce akcji i wprowadził scenę rozmowy zmartycb: po to, 
by codzienność mieszkańców Grover's Corner zyskała perspektywę 
uogólnienia. 

Antoni Słonimski recenzując insceniz.ację Schillera użył. z pewną 
dozą ironii, określenia „te amerykańskie „Dziady" z New Hampshire". 
Myślę, że porównanie tych dwóch utworów nie tylko na ironię zasługuje. 
Więcej: odnajdując różnice i szukając podobieństw między tymi dziełami 
możemy dowiedzieć się czegoś ważnego o sobie. 

A po to także chodzimy do teatru ... 

6ADye,A 
DOM WYPOCZVNKOWY 
W BYSTREJ ŚLĄSKIEJ 

k/Bielska-Białej 

ul. Klimczoka 80 

tel. z Bielska-Bialej: 71-267, 71-287 

Janusz Legoń 

Oferuje: miejsca hotelowe, kawiarnię, saunę, basen, 
telewizję satelitarną w pokojach, video, komfortowe 

warunki pobytu w pokojach 2-osobowych. 

Organizuje: wczasy, kursy, sympozja 



Państwowy Teatr Polski 
Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 1 
tel. 284-51, 52 
rezeiwacja biletów tel. 284-53 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Marek Gaj 
Zastępca Dyrektora Sabina Muras 

ASYSTENT DYREKTORA-MENEDżER 
ORGANIZACJA WIDOWNI 

ZFSPÓL TECHNICZNY: 

KIEROWNIK TECHNICZNY 
KIEROWNIK OŚWIElLENIA 
AKUSTYK 
GARDEROBIANE 

BRYGADIER MASZYNISTÓW 
REKWIZYTOR 
KIEROWNIK PRAC. PERUKARSKIEJ 
I CHARAKTERnACJI 
PRAC. STOLARSKA 
PRAC. MALARSKO-BUTAFORSKA 
PRAC. ŚLUSAR. KA 
PRAC. TAPICBRSKA 
PRAC. KRAWIECKA 
MĘSKA 

DAMSKA 

MARIA SCHEJBAL 
GRAżYNA CHOLEWKA 

RYSZARD PASZEK 
JERZY KOCOŃ 
IRENEUSZ JE'ZIAK. 
CZESŁAWA GLUZ A, 
HALINA BARGIEL 
ANDRZEJ ŻEROMSKI 
ANDRZEJ GILOWSKI 

RYSZARD PALUCH 
C'ZESŁA W ł:.ACIAK 
JERZY GOLENIA 
RUDOLF BlZOŃ 
ROMANBYRDY 

JÓZEF WADOWSKI. 
ZBIGNIEW KAJZER 
MAŁGORZATA SOWIŃSKA. 
ANNA WAJDA 

Program pod redakcją Januna Legonia, kierownika lilerackiego 

Hurtownia Monopolowa 

POLTOS s.c. 
43-300 Bielsko-Biała, ul. Montażowa 3 

tel. 284-53, 284-31 do 34 wew. 204 

OFERUJE: 
WÓDKI KOSZERNE 

SZAMPANY 
KONIAKI 

BRANDY FRANCUSKIE 
PIWO 

zapraszamy: 
od 8.00 do 16.00 

sobota od 8.00 do 13.00 
TRANSPORT GRATIS 



Ze zbiorów 

Działu Dokumentacji 
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