


Służyć za zwierciadło naturze, 
pokazywać cnocie własne jej l)JSy, 

złości żywy jej obraz, a światu 
i duchowi wieku postać ich i piętno. 

William Shakespeare 
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### 

„Nie rozwiązaliśmy jeszcze problemu bycia człowiekiem." 
Dla mnie Ocaleni to humanistyczna sztuka o braku 
humanitaryzmu w strukturze cywilizowanego 
społeczeństwa XX wieku. 
To jest krzyk przeciwko ternu co się stało z ludzkim 
wnętrzem w materialistycznym świecie. To jest krzyk, który 
ma uświadomić zagrożenia wynikające z upadku ludzkich 
wartości w społeczeństwie opartym na władzy. 
To jest krzyk młodych ludzi pochowanych żywcem, krzyk 
starszego pokolenia, które przeżyło swe życie bez 
znaczenia. 
To jest krzyk ludzi, których życie zostało pozbawione 
wolności i istoty, krzyk przeciwko przemocy i niespra
wiedliwości naszego społeczeństwa. 
To jest sztuka o samotnych w tłumie, sztuka, w której 
poszukuje się tolerancji, nadziej i i godności. 
To jest sztuka o potrzebie bycia kochanym„. 
To jest krzyk o rozwagę. 

Nie zamierzam prowokować, a tylko naświetlić„. 

Gadi Roll 



### 

Londyn, wczesne sześćdziesiąte. Nieprawda: Kraków, 
późne dziewięćdziesiąte. Też nieprawda: rzecz dzieje się 
w jakimś umownym „pomiędzy", zawsze i nigdzie, nigdy 
i wszędzie. Należy więc Johnnym Rottenem pokryć 
Matysiakową, a w razie konfliktu serologicznego -
uścibolić sposobem doktora Frankensteina syntetyczną 
żulię, tylko żeby mi nie było widać szwów. 
Literatura polska przeważnie mierzy w niebo i rzadko 
wzlatuje wyżej niż blat redaktorskiego biurka. Nie umie 
łączyć podniosłości z potocznością, bo się boi pobrudzić. 
Nawet proza programowo knajacka raz po raz przemyca 
jakieś „jął", „jęła" czy inne minoderyjne ślicznostki. Na 
ogół rozpaczliwie martwe są dialogi: nawet menele i punki 
nawijająjak starzy poloniści. 
Angielski to sama esencja, a polski rośnie w ustach. Tak 
jest w każdym przekładzie , a zwłaszcza w tym. Mówi się 
monosylabami - językiem troglodytów, którzy słysząc 
normalne zdanie najpóźniej w połowie spytają: „że co?", 
bo na ich wyczucie powinna już być kropka. 

Michał Kłobukowski 

Rzekomo aby uratować oblicze moralne narodu, po 
pierwszej inscenizacji Ocalonych nastąpił zupełnie 

groteskowy kontredans: nałożono grzywnę na teatr 
i zdjęto sztukę z afisza. W niecałe cztery lata później ta 
sama sztuka zostaje ponownie wystawiona, przyjęta 
spokojnie i z szacunkiem oraz uznana- ni mniej ni więcej 
- tylko za moralny traktat o naszych czasach. Czy sztuka 
ta zdeprawowała albo zgorszyła choć jedną osobę? Czy 
wywołała sadystyczne orgie? Albo może zamieszki na 
ulicach Chelsea? Gdzie są zatem wszystkie argumenty, 
które przez tyle lat przemawiały za istnieniem cenzury 
teatralnej? „No wiesz, mój drogi, gdyby się pozwalało 
na takie rzeczy, to kto wie do czego by mogło dojść!". 
Ale odpowiedź już znamy. Po prostu do niczego nie 
doszło, tyle, że niektórzy ludzie wynieśli z teatru większe 
zrozumienie i współczucie dla niektórych swoich bliźnich. 
Cóż to za mądra sztuka - Ocaleni - i jak dobrze 
wytrzymała próbę czasu! Bondowi udało się ukazać ludzi 
nie umiejących się wysłowić i wyrazić myśli i przez sam 
ten fakt pokazać ich tak dokładnie, że czytamy z nich jak 
z otwartej księgi: ich niemota staje się właśnie sposobem 
porozumienia pozwala nam: zajrzeć w sam środek ich 
ograniczonego, zamkniętego i żałosnego życia 

emocjonalnego. Jest to ostatni krok i ostateczne dopełnienie 
rewolucji językowej na scenie brytyjskiej. Jak daleko 
odeszliśmy od łopatologicznych klisz, płaskich 
ugrzecznionych żartów papierowych postaci, 
posługujących się mową „klas wyższych", należących do 
epoki, która nam wydaje się już zupełnie przedpotopowa 
- choć jej pozostałości, jak widma, nawiedzają jeszcze 
teatry w okolicach Shaftesbury Avenue. 



Ocaleni są sztuką niezwykle moralną: scena 
ukamienowania niemowlęcia, która wywołała pierwszą 
falę oburzenia, należy właśnie do najważniejszych 
punktów jej struktury moralnej. Pam zaszła w ciążę 
i urodziła dziecko. Zrobiła to bez poczucia 
odpowiedzialności i bez miłości; nie chce tego dziecka, 
więc się o nie nie troszczy, a w rezultacie niemowlę ciągle 
płacze, co ją bardzo denerwuje, a ponieważ ją to 
denerwuje, więc odrzuca dziecko, karmiąc je ciągle 
aspiryną; gdy ma do wyboru towarzystwo mężczyzny, 
w którym się zakochała, i dziecko, to oczywiście zostawia 
dziecko a sama idzie na spotkanie. Dziecko nie reaguje 
na pief\vsze, całkiem przyjazne przejawy zainteresowania 
ze strony bandy chłopaków. Ponieważ dziecko nie reaguje, 
chłopcy szukają innego sposobu, żeby je rozruszać 
i stopniowo stają się coraz bardziej brutalni - tylko 
dlatego, że chcą z tej dziwnie biernej, odurzonej aspiryną 
istoty wykrzesać jakiś znak życia. Trudno o wyraźniejszą 
ilustrację stwierdzenia, że właściwa naszej epoce 
brutalność i okrucieństwo bierze się z braku 
odpowiedzialności, wzajemnego zrozumienia, inteligencji 
i wrażliwości moralnej. SS-man mordujący Żyda po 
prostu nie umie wniknąć w uczucia swojej ofiary ani ich 
sobie wyobrazić; pilot bombowca zrzucający bomby na 
ludność cywilną nie ogląda swoich ofiar, więc nie zadaje 
sobie trudu, by o nich pomyśleć. Dziecko pozostawione 
samo w wózku jest zaniedbane, bo jego matka nie umie 
wyobrazić sobie, że jest ono istotą ludzką, taką samą jak 
ona; chłopcy zabijająje, bo zrobiono z niego pozbawiony 
świadomości przedmiot, a więc i oni traktują je jak 
przedmiot. 
W nocie autorskiej do pierwszego wydania sztuki, Bond 
stwierdzi, że Ocaleni są dramatem optymistycznym, bo 
Len pozostaje wierny dziewczynie, mimo iż ona go 
odtrąca. Istotnie: Len wzrusza nas swoim upartym 
przywiązaniem do dziewczyny. Mimo to jednak nie jestem 

przekonany, że do tego tylko sprowadza się wydźwięk 
dramatu. Dlaczego właściwie ta sztuka nazywa się 
Ocaleni? O ile się orientuję, jedyne bezpośrednie 
odniesienie do tytułu znajdujemy w scenie, w której Pam 
usiłuje pozyskać z powrotem Freda - mordercę (a być 
może także ojca?) jej dziecka - po jego wyjściu 
z więzienia. Len, który przewidział, że Fred nie będzie 
jej chciał, idzie z nią razem do kawiarni, gdzie ma nastąpić 
szczęśliwe połączenie. Gdy rzeczywiście Fred odtrącają 
z pogardą, Pam nie chce dopuścić do siebie myśli, że może 
być jakiś inny powód niż obecność Lena - ewentualnego 
rywala. Woła wtedy: „Ktoś musi mnie wreszcie od niego 
wybawić!" Ironia tego tytułu polega, jak mi się zdaje, na 
tym, że straciwszy ostatecznie Freda Pam żyje pod jednym 
dachem i w tej samej rodzinie z Lenem i choć w całym 
domu nikt już z nikim nie rozmawia, to nada1l będzie żyła 
z Lenem w pełnym tega słowa znaczeniu. A więc nikt 
i nic jej od niego nie wybawiło. 

Brief Chronic/i>s 
Londynl970 
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Przemoc jest mechanizmem biologicznym, który 
wykształcił się przed pojawieniem się gatunku ludzkiego, 
i przez niego został odziedziczony. Pierwotnie przemoc 
występowała u zwierząt niższych pod względem rozwoju 
biologicznego. Gdy zwierzęta te stają w obliczu zagrożenia 
i nie mają żadnej alternatywy, reagują atakiem. To ich 
ostateczna obrona w sytuacji bez wyjścia. Takie 
zachowanie zapewnia im przedłużenie gatunku. Natomiast 
w wypadku człowieka jest odwrotnie: przemoc stanowi 
zagrożenie dla gatunku ludzkiego, a przynajmniej dla jego 
cywilizowanej formy. 

### 

Choć nie musimy uciekać się do przemocy, jesteśmy zdolni 
z niej korzystać . Pies może zacząć pływać, gdy pierwszy 
raz znajdzie się w wodzie, ale wcale nie musi tego robić, 
gdyż nie musi w ogóle wchodzić do wody. A więc 
przemoc dla ludzi jest tym, czym pływanie dla psa. 
Przemoc to środek a nie cel. Gdyby przemoc była sama 
w sobie celem, czy potrzebą, prawdopodobnie byłoby to 
poważne biologiczne niedopatrzenie. 
Nikt nie może zaprzeczyć, że ludzie skłormi są uciekać się do 
przemocy. Powstaje natomiast pytanie dlaczego to robią. 

Przemoc jest czymś możliwym, ale nie koniecznym, i ujawnia 
się w sytuacjach, które można przewidzieć i którym można 
zapobiec. Są to sytuacje, w których zagrożenie fizyczne 
i psychiczne ludzi prowadzi do uczucia zniewolenia. 

### 

Natura człowieka nie jest raz na zawsze dana w momencie 
narodzin, lecz kształtuje się poprzez nasze związki z kulturą 
społeczeństwa, w którym żyjemy. 

I . 

Ponieważ to społeczeństwo kształtuje naszą naturę, 
możliwe jest , w pewnych rozsądnych granicach , 
wychowanie człowieka o dobrych skłonnościach. 
Wszystko, czego potrzebujemy aby to osiągnąć to kultura, 
która byłaby wystarczająco rozumna. Zniesienie przemocy 
samo w sobie nie prowadziłoby do wykształcenia 

społeczeństwa dobrych ludzi. Przemoc można znieść 
jedynie wtedy, gdy jednocześnie tworzy się takie 
społeczeństwo. 

Chciałbym jedynie podkreślić, że przyczyn i rozwią
zania problemu przemocy ludzkiej nre należy szukać 
w instynktach, lecz w stosunkach społecznych. Przemoc 
nie jest instyktem, który musimy wciąż tłumić, by nie 
zniszczył cywilizowanego społeczeństwa; uciekamy się 
do przemocy, gdyż natura naszego społeczeństwa nie jest 
jeszcze wystarczająco ucywilizowana ... 

### 

Na szczęście łatwo podsumować przyczyny występowania 
przemocy w społeczeństwie. Pojawia się ona wtedy, gdy 
spotka nas niesprawiedliwość . Powoduje ją nie tylko 
fizyczna groźba, lecz może przede wszystkim zagrożenie 
godności człowieka . Właśnie dlatego pomimo materialnych 
owoców, które daje bogactwo, przemoc kwitnie w ka
pitaliźmie. Zawsze istnieć będą powody ludzkiej irytacji; 
nawet w Utopii ludzie mogą zakochać się nieszczęśliwie, 
zapomnieć o wdzięczności czy stracić nerwy; ale gdy 
irytacja ta zyskuje wymiary niszczącej przemocy, jest to 
znak pojawienia się dotkliwej niesprawiedliwości 
społecznej. 

### 

Wierzę, że gdy jest to tylko możliwe, problemy polityczne 
i społeczne należy rozwiązywać w racjonalny sposób. 
Widmo przemocy, nawet jeśli uciekalibyśmy się do niego 
w słusznej sprawie, jest dla mnie zbyt realne, bym mógł 
uważać inaczej . Przemoc nie ma dla mnie pierwiastka 



romantycznego. Pogląd Sartra, że możemy odnaleźć się 
w przemocy wydaje się absurdalny i nierealny. Ale wiele 
ludzi nie ma okazji zastanowić się, czy przemoc jest 
prawdziwym rozwiązaniem. Takie pytanie w ogóle nie 
przychodzi im do głowy. Gdyby jednak go sobie postawili, 
to wtedy jedynym wyjściem byłoby dla nich bezowocne 
męczeństwo. Samo postawienie tego pytania stawia 
człowieka w uprzywilejowanej pozycji. Jeśli zdecy
dujemy nigdy nie uciekać się do przemocy, to wcal,e nie 
znaczy, że automatycznie uczynimy świat lepszym. Swiat 
stanie się lepszym tylko wtedy, kiedy uczynimy go 
bardziej sprawiedliwym. Nie jestem pacyfistą, i uważam, 
że powinniśmy mówić o rzeczach takimi jakimi są, a nie 
takimi, jakimi chcielibyśmy żeby były. Rozum nie zawsze 
jest najbardziej skutecznym narzędziem, i dlatego 
w dalszym ciągu musimy uciekać się do środków 
irracjonalnych w celu wykształcenia racjonalnego 
społeczeństwa. 

### 

Musimy zrozumieć, że kapitalizm nie tylko niesie ze sobą 
destrukcję tak w czasach wojny jak i pokoju, ale, że jest 
równie destruktywny w obu wypadkach. W czasach 
pokoju destruktywność kapitalizmu nie jest spowodowana 
nagłą siłą lecz fałszywą kulturą, którą wykształca. 
Fałszywa kultura ukrywa się pod kapitalistyczną 
interpretacją kultury - jedno sprowadza się do drugiego 
- natomiast detsruktywność kapitalizmu przejawia się 
w marnotrawieniu życia, zasobów i ludzkiej energii . Co 
gorsza, jest to intelektualny atak na ludzkość. Kultura to 
sposób, w jaki żyjemy, a kiedy staje się ona nihilistyczna, 
cyniczna lub pozbawiona nadziei, to wtedy każdy etap 
naszego życia i wszystkie nasze relacje stają się jałowe 
i pełne przemocy. Nehru powiedział, że aby Gandhi mógł 
żyć w biedzie, potrzeba dużo pieniędzy; możemy dodać, 
że aby utrzymać kapiatlistyczny pokój, potrzebujemy 
dużo przemocy, i że w kapitaliźmie wojna nigdy nie 

„ 

kończy się pokojem. Użycie przemocy w celu stworzenia 
socjalizmu z kapitalizmu nie oznaczałoby wprowadzenia 
jej w pokojową politykę rządzącą światem prawa 
i porządku. Gdy spokojnie przechadzamy się schludnymi 
ulicami społeczeństwa kapitalistycznego, otacza nas 
niewidoczne spustoszenie i ruiny, bierzemy udział 
w rozgrywającym się akcie społecznej przemocy. Przemoc 
nie jest funkcją ludzkiej natury lecz ludzkich 
społeczeństw. 

tłum. Piotr Pieńkowski 
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tel. 21 29 77 
fax 21 33 53 
telex 32 64 83 
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ul. Jagiellońska l, kasa biletowa - ul. Jagiellońska I 
tel. 22 40 40 lub centrala tel. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 

Scena Kameralna 
ul. Starowiślna 21 , kasa biletowa - ul. Starowiślna 21 
centrala tel. 21 19 95, 21 19 98 

Mała Scena 
ul. Sławkowska 14, kasa biletowa - ul. Jagiellońska I 
tel. 22 40 40 lub centrala 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 
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- przedsprzedaż rozpoczyna s ię 5 dni przed spektaklem 
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ul. Jagiellońska I 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych 
sprze.daż kart stałego widza 
- codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych 9w - 1700 
- w soboty 900 - I 400 

tel. 22 40 40 lub centrala tel. 22 85 66, 22 87 63 , 22 80 20 

Eiw·r, Fr01110cji Zagranicznej Staregc; Teatru 
ul. Wołodyjowskiego 67a 
02-724 Warszawa 
tel./fax (22) 43 48 99 

A1uzeum Stareg'.J Teatru 
ul. Jagiellońska I 
centrala tel. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 
czynne na godzinę przed przedstawieniami i w czasie spektaklu 
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jeden z najbardziej kontrowersyjnych dramaturgów 
brytyjskich urodził się w 1935 roku w Londynie. 
Jego pierwsze utwory sceniczne The Pope s Wedding 
( 1962) i Ocaleni ( 1965) były skrajnie realistyczne, 
sięgały do obrazów społecznego marginesu . Kiedy 
William Gaskill wystawił Ocalonych w Royal Court, 
Bonda oskarżono wręcz o sadyzm i obsceniczność. 
Cenzura pozwoliła na wystawienie tego spektaklu na 
warunkach „przedstawienia prywatnego", lecz zaraz 
znalazły się prawne podstawy do zakazania podobnego 
typu wydarzeń. Reagując na to Parlament w 1967 roku 
całkowicie zniósł cenzurę. Twórczość Bonda przyczyniła 
się więc do zwiększenia stopnia realizmu dopuszczalnego 
w teatrze, ale kłopoty z cenzurą sprawiły, niestety, że 
mniej interesowano się problematykąjego sztuk. 
Jeszcze w latach sześćdziesiątych Bond zaraził się 
„teatrem epickim" Brechta od swojego reżysera, 
Williama Gaskilla. Prace Brechta uczyły Bonda 
określonej moralnej i politycznej dyscypliny. 
Zakazany przez cenzurę Wczesny poranek ( 1968) 
wykorzystywał silny „efekt obcości" pokazując lesbijskie 
stosunki łączące królową Wiktorię i Florence 
Nightingale , co znakomicie charakteryzowało 

wiktoriańską epokę. Ocenzurowany Narrow Road to the 
Deep North (także 1968) koncentrował się na obrazach 
przemocy i niesprawiedliwości, dystansując widzów do 
scenicznej makabry za pomocą orientalnych masek. 
Sądując dalej najbardziej kontrowersyjne rejony 
ludzkiego życia Bond doszedł do jeszcze bardziej 
ekstrawaganckich i nierealnych wizji przemocy i strachu 
w swojej wersji Szekspirowskiego Lira ( 1971, a w 
reżyserii Bonda w Wiedniu w 1973) i Bingo, sztuce 
opowiadającej o fatach niemocy twórczej Szekspira 
w Statfordzie. Jednak w obu tych daramatach ważniejszy 
był wciąż kontekst społeczny niż sytuacja jednostki. 
Najambitniejszym przedsięwzięciem Bonda pozostaje do 
dzisiaj dramat The Woman: Scenes of War and Freedom , 
wyreżyserowany przez niego na otwartej scenie Oliver 
Theatre w 1978 roku. Bond poddał w nim nowej 
interpretacji greckie tragedie, by z 6 dramatów Sofoklesa 
i Eurypidesa stworzyć nową brutalną historię wojny 
trojańskiej. 

Recenzenci mieli podzielone zdania na temat obrazów 
przemocy wysnutych z antycznych tragedii. Jeden 
nazwał je „scenami teatralnej odwagi", drugi na łamach 
„Sunday Times" stanął po stronie Bonda, nazywając jego 
trzygodzinne przedstawienie „karą d la świata" , 

inscenizacją, która „przemawia jak złe sumienie naszych 
czasów". 
Lecz zimna krew Bonda to nie ty lko wpływ teatru 
epickiego. Bond jest ateistą: w jednym z wywiadów 
wspomniał, że kiedy był dzieckiem w północnym 
Londynie, „przerażała go myśł , że Bóg to miłość , że zabił 

swego syna dla nas, powiesił go, torturował i umył nas 
w jego krwi". 
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Postacie i sytuacje podobne do „Ocalonych" 
znacie Państwo doskonale - spotykacie je na 
ulicach, podwórkach, czasami stukają wprost do 
drzwi. Ludzie o smutnych oczach, bezradni, więc . 
gniewni, zrezygnowani, więc groźni. Pozbawieni 
wykształcenia, pracy, możliwości, ambicji, szans. 
Wyzuci z sukcesu, zarazem w coraz większym 
stopniu wyzuci z człowieczeństwa. Mówimy 
o nich zazwyczaj: margines. Angielski socjolog 
rzekłby: „underclass", pod-klasa, grupa poza 
społeczną klasyfikacją. Grupa w Polsce A. D. 
1996, w kraju Wielkiej Zmiany, coraz widoczniej 
i coraz dramatyczniej obecna. Zamykanie oczu 
na problem jest zaledwie ucieczką - dlatego 
przedstawiamy dziś Państwu Ocalonych 
Edwarda Bonda. 
Bohaterowie Bonda są niemal bezbronni wobec 
złożoności otaczającego ich świata. Nie potrafią 
go nazwać, pojąć, uporządkować. Świat wokół 
nich oraz ich własna, człowiecza natura pozostają 
dla nich jednakowo niezrozumiałe, obce i wrogie. 
Cierpią, lecz nie znają słów; jedynym dostępnym 
językiem pozostaje przemoc. Agresja i ślepa 
przemoc, rodzące się z frustracji i zagubienia -
to kolejny temat Ocalonych o niepokojącej dziś 
dia nas aktualności. 
Byłoby głębokin1 nieporozumienien1, gdyby 
ktoko]wiek z Widzów zechciał ujrzeć w naszym 
przedstawieniu - chociażby z uwagi na 
słownictwo dialogów - chęć powierzchownego 
epatowania teatralnym „skandalem". 
Mam nadzieję, że - oglądając Ocalonych -
zechcą Państwo dostrzec w tej scenicznej fikcji 
cząstkę naszych rzeczywistych, niełatwych 
problemów, w ostrym realizmie tekstu - odbicie 
realnej, zatrważającej brutalizacji naszego życia, 
zaś w podjęciu przez nas trudnego tematu -
uczciwą prośbę sprostania zadaniu wpisanemu 
w motto teatru. 
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