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MARIAN KOCINIAK: 
Bardzo się cieszę, że biorę 

udział w tym przedsięwzięciu. 
Z trzech powodów: po pierw
sze, spotykam się znów z pa
nem Ronaldem Harwoodem. Po dru
gie, spotykam się znów z pa
nem Krzysztofem Zaleskim. 
A przede wszystkim cieszę się 
ze spotkania z Gustawem 
Holoubkiem, ponieważ jest to 
mój mistrz, mój guru aktorski 
- od czasu, kiedy trzydzieści 
pięć lat temu debiutowałem na 
scenie, w sztuce „Mario i cza
rodziej" Tomasza Manna, u je
go boku. 

GUSTAW HOLOUBEK: 
Wybraliśmy tę a nie inną 

sztukę na śmieszną okazję -
bo w naszym środowisku każdy 

jubileusz jest podszyty śmie
sznością. Wybraliśmy ją, po
nieważ można przez nią lepiej 
niż przez wszystkie okoli
cznościowe przemówienia, po
wiedzieć o wszystkim, co do
tyczy teatru. Kiedy publicz
ność zechce wysłuchać tego 
tekstu, dowie się, na czym 
polega uroda pobytu na scenie 
i na czym polega jego męka. Na 
czym polega jego tragikomizm. 

Jestem ogromnie wzruszony, że 

w tej sztuce nie będziemy się 

rozstawać z Marianem Kocinia
kiem. A to dlatego, że w jego 
osobie widzę tych spośród nas, 
którzy zawód aktorski trak
tują odpowiedzialnie, i któ
rzy nie szukają w nim pokla
sku, ale drogi niezbędnego 

rozwoju. Obecność Krzysztofa 
Zaleskiego jest natomiast 
zbawcza dla nas obu, bo jest 
on bardzo surowym egzekutorem 
i nas rutyniarzy, którzy 
z niejednego pieca chleb jed
li i których co chwila ogar
nia chętka grania utartymi 
sposobami - przywraca do rze
czywistości. 

Garderobiany Pan Józio w Tea
trze Dramatycznym miał za mo
ich czasów bezwzględny auto
rytet. Według własnego uzna
nia przydzielał garderoby 
aktorskie. Była „garderoba 
geniuszy", w której ubierali 
się tylko młodzi, począt

kujący. Była też „garderoba 
dyrektorska", gdzie rezydo
wali aktorzy, których dobie
rał pan Józio, uważając ich 
za bliskich dyrektorowi. Jego 
selekcja byla niepodważalna 

i ostateczna. 



Pan Jurek w 
flegmatyczny. 

Krakowie byl 
W 1948 roku 

w „Amfitrionie 38" Giraudoux 
gralem rolę Trębacza. Glówne 
funkcje w sztuce pelnią jak 
wiadomo, Jowisz i 
grali ich wtedy 

Merkury: 
Zdzislaw 

Mrożewski i Jacek Woszczero
wicz. Widząc, że pan Jurek 
ubiera obydwu powoli i mnie 
zostawia na sam koniec, przes
traszylem się, że się spóźnię 

na scenę. W końcu odważylem 

się poprosić: „Panie Jurku, 
może by mnie pan ubral?". 
Odpowiedział - „Najpierw bogo
wie!". Nie wiem, czy w pełni 
świadomy sformułował szkołę 

teatralnej hierarchii. 

KRZYSZTOF ZALESKI: 
Sztuka Harwooda jest wspania
łym, tragikomicznym traktatem 
o teatrze. O tym, co można 

nazwać istotą teatru, jego 
tajemnicą, którą można wyrazić 

poprzez zwyczajnie będących 

na scenie aktorów. 
Mam nadzieję, że to przed
stawienie stanie się manifes
tacją aktorstwa, które nie 
jest tylko chęcią podobania 
się, czy zwracaniem na siebie 
uwagi poprzez ekshibicję, ale 
jest aktorstwem swoiście 

ludzkiego bycia w roli. 

I CO DZIEŃ TOCZY SIĘ GRA 

1. „Przejdę najcięższą próbę, jaką zna zawód 
aktora". Od kiedy w 1605 r. Richard Burbage ukazał 
publiczności teatru Globe nowego szekspirowskiego 
bohatera, Król Lear stał się wyzwaniem dla wielu 
aktorów, niełatwym triumfem - już tylko dla nie
licznych. Dzieło doskonałe, którego konsekwencja 
w skrajnie tragicznym postrzeganiu świata oraz 
nasycenie okrucieństwem i pesymizmem nie mają sobie 
równych w literaturze dramatycznej, okazało się 

w kolejnych epokach i coraz to nowych wcieleniach 
nośną, przejmującą metaforą ludzkiej kondycji, 
losu, egzystencji. Metaforą niezmiennie zognis
kowaną w kreacji tytułowego bohatera. 

Biografię Leara na angielskiej scenie wyzna
czają najgłośniejsze nazwiska paru stuleci jej 
dziejów . Od Davida Garricka w wieku XVIII, Charlesa 
Kemble'a i Edmunda Keana, poprzez Henry'ego Irvinga 
(sławna Ellen Terry grała z nim Kordelię, mając 45 
lat) aż po Sir Johna Gielguda i Sir Laurence' a 
Oliviera. A także aktora mało u nas znanego, choć 

bardzo cenionego w Anglii, zmarłego przed trzydzie
stu laty Sir Donalda Wolfita, który zaczął grać 

Leara w 1942 r., pod niemieckimi bombami . Gdy 
w osiem lat po wojnie Wolfit wznowił Króla Leara, 
asystował mu garderobiany i młody aktor zarazem, 
który nazywał się - Ronald Harwood. 

2. „Sir potrzebował kogoś, kto pomagałby 

w garderobie". We wstępie do londyńskiego wydania 
dramatu Harwood nie kryje osobistych inspiracji, 
ale też zaprzecza utożsamianiu jego doświadczeń z 
literackim obrazem. „Towarzyszyłem z bliska - pisze 
- wielkiemu aktorowi przygotowującemu tuzin lub 
więcej wspaniałych klasycznych ról z Edypem, 
Learem, Makbetem, Volponem włącznie. ( ... ) Byłem jed
nym z tych, którzy „robili" burzę w Królu Learze 
i choć zawsze bardzo się staraliśmy, nigdy nie była 
ona dość głośna dla Wolfita, podobnie jak dla Sira. 
Te i inne wspomnienia z pewnością zasilały moją 



wyobrainię podczas pisania sztuki". Po czym stanow
czo oświadcza: „Postać Normana nie jest w żadnym 

razie autobiograficzna. Norman podobnie jak Sir, 
jest amalgamatem trzech lub czterech ludzi, których 
spotkalem i którzy slużyli wielkim aktorom jako 
zawodowi garderobiani. Żadna też postać w sztuce 
nie jest wiernym portretem prawdziwej osoby". 

Zastrzeżenia przeznaczone byly zwlaszcza dla 
widza angielskiego, któremu dobrze znane realia 
przeslaniać mogly istotny sens utworu. Brak takich 
obciążeń niewątpliwie ulatwia odczytanie autorskich 
intencji, w myśl których precyzyjna obserwacja 
kulis i „kulis" teatru slużyć ma zbudowaniu wizji, 
przekraczającej granice sceny i garderoby. Teatr 
Normana i Sira jest osobnym królestwem o spójnej, 
zamkniętej konstrukcji, sugestywnie reprezen
tującym odsunięty na daleki plan świat zewnętrzny. 
Szekspirowska metafora świata jako teatru zyskala 
lustrzane odbicie - to teatr jest światem, w którym 
maszyna do grzmotów może być realniejsza od bom
bardowania, ale problemy bohaterów zyskują wymiar 
uniwersalny. Nieprzypadkowo jako punkt odniesienia 
sluży Król Lear, arcydziele ponadczasowej refleksji 
nad istnieniem. Zaś Sir staje się Learem już na miej
skim rynku, zanim zależy jego kostium. 

3. „Szkarlatny plaszcz. Dziedzictwo. Slużba" 

Ważnym bohaterem Garderobianego jest tradycja, 
najwyższa wartość i największa świętość, ale także 
najcięższa niewola. W angielskim teatrze ma ona 
znaczenie szczególne. Wybitny aktor, będący zara
zem dyrektorem to w końcu wynalazek z epoki 
Shakespeare'a, zaś sposób pracy zespolu, zwlaszcza 
objazdowego, uksztaltowany w czasach Garricka, 
przetrwał bez większych zmian do polowy naszego 
stulecia. Nie mówiąc już o nieprzemijającym uwiel
bieniu dla dziel mistrza ze Stratfordu. Tradycja 
stanowi zatem fundament teatru, wyznacznik jego 
tożsamości. 

Strażnikiem tak pojmowanej tradycji jest 
Norman. Strażnikiem i kapłanem. Wszystko może się 



walić, ale rytual charakteryzacji musi pozostać nie
zmienny. Wierny garderobiany strzeże nie tyle Sira 
co uosabianych przezeń wartości, bez których Norman 
nie potrafi wyobrazić sobie teatru - czyli świata. 
Jest więc strażnikiem bezwzględnym, gotowym pelnić 
slużbę także wbrew swemu mistrzowi, którego świa

domie izoluje. 
Sir, dzięki któremu w zamierającej tradycji 

tli się jeszcze iskra życia, zdaje sobie natychmi
ast sprawę, że wraz ze swym teatrem doszedl do 
kresu. I w odróżnieniu od Normana nie tylko umie 
się zdobyć na gorzką ocenę - „przeklęta niewola" -
ale także pomyśleć, że mogloby być inaczej. Stąd 

tak istotna funkcja postaci Irene, która niezale
żnie od intencji dziala jak ożywczy powiew - i swo
isty katalizator. Pokusa, choć nieziszczalna, jest 
tak silna, że daje Sirowi ostatnią chwilę szczęścia, 
a przeszlość zakrzeplą w teraźniejszości przemienia 
w piękne marzenie o nierealnej przyszlości. Zagraża 

także stabilności świata istniejącego, toteż Norman 
musi zniszczyć Irene, nie przebierając w środkach. 

4. „cywile nigdy tego nie rozumieją". Teatr 
i jego tradycja to nie tylko wznioslość, lecz także 
specyficzny obyczajowy koloryt. Harwood, dbając 

o pelnię obrazu umieścil w sztuce sporą jego dozę 
w najrozmaitszych przejawach. Mówienie cytatami 
i opowiadanie anegdot splata się z personalnymi 
zawiściami i niechęcią wobec krytyków, „ludzi 
upośledzonych i umarlych", polączoną wszakże ze skru
pulatnym gromadzeniem recenzji. 

Pozycję Sira nie mniej niz sceniczne sukcesy 
określają gwiazdorskie przywileje, owe światla 

prosceniowe, w które innym wchodzić nie wolno 
i zazdrośnie strzeżony monopol na lzy publiczno
ści. Jedna z najlepszych scen sztuki to rozbudowany 
aktorski „haft" - tekstowa improwizacja w oczeki
waniu na opóźnione wejście Leara, mimowolny komizm 
w obliczu tragizmu. 

Motywem szczególnie interesującym jest dawny, 
a żywy w Anglii do dziś przesąd, związany ze 

„szkocką tragedią" Shakespeare'a, której tytulu nie 
wolno wymieniać, nie mówiąc już o cytowaniu. By 
odwrócić urok, rzucany przez dramat, który „zde
moralizowalby nawet dobrą wróżkę", Sir musi pod 
nadzorem Normana odprawić swoisty egzorcyzm, zakoń

czony przekleństwem. Gdy w chwilę później oświad

cza, że każde slowo wypowiedziane przezeń ze sceny 
będzie „tarczą przeciwko barbarzyństwu", wznioslość 
lączy się z powszedniością w wymowny sposób. 

5. „Tu jest piękno. Tu wiosna i lato. Tu ból 
staje się znośny". Wzniosly czy śmieszny, kochany 
czy znienawidzony, teatr jest dla Sira i dla 
Normana także - misją, która musi być pelniona, 
również w ekstremalnych warunkach, w imię ocalenia 
podstawowych wartości. „Szkarlatny plaszcz" 
zobowiązuje. „Cywilizacji naszej zagrażają moce 
ciemności, i my, skromni aktorzy, dokladamy wszyst
kich sil, walcząc w tej wielkiej bitwie jako ryce
rze slusznej sprawy". Mimo patetycznej retoryki 
slowa Sira są absolutnie prawdziwe. Podobnie jak 
gorzka świadomość ulotności i przemijalności jego 
sztuki, porównywalnej jedynie z przemijalnością 

życia. Skoro „aktorzy żyją tylko w pamięci innych", 
bezprzedmiotowe są wszelkie próby utrwalenia tego, 
co nieuchwytne, nawet na kartach autobiografii. 
A jeśli tak, to pozostaje liczyć na tych, którzy 
będą „mówić dobrze" i zaakceptować formulę Normana: 
„Mam to, czego chcę i nikt nie musi wiedzieć, co to 
jest". 

John Gielgud, który po obejrzeniu Gardero
bianego stwierdzil „ to bylo o mnie", w epilogu 
swych wspomnień napisal: „Slyszy się czasem opinię, 
że teatr jest niepotrzebny, że tysiące ludzi nie 
widzialo w życiu ani jednego przedstawienia i że 

gatunek ten skazany jest na śmierć. Jeśli 

przepowiednia ta jest trafna, to mogę jedynie 
wyrazić nadzieję, iz nie nastąpi to za mojego 
życia". Sir bez wątpienia nie życzylby sobie tego 
także po śmierci. 

Jarosław Komorowski 



Leopold Staff 

NIE TAKIE GłUPIE 

Ten aktor gra Hamleta szpetnie. 
Jakby go wcale nie rozumiał. 
Jakżebym ja go zagrał świetnie, 
Gdybym grać umiał. 

Dziewięć muz 

Ernest Bryll 

* * * 
Ta najtajniejsza chwila gdy za kulisami 
Aktor czeka na słowo - jeszcze ogłuszony 
Codzienną paplaniną śmierdzący plotkami... 
Jeszcze jeden z nas. Jeszcze na wieki złączony 
Z prawem ciążenia tego co realne 
Co sarno w sobie jasne i niewykonalne 

Ta chwila kiedy wchodzi w sztukę. Kiedy znaczy 
Może być ptakiem wodą ziemią ogniem 
Może człowieka zagrać tak podobnie 
Jak nikt samego siebie nigdy nie zobaczy 

Ta chwila której silę tylko przeczuwamy 
Słowo którego o tym nie wiedząc czekamy 

Ten blask gdy się zbędziemy gadaniny niemej 
I przez śmierć jak przez ciemną kulisę przejdziemy. 

Zwierzątko 



Johan Huizinga 

HOMO LUDENS 
Zabawa jako źródło kult ury 

Zabawa nie daje się negować. Negować można wszystkie 
niemal abstrakcje: prawo, piękno, prawdę, dobro, 
ducha, Boga! Powagę można negować, zabawy nie można. 
Wraz z zabawą poznajemy jednak, czy chcemy tego, czy 
nie - ducha. Dopiero dzięki wpływom ducha istnienie 
zabawy staje się możliwe, wyobrażalne i pojmowalne. 
Egzystencja zabawy potwierdza nieustannie, i to w 
sensie najwyższym, ponadlogiczny charakter naszej 
sytuacji w kosmosie. 

Cechy formalne zabawy 

Wszelka zabawa jest najpierw i przede wszystkim 
swobodnym dzialaniem. Nakazana zabawa nie jest 
już zabawą. Co najwyżej może być poleconym od
tworzeniem zabawy . Już wskutek swego swobodnego 
charakteru zabawa wyodrębnia się z procesu natu
ralnego. Stosuje się do niego i nakłada się nań 

niczym piękna suknia. Swobodę należy, oczywiś

cie, pojmować tutaj w owym szerszym znaczeniu, 
w którym problem determinizmu pozostaje nie
tknięty. Można by przecież powiedzieć: swoboda 
ta nie istnieje dla mlodego zwierzęcia ani dla 
dziecka; muszą one się bawić, ponieważ nakazuje 
im to instynkt i ponieważ zabawa sluży rozwojowi 
ich fizycznych i wybiórczych zasobów. Wprowadza
jąc jednak pojęcie instynktu, chowamy się tylko 
za jakieś X, a gdybyśmy zalożyli z góry przewi
dywaną użyteczność zabawy, popełnilibyśmy peti
tio principii. Dziecko i zwierzę bawią się, 

ponieważ znajdują w tym przyjemność i wlaśnie na 
tym polega ich swoboda. 
Jakkolwiek by bylo, dla człowieka dorosłego i od
powiedzialnego zabawa jest funkcją, której rów
nie dobrze mo ż na zaniechać. Zabawa jest zbytecz
na. Potrzeba jej s taje się tylko o tyle gwaltow
na, o ile wywod z i s i ę z niej przyjemność.( ... ) 
Zabawa nie jest „zwykly m" c zy też „wlaściwym" 

życiem. Jest to raczej wykraczanie z takiego ży
cia w sferę tymczasowej aktywności o swoistych 
tendencjach. Już male dziec ko wie dokladnie, że 

„ tylko tak udaje", że to „ tylko dla zabawy". 
W owym „tylko" zabawy tkwi świadomość niejakiej 
niższości, pocz ucie „zabawy" wobec tego, co jest 
„traktowane serio", poczucie, które wydaje się 

być pierwotne! Zwracaliśmy już uwagę na fakt, iż 

świadomość samej t y lko zabawy bynajmniej nie wy
klucza rozwijania t e j „tylko zabawy" z jak naj-



większą powagą, a nawet z oddaniem, które prze
chodzi w entuzjazm i na pewien czas całkowicie 
znosi sens określenia „tylko". Każda zabawa może 
w każdej chwili całkowicie zaabsorbować jej uczes
tnika. Przeciwstawność zabawa - powaga jest sta
le chwiejna. Mniejsza wartość zabawy ma swoje 
granice w większej wartości powagi. Zabawa prze
kształca się w powagę, powaga za§ w zabawę. Mo
że ona wzbijać się na wyżyny piękna i świętoś

ci, a wówczas pozostawia powagę daleko poniżej 

siebie ( ... ) 
Wszyscy badacze kładą nacisk na bezinteresowny 
charakter zabawy. To co§, co nie jest „zwyczaj
nym życiem", znajduje się poza procesem bezpo
średniego zaspokajania konieczności i żądz, 

a nawet proces ów przerywa. Wsuwa się w ciągłość 
owego procesu jako czynność tymczasowa. Przebie
ga ona sama przez się, dokonywana za§ jest dla 
zadowolenia, jakie mieści się w samym jej doko
nywaniu. Tak przynajmniej przedstawia się nam 
zabawa jako rzecz sama w sobie i rozpatrywana 
w pierwszej instancji: jako intermezzo codzien
nego życia, jako zajęcie w okresie odpoczynku 
i dla odpoczynku. Lecz już z racji swej wła§ci
wo§ci regularnie powracającej odmiany staje się 
akompaniamentem, uzupełnieniem, a nawet częścią 
samego życia w ogóle. Upiększa życie, uzupełnia 

je i w tej właśnie mierze jest niezbędna, niez
będna jako funkcja biologiczna dla poszczególnej 
osoby i niezbędna dla społeczeństwa z uwagi na 
zawarty w niej sens, ze względu na swoje znacze
nie, na wartość wyrazu i z uwagi na związki du
chowe i społeczne, które tworzy: słowem, jako 
funkcja kulturalna. Zaspokaja ideały wyrazu 
i współżycia. Posiada swoje miejsce w sferze, 
znajdującej się ponad czysto biologicznym proce
sem odżywiania się, parzenia i samoobrony. 
Określenie to wydaje się pozornie sprzeczne 

l 
' „ 

z faktem, iż w życiu zwierząt zabawy odgrywają 
tak wielką rolę w okresie parzenia się. Czyż bez
sensowne byłoby jednak umieścić śpiew, tokowanie 
i puszenie się ptaków, podobnie jak zabawę czło
wieka, poza zasięgiem czystej biologii? Zabawa 
ludzka przynależy przecież, w każdym razie we 
wszystkich swoich wyższych formach, w których 
co§ oznacza czy też co§ święci, do sfery uro
czystości i kultu - do sfery świętej. 
A czy wskutek tego, że jest nieodzowna i służy 

kulturze, a nawet więcej jeszcze: sama staje się 
kulturą, zabawa zatraca swoją cechę bezintere
sowności? Nie, ponieważ cele, którym sluży, same 
znajdują się poza granicami bezpośrednio mate
rialnych interesów bądź też indywidualnego zas
pokojenia życiowych konieczności. Jako uświęcona 
czynność zabawa służyć może z pożytkiem grupie, 
lecz służy wówczas już w inny sposób i przy pomo
cy innych środków niż te, które zmierzają bezpo
średnio do utrzymania życia. 
Zabawa różni się od zwyczajnego życia swym miej
scem i okresem swego trwania. Odrębność jej 
i ograniczoność stanowią trzecią jej cechę cha
rakterystyczną. „Rozgrywa się" w obrębie okreś
lonych granic czasu i przestrzeni. Zawiera sama 
w sobie swój przebieg i sens. 
Jest to więc jeszcze jedna nowa, pozytywna cecha 
charakterystyczna zabawy. Zabawa, gra, rozpoczy
na się i w pewnym określonym momencie się „koń

czy". Zostaje „rozegrana". Dopóki się toczy, 
trwa ruch, wznoszenie się i opadanie, zmienność, 

określona kolejność, związywanie i rozwiązywa

nie. Bezpośrednio z owym ograniczeniem w czasie 
łączy się jednak dalsza, godna uwagi, cecha cha
rakterystyczna. Zabawa przybiera natychmiast ja
ko forma kulturowa ustalony kształt. z chwilą 

gdy raz się rozegrała, pozostaje we wspomnieniu 
jako twór duchowy lub duchowy skarb, jest prze-



kazywana i w każdej chwili może zostać powtó
rzona. Ta powtarzalność jest jedną z najistot
niej szych cech zabawy. Nie dotyczy jedynie za
bawy jako całości, lecz także wewnętrznej jej 
konstrukcji. We wszystkich niemal wyżej rozwi
niętych formach zabawy elementy powtarzania, 
refrenu, odmiany kolejności tworzą coś w rodza
ju wątku i kanwy. 
Bardziej jeszcze uderzające od ograniczenia 
w czasie jest przestrzenne ograniczenie zabawy. 
Każda zabawa rozgrywa się w obrębie miejsca 
i terenu, który już uprzednio wytyczony został 

w sposób materialny, czy też tylko idealny, umyśl
nie, bądź też jakby sam przez się. I podobnie 
jak pod względem formy nie ma żadnej różnicy po
między zabawą a czynnością uświęconą, tj. czyn
nosc sakralna odbywa się według tych samych 
form, co zabawa, podobnie też pod względem for
malnym nie można odróżnić miejsca uświęconego od 
terenu zabawy. Arena, stól gry, zaczarowane ko
lo, świątynia, scena, ekran filmowy, sala sądowa 
- wszystkie one są z uwagi na formę i funkcję 

terenami zabawy lub gry, czyli miejscem uświę
conym, obszarem wydzielonym, odgraniczonym, sa
kralnym, na którym obowiązują szczególne, swois
te prawa. Stanowią one tymczasowe światy w obrę
bie świata zwyczajnego, służąc wykonaniu zam
kniętej w sobie czynności. 
W obrębie miejsca zabawy panuje swoisty i bez
warunkowy porządek. Tu dostrzegamy więc jeszcze 
jedną nową i jeszcze bardziej pozytywną właści
wość zabawy. Tworzy ona porządek, więcej: sama 
jest ładem. Wnosi w niedoskonały świat i zawi
łość życia ograniczoną w czasie doskonałość. Za
bawa wymaga bezwzględnego ladu: Najdrobniejsze 
od niego odstąpienie psuje zabawę, odbiera jej 
charakter i czyni ją bezwartościową. Ścisłe to 
powiązanie z pojęciem ladu jest może powodem 

tego, że zabawa, jak już uprzednio mimochodem 
stwierdziliśmy, zdaje się w tak znaczniej swojej 
części przynależeć do dziedziny estetyki. Zaba
wa, stwierdziliśmy, przejawia pewną skłonność, 

aby być piękną. Czynnik estetyczny jest, być mo
że, identyczny z dążeniem do stworzenia upo
rządkowanej formy, ożywiającej zabawę we wszel
kich jej postaciach. Słowa, którymi możemy naz
wać elementy zabawy po większej części przynale
żą do dziedziny estetyki. Są to słowa, którymi 
usiłujemy określić również oddziaływanie piękna: 
napięcie, równowaga, wyważenie, zluzowanie, kon
trast, wariacje, związanie i rozwiązanie, rezul
tat. Zabawa lączy i dzieli. Przykuwa. Urzeka, 
czyli: oczarowuje. Pel na jest obu naj szlachet
niej szych właściwości, jakie człowiek potrafi 
w przedmiotach dostrzec i wyrazić: pełna jest 
rytmu i harmonii. 
Wśród określeń, jakie można zastosować do zaba
wy, wymieniliśmy również napięcie. ów element 
napięcia odgrywa nawet szczególnie ważną w niej 
rolę. Napięcie oznacza niepewność, szansę. Jest 
ono dążeniem do odprężenia. Gdy istnieje napię
cie, coś powinno się „udać". 

Osobny świat zabawy 
Wyjątkowa i szczególna pozycja zabawy ujawnia 
się, rzecz znamienna, w tym, że tak chętnie ota
cza się ona tajemnicą. Już male dzieci zwiększa
ją urok swej zabawy przez to, że robią z niej 
drobne tajemnice. To jest coś dla nas, nie dla 
innych. A to, co robią tam, tamci, nas przez pe
wien czas nic nie obchodzi. W sferze zabawy nie 
obowiązują prawa i obyczaje pospolitego życia. 

My „jesteśmy" i my „robimy" to „inaczej". ( ... ) 
Inność i tajemniczość zabawy uwidocznia się naj
wyraźniej w przebraniu. Dopełnia ono „niezwy
kłości" zabawy. Człowiek przebrany lub zamasko
wany „gran inną jakąś istotę. „Jest" inną istotą. 



We wszystkim, co łączy się z maską i przebra
niem, strachy dziecięce, niepohamowana wesolość, 
święty obrządek i mistyczna fantazja są nieroz
dzielnie ze sobą przemieszane. 
Z uwagi na formę można więc, reasumując, nazwać 

zabawę czynnością swobodną, którą odczuwa się 

jako „nie tak pomyślaną" L pozostającą poza 
zwyklym życiem, a która mimo to może calkowicie 
zaabsorbować grającego; czynnością, z którą nie 
lączy się żaden interes materialny, przez którą 
żadnej nie można osiągnąć korzyści, która doko
nuje się w obrębie wlasnego określonego czasu 
i wlasnej, określonej przestrzeni; czynnością 

przebiegającą w pewnym porządku wedlug określo
nych regul i powolującą do życia związki spo
leczne, które ze swej strony chętnie otaczają 

się tajemnicą lub przy pomocy przebrania uwydat
niają swoją inność wobec zwyczajnego świata. 

Przelożyli: 

Maria Kurecka 
i Witold Wirpsza 
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