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A wierność jest wielkim 
ograniczeniem wolności, jest 
najsilniejszym z więzów pęta
jących samowolę ludzi i stat-

ków na tym globie z lądu i mo
rza. 

Joseph CONRAD 

Henryk IBSEN 

· Jest to dumą mej starości- młodzież ta, 
to są moje .dzieci ... Wyzwolą jednostkę 
i uzdrowią społeczeństwo „. Zaczynają za
ledwo, ale pójdą szybko i dalej, aniżeli ja 
zaszedłem, zobaczą również to, czego ja 
nie dostrzegłem. 

Staną na czele ruchu, mającego na eelu 
odrodzenie ludzkości, o którym marzyłem; 
było to jednakże ponad siły jednego człowie
ka. Niech się wszelako wystrzegają pośpie
chu, a przede wszystkim pychy „. Nie ma
rzeń, poezji, frazesów potrzeba dla zwy
cię~twa wielkiej sprawy ludzkości, ale czy
nów „ . 

Zola? Och, tak „. jest on socjalistą 
i kolektywistą. Ja jestem anarchistą i indy
widualistą. Badałem technikę teatralną u na
szych wielkich dramatopisarzów . . . Ale ża
den z nich _nie był mistrzem mojej myśli, 

mojej filozofii i moich pojęć i poglądów. 
Wszystkiego szukałem w sobie samym, 
wszystko wypływa z mojego serca. Napisa
łem zaś to, co napisałem jedynie dlatego, 
że od życia i społeczeństwa odebrałem wra
żenie bardzo silne, graniczące niemal z roz
kazem. 



• 

I „ 

Ostap ORTWIN 

Był czas, że utworów Ibsena nadużywano jako hasła, 
że z zasad, dowolnie z nich czerpanych, robiono karykaturę 
żurnalistycznych artykułów, że się siekało myśl jego na 
potrawkę dla mieszczańskich mózgów, że z jego wszech
światowego buntu wyławiało się tendencyjnie wiaterek dla 
młynów, mielących partyjne, społeczne czy artystyczne pro
gramy. Po części grzeszyliśmy wszyscy. Zrazu nie spostrze
gliśmy jego głębi, szliśmy na lep kilku bez związku wyrwanych 
cytatów; pozorom daliśmy się wziąć na kawal, kruszyliśmy 
kopie w obronie przeróżnych „kwestyj", których szermie
rzem miał być rzekomo Ibsen ; toczyliśmy zacięte spory 
o coś, co nie istniało, co nie było istotne, co nie grało żadnej 
roli. 

( ... ) Tymczasem dorastające nowe pokolenie, które 
uważało Ibsena za swego mistrza, widząc w nim zarazem 
wybawcę oczyszczającego gallicką atmosferę teatru, zaczęło 
wchodzić w jego intencje, rozumieć całokształt dzieła jego 
i uczyło się cenić go ze stanowiska czysto artystycznego. 
Świat intelektualny zniechęcał się coraz bardziej do sztuki 
przedyskutywującej zagadnienia aktualne dnia, a w miarę 
jak Ibsen przestawał się zajmować zewnętrznymi pozornie, 
bieżącymi stosunkami i problemami, a dramatyzm zamienia/ 
na tragiczne monografie dusz, coraz plastyczniej rysowała 
się jego postać, coraz bliżej prawdy była ocena jego stanowiska 
jako reformatora dramatu, coraz wyraźniej przedstawiało 

się jego epokowe znaczenie w ewolucji współczesnej sztuki 
dramatycznej. 

(. .. ) Tragizm [Ibsena] analogiczny do ignorabimus 
wiedzy człowieczej, zakreślonej kantowską teorią poznania -
na wskroś nowożytny, nie dający się już z współczesnej 

tragedii wyeliminować, tragizm, w którym nowożytny czło
wiek stanowiący nierozdzielną, organiczną jedność uczuć 

i myśli, nieodpowiedzialny (wobec świata przyrody) , a prze
cież odpowiedzialny (wobec siebie i ludzi), z rozszerzoną 

skalą motywów, uduchowionym łańcuchem przyczynowości, 
o idealnych pragnieniach i wyostrzonym sumieniu, o rwących 
tamy instynktach orłów skalnych, zamkniętych w klatce, 
boryka się w bezowocnej walce z przeznaczeniem jako 
z ciemną nieodgadnioną mocą, działającą z koniecznością 
praw mechaniki. 

Ostap Ortwin : Ibsen w rozwoju dramatu, 
„Promień", Lwów 1900, nr 5,7. 
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(. .. ) Nie ma odpokutowania. Każdy postępek w życiu 
jest ostateczny i wywołuje konsekwencje nieuchronnie, na 
przekór wszelkim płaczom i zgrzytaniom zębami i żalom 
słabych dusz, które drżą ze strachu, kiedy stają przed skvtkami 
własnych czynów. Mnie nigdy nie trzeba będzie pocieszać 
z powodu jakiegoś mojego postępku, ponieważ jestem dość 
silny, aby osądzać swoje sumienie- zamiast być jego nie
wolnikiem, do czego chcieliby nas namówić prawowierni. (. . .) 

(. .. ) Ci, którzy mnie czytają, wiedzą o mym przekonaniu, 
że świat, doczesny świat, spoczywa na paru prostych wyobra
żeniach, tak prostych, że muszą być prastare. A między in
nymi spoczywa głównie na pojęciu Wierności. ( ... ) 

Zygmunt GREŃ 

Dramat Ibsena w połowie naszego wieku 

Ilekroć czytam dramaty Ibsena albo oglądam w teatrze jedM z jego- jak się to dziś 
powiada- nudnych i naiwnych sztuczydeł, zawsze przychodzi mi na myśl, że pretensje, jakie 
współczesność - od dobrych czterdziestu lat - zgłasza do tego pisarza, skierowane są 
pod niewłaściwym adresem. Że sq to pretensje nie do tego Ibsena, jakim on jest dzisiaj, w na
szych oczach, ale do tego, jakim mógł się wydawać wówczas. gdy pisał „Dom lalki" czy 
„Rosmersholm ", „ Wroga ludu" czy „Budowniczego Solnessa ''. Że są to pretensje do Ibsena 
o to, co wyczytali w jego utworach wspólcześni mu krytycy, spoleczeństwo ówczesne, do które
go się zwracał- a więc posługiwać się musiał jego systemem pojęć, jego kryteriami mora/. 
nymi, jego konfliktami jak matematyczny obiegowy wzór slużyć może do rozwiązywania 
rozmaitych, konkretnych zadań. Śmieszą swoją naiwnością zadania Ibsenowskie. Ak czy 
podważają tym samym trafność odkrytych przez niego i sformułowanych wzorów? Tak mogli 
sądzi~ tylko ci, na których niekorzyść rozwiqzywal Ibsen swoje zadania, tak mogli sądzić jego 
współcześni, dziewiętnastowieczne społeczeństwo przecięte wpół bezbronnym, jałowiącym 
przywiązaniem do form tradycyjnych i niespokojnym, ekspansywnym poszukiwaniem no
wych treści, wartości, wrażeń. Jest rzeczą zastanawiającą, że w dwudziestym wieku potrak
towało się Ibsena tak, jak chcieli współcześni mu przeciwnicy, atakowani przez niego. Do
strzegło się w nim tylko to, ro ich oburzało : naturalizm psychologiczny i naiwne moraliza
torstwo spoleczne. Naiwne. Jak się zdaje jednak, naiwność spojrzenia jest jednym z podsta
wowych warunków wszelkiego dramalll. Przynajmniej- coraz bardziej jest. 

Te same zarzuty co niegdyś Ibsenowi stawia się dzisiaj dramatom Sartre'a. O nich także 
mówi się, że naiwne, ilustratorskie, z tezą, im także odbiera się przywilej czystości gatunku 
artystycznego. A jednak właśnie one są, tkwią we współczesności, spierają się z nią i walczą 
nie tylko filozoficznie, nie tylko publicystycznie, lecz także swym najbardziej artystycznym 
istnieniem. To zresztą temat osobny. Ale odczytywać go można bardzo interesująco właśnie" 
poprzez dzisiejszą, teatralnq recepcfe Ibsena. Były w tym pisarzu rzeczy dotyczące tylko 
współczesnych : walka o emancypację kobiet ; problem zaangażowania pali tycznego oby
wateli, dziś rozważany na szpaltach dzienników, wówczas tajemnie omawiany w gronie 
najbardziej zaufanych przyjaciół; dwuznaczna atrakcyjność haseł najbardziej ogólnikowych 
i mglistych, lecz legitymujących się mianem postępu- dziś uliczny sprzedawca gazet lepiej 
potrafi odróżnić cień prawdy od publicznego sloganu niż niejeden z bohaterów Ibsena. 

Poza tym wszystkim jednak, ro nie było do nas adresowane, w dramatach Ibsena coś 
jeszcze pozostaje, co dociera w formie nieskażonej. Potwierdza to każda próba sceny, oczy· 
wiście odpowiedzialna i podjęta z należytym zrozumieniem rozmaitości warstw intelektual
nych i artystycznych, jakie dramat w sobie zawiera. Są to konflikty psychologiczne i sytuacje 
międzyludzkie rysowane z przerażającą jasnością, ujmujące najtrudniejsze zagadnienia 
w wykres tak przejrzysty i przy całej swej wieloznaczności tak sensowny jak funkcja matema
tyczna. Chwilami- tak, mają rację krytycy niechętni Ibsenowi- chwilami wydaje mi się, 

że te same uczucia co w teatrze można by wywołać w sobie siedząc nad kartką papieru. na 
której siarannie wyznaczono linie losów ludzkich, ich ambicje i słabości- bo te dwa pojęcia 
są dla bohaterów Ibsena najistotniejsze- przecinanie się konfliktów i punkty najwyższego, 

dramatycznego napięcia. 

Zygmunt Greń, Godzina przestrogi. Szkice z teatru, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964. 



( .. .) W czasach, kiedy się można spodziewać, że tylko 
to, co zawiera jakikolwiek element rewolucyjny, przyciągnie 
ogólną uwagę, ·nie bylem rewolucyjny w swych książkach. 
Duch rewolucyjny jest niezmiernie wygodny z tego względu, 
że pozbawia człowieka wszelkich skrupułów w stosunku do 
idei.· Jego surowy, bezwzględny optymizm jest mi wstrętny 
z powodu groźby fana(yzmu i nietolerancji, którą zawiera. ( ... ) 

(. .. ) To, co Pan chce zmienić, to nie instytucje - to 
natura ludzka. Pańska wiara nigdy nie przeniesie tej góry. 
Nie dlatego, bym uważał ludzkość za immanentnie złą. Jest 
tylko głupia i tchórzliwa. Pan sam przecież wie dobrze, że 
w tchórzostwie tkwi każde możliwe zło- szczególnie okru
cieństwo, tak charakterystyczne dla naszej cywilizacji. Ile 
bez tego ludzkość zginęłaby. W istocie niewielka strata. (. .. ) 

Georg Bernard SRA W 

Kwintesencja ibsenizmu 

„ Wróg ludu" 1882 

„. W sztuce występuje miejscowa większość mieszczańska, materialnie zainteresowana 
w zatajeniu prawdy, l.e sławne uzdrowisko przyciągające kuracjuszy do ich rodzinnego 
miasta, a klientów do ich slclepów i hoteli, jest zatrute ściekami miejscowej garbarni. 
Kiedy uczciwy lekarz domaga się wyjawienia prawdy, obywatele miasta natychmiast 
dekują się pod płaszczykiem ideałów. Wied14 doskonale, jak niekorzystne dla nich byłoby 
ukazanie swego prawdziwego oblicza łajdaków spiskujących.z pobudek merkantylnych, 
przeciw uczciwemu człowiekowi. Więc kryją się za szyldem imponujących abstrakcji, 
jak: Społeczeństwo, Lud, Demokracja, zwarta Liberalna Większość, itp. i okrzykują 
swego przeciwnika- doktora- wrogiem ludu, zakałą społeczeństwa, zdrajcą demokracji, 
odszczepieńcem wiel\ciej liberalnej partii ... 

Tylko ludzie aktywnie zaangażowani w życiu politycznym, ocenią ponury humor 
sytuacji, która, mimo wybitnie norweskiej aury,jest typowa dla Anglii. Być mol.e zawodowi 
krytycy literaccy- po większej części leniuchy trzymający się z dała od polityki- nie 
dostrzegą tej typowości, lecz każdy, kto lizał nieco polityki zasiadając w jakimkolwiek 
komitecie, odnajdzie tu cechy angielskiego życia. 

Ponieważ „Wróg Ludu" zawiera parę uwag na temat demokracji, w których trudno 
byłoby dopatrzyć się wielkiego szacunku, musimy się dolcladnie zastanowić nad Ibsenow
ską krytyką demokracji. Demokracja jest właściwie tylko układem stosunków, na mocy 
którego rządzeni mogą wybierać (w granicach możliwości wyboru , który w społeczeństwie 
kapitalistycznym nie mol.e być wielki) członków instytucji reprezentujących naród i kon
trolujących władze wykonawcze. Nikt dotąd nie udowodnił, l.e taki układ stosunków 
jest najlepszy, a w praktyce układ ten jest stosowany w stopniu bardzo ograniczonym, 
niezbędnym do rozładowania niezadowolenia, które inaczej mogłoby przybrać formę 

krwawej walki. Ot6ż w czasach, kiedy ludzie musieli się poddawać królom, pocieszali 
się wiarą, że król zawsze ma rację, idealizowali króla jale papieża. My, którzy musimy 
poddawać się większościom tego czy innego typu, postępujemy w podobny sposób czcząc 
Wolterowskiego papieża Monsieur Tout-le-monde'a i piętnując jako bluźnierstwo przeciw 
demokracji przeciwstawianie się twierdzeniu, l.e większość zawsze ma słuszność, choć 
według Ibsena twierdzenie taicie jest kłamstwem. Jest faktem naukowym, iż większość, 

jakkolwiek namiętnie pragnie naprawienia starych krzywd, nigdy nie ma słuszności 

w swej ocenie nowego rozwoju wypadków albo raczej nigdy nie dorasta do tego rozwoju 
(bo trudno powiedzieć, l.e większość nie ma słuszności przeciwstawiając się nowemu 
rozwojowi wypadków, skoro do tego rozwoju nie dorosła). Pionier należy do niewielkiej 
mniejszości sił, którym przewodzi ; a choć łatwo jest należeć do mniejszości i nie mieć 
racji to absolutnie niemożliwe jest należeć do większości i mieć słuszny pogląd na naj
nowsze ulepszenia socjalne. Nie zrobilibyśmy lcroku naprzód, gdyby każdy z nas mógł 
trwać nieruchomo przy demokratycznych zasadach, zanim się przekona, dokąd idzie 
reszta społeczeństwa, jale to, zdaniem naszych mężów stanu, musi się dziać, ilekroć oczekuje 
się od nich przewodnictwa. Możemy chwilami narobić straszliwego hałasu przepiłowując 
feudalne łańcuchy i rozbijając stare merkantylne opory, lecz nie ruszymy lcrolcu naprzód, 
jeśli nie pójdziemy za „najsilniejszym człowiekiem, który potrafi być sam", głuchy na 
„przeklętą, zwartą, liberalną większość". 



( ... ) Egoizm, który jest siłą po
ruszającą świat, i altruizm, który 
jest jego moralnością, te dwa sprzecz
ne ze sobą instynkty, jeden tak prosty, 
a drugi tak tajemniczy, nie mogą 
nam służyć inaczej, jak tylko w nie
poję tym zwią~ku nie dającego się 

pogodzić antagonizmu. ( ... ) 

W programie wykorzystano fragmenty listów Josepha Conrada zamieszczonych 

w książce Zdzisława Najdera pod tytułem „Życie Conrada - Korzeniowskiego." 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980. 

W opracowaniu graficznym wykorzystano sztychy z książki Leonarda de Vries 
„Tolle Erfindungen des 19. Jahr-hundf!rtS. Obersetzt und priisentiert von Manfred 
Schmidt. Verlag Gerhardt Stalling, Oldenburg und Hamburg 1975. 





~honameut u~h)·lony • (36) 

. Teatr Polski w ogrodzie Potockiego w Poznaniu. 
W środę, dnia 30 listopada 1892. 
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Prosto w scenę 

1 
Pisał Tymon Terlecki (rok 19"58): 

" ... najtrudniej zdać sobie sp1·awę 
z i-zeczywistości, w której się tkwi. 
której stanowi się cząstkę żywą i czu
jąec.\. Z rzeczywistości teatralnej obe
cnego momentu zdać sobie spraw~ 
tym trudniej, że nic znacz;.1 go i.dębi
nowc wstrząs), nie dokonują się w nim 
wielkie przesunięcia tektoniczne, od
micniającC- .widok_r?eczy. _:_: " 

.Negatywna sfrona opinii Terleckie
go nie straciła nic ze swej aktual~ 
ności. P1·zeciwnie: czas, w którym 
wypadło nam ży{- i pracować co naj
mniej nic spi-zyja wysiłkom zmie1·za
jqcym do uzyskania jakiegokoh, iek 
dystansu i obiektywnego punktu "i
dzenia. l l wikłali~my się w żyeie tak 
mocno, nasze 1·ea keje na to '' sz) stko. 
co się \\okół dzieic. są tak niekiedy 
g" ałto"·ne j bezpośrednie. że czasu 
na r·dleks.ię nic staje '' ogóle. \V al
czymy o ocalenie nic \Vielkich Ca
łostek .{uż. ule drobiazgów. okruchó", 
cząsteczek "ic.•bie i;amep:o. I jak tn tc
szeze hyC: obiektywnym ... 
Każdy z nas ma niejasne przeczu

cie, że w teatrze c-oś sic; kończ', pęka, 
nikt natomiast nic potrafi w dozwo
lonym j<;zyku ponaz~ \\ ać rzeczy po 
imieniu. Porozłaziło się wszystko, za
traciło kontury, zszarzało. Giełdy war
tości pozamykane, ich nosiciele także 
nienndko. autorytetu nie uświadczysz, 
chodź tu i il\\ dzie pojawiają się na 
zasadzie m·gmnentów obu stron naz
""iska _d) ż,;r-IH'. a C't'C'ht1.i<1c·a nas wszy
stkiC'h pr·zekor-a. z tego, (;o ofic.ialne, 
czyni anegdotę. Gdy zawodzą racje' 
zbiornwc, \\ .;;zyscv crwałtownic ZUCZ\-• • h . 

m.Hll') -,zukać w "obie; c·óż z tego. 
gdy c<:ho tylko gra i to foraz smut
nicj..;zą nutę. 

2 
.Jeduo jednak wydaje się pev,:nc: 

jeszcze ni~dy teatr· polski nie był tak 
czuły na wielkie wstrząsy~ je..,,zczc 
nigcJ y nie odbijało si<~ na nim tak 
dokladnic wszystko to, c:o dzieje bi<; 
poza nim. Zm<:czcni życiem aktorzy 
na zrm:c:zonci pi'env szymi skutkami 
reformy ~cenie grają wym~ezone do 
granic aluzyjności i c-zytclnośei "zt uki 
p1·zed jcszc . .lC bardziej spragnioną praw
dy a pt·zecież zmęczoną widownią. 

Mówi się: po co pokazujecie num 
to, co my !.ami wiemy, ezc~o l'>ami 
do5wiadczamy, przecież tcafr jest od 
wyjaśnieli i 1·ecept. Pła('.itn), przycho-
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A MY DOKĄD? 
dzimy do was po to, byście nam po
mogli, byśmy przy waszej pomocy 
łatwiej zrozumieli lub chociaż spró
bowali ponazywać czas i S\\ oje w nim 

. . A ? m1e1sce. wy co .... 

Mówi się nam: błędem teatru jest 
brak k1as)ki, szukajcie w dawnych 
tekstach, prze(·ież o tym, co nas dziś 
boli mówiono od '"iekó'", tam szu
kajcie źródeł wszystkiego, bo sfamtąd 
p1·zyi:;zliśm;. i~ic puszczajcie peTskid1 
oczek. nic mamcie aluzyjką i niedo
mówieniami, tylko ot, tak, prosto z mo
stu, kmH1 na ławę, by wszyscy wie
dzieli w eo •'ramy i kto poznaczvł ' ~ . 
nam km·tv. 

Ale ... Cz~ kogoś naprawdę inte1·ef'>uje 
i eicka'" i prmv da o nim samym, kto 
zie,va na k1asyce. kogo bardziej intc-
1·esn.ic codzienna gazeta z 1·cfer·atami 
i kronikq sądową? Kto ,„ reszcie na 
eodzień 7„adnv )CU się dyskoteko" ymi 
i·ytmami. by raz na jakiś e:1..as ptZ) j~ć 
do teatrn naprzeż) \\ ać się na zapas? 
I jeszcze: pnec:ież tylko w głowach 
szaleńców i cyników todzą się pom) -
sły gnmia komedii i kto pamięta, jak 
zachowywali się ludzie przed dokład
nie 150 lat) . Bezwzględnie: pami~ć ma
m~ krótką i tak jllż prz)zwyc:zailiśmy 
się do hasła „śmiech pl'Zez łzy", bo to 
i tradycja i sława, że uch .. !! Tylko za 
ręce si~ brać i pochandr}CZ) ć, pona
J'Zekać. pogawmzyi- i dalejże-. kłamać 
dalej, bo przecież to nie ja. to Oni. 

3 
\VSZ)SC)' mówią o kr~Z) '3iC teatJ"ll 

(temat także służbow) ), który '" ydaje 
si~ bm·dziej wrnÓ\\iony, niż r·calnic 
istnic.i<\C-y. Zawsze u nas wymaga si~ 
(naw)k "zkoły i pieszczoch doktI-)ny), 
by sztuka pełniła ..,Jnżcbną role; \\obce 
społeczeńst". a, by h) ło tak: jaka sztu
ka, takie społeczeńsl\\ o, a nic na od
"' rót. Nic możemy W)Z\\olić się z tego 
myślenia, ciągle t~lko te poi-,łannid.wa, 
służby, ethosy i powołania. Ale na
wet ~dyb~ : przecież dziś napisane 
bądź nie napisane jeszcze współczesne 
~ztuki tcattalne. o nas. o poht)'ce i po
lityka(·h '' ~drnją do p1·zcpastnych szaf 
Urzędu Geog1·afii i nic spo~ób ich 
stamtąd ")dobyć. Wl'zystko jest po
lityką. 

\\T Rzysey <:zc~oś oczekują. Że JUZ 

dziś, jutro „tanie sit; coś takiego co 
zmiC'ni codzienno~ć w g:igantycznq fie-
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~tę. Niewielu oczekuje wsfrząsu w te
atrze, wszystkim w głowic raczej in
ne wsfrząsy. 'Może dlutego sztuka tak 
łatwo rezygnuje z tych ostatnich J"e
dut ja" ności, co dla jednych jest prze
jawem kapitulanchva, poszukiwaniem 
zaś neutralności emocjonalnej dla 
innych. 

4 
Czy teatr tak dalece powinien po<l

Jcgać pra \V Om -obiektywne,] rzeczy\\i
stości szczccr_ ólnie grdv ona •ro j)uraliżu-

' h ' J b 

je a niekiedy p1·zelicytowuje. Jesteśmy 
pi-zccież świadkami kolejnego wielkie
go Theatrum, w którym raz irram y"' ) z
naczone p1·zcz kogoś role, to znów do
znajemy uczucia bycia µ:r·anym. W ""Z':J
scy mniej '"'ięcej wiemy, c.:o chcemy 
powiedzieć, co chcielibyśmy z desek 
sccnic:zn) eh usłyszeć, a przecież nie 
eho<lzi naprawdę o to, byśmy nawza
jem pot\\- icrdzali siebie we własn ~ d1 
mniemania eh, przekonaniach, opiniach 
i sądadi. \Viemy w mimę dobrze „skąd 
pod10dzimy", luki w świadomości 
chętnie wypełniamy emocją, lecz czy 
jest wśród nas, po obu sfronach teatral
nej rampy, d10ć jeden człowi<· k, który 
wie c·o ,„ ~darzy ~ię jnż za ~odzinę, ju
tro, za miesiąc, iJe nadziei a ile rozpa
czy wyciągniemy z codzienności. 
Obiektywny względem teatru świat 
stawia gwałtowny opór, lecz jak 
uczy doś'" iadczenic to on właśnie 
paradoksalnie urna(·nia teatr i zmusza 
go do '' yl°)iłk u, do pon a'" iania j)l'Ób 
„ju ,„ nc~o mówienia Ezopowego" Za
tem - im gol'zei tym lepiej, co nie jest 
komplementem pod ad1·csem teatru, 
lcez 1·aczej d1·amatyczn ym, istniejącym 
t)lko jako potcnc·jalna \vadość ele
mentem świadomości powojennego te
atru '" nasz)m kraju. 
W !-iZ':J stko. <.:o oglqdamy w tcutrze mo
że być zatem efektem ~ię;ant} cznej 
pracy 1·ealizatorów, jak i w ynikicm 
uruehomicniu mcdianizmó,„ kontrol
nyth. Ale jakoś nic przeszkadza to 
obu sfronorn w twieJ"dzeniu o wypeł
nianiu przez tcafr jego natnraln~ eh 
f unkeji, co " perspekty,„·ic aksjolo~ii 
jest r·odzajem cynizmu. (\ nizm ten 
jednak jest za to bytem je<l) nie re
alnym. Jest to wzajemna umowa obu 
wysokich stron, w której \\ yniku 
wszystko z pozotu jest pnnvdą i kłam
stwem zarazem. Jest po prostu tak 
jak jest. 
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