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1. 

Mit artysty, ukształtowany od odrodzenia . po romantyzm, 
jesz.cze kilkadzliesiąt lat temu, na przełomie wieku, stanowił 

trwały element świadomościi kulturaln ej. Co prawda twórca 
jawił s.ię ludziom fin~de-siecle'u nie tylko jako kapłan czy 
mag, ale też błazen bądź psyichopata - zawsze jednak był 

to ktoś wyjątkowy, niezwykły, nie poddający s-ię norrr.o m 
codziennego żyoia i, przede wszystk±m, kreujący istotne , nie 
podlegające wątpieniu, nawet jeśli dostępne nielicznym -
wartości... 

Ostatnie ' dziesięciolecia obeszły s.ię z różnymi składnikami 

tego mitu dość okrutnie: były one czasem wielkiej prze
miany myślenia o sytuacj:i sZJtulci i jej twórcy. Przemiany 
o wiele częściej desaMalizujc}cej i degradującej niż wywyż
szającej. Aż nadto świadomy nowego stanu rzeczy, mówił 
przed laty .Tadeusz Różewicz: 

Byli szczęśliwi 

dawniejsi poeci 
Swiat był jak drzewo 
a oni jak dzieci. 

Trndno kirócej i bardziej dramatycznie wprowadzić . w śro

dek problemu... „SzczęśLiwość" dawnych ar.tystów wiązała 
się z fundamentalną cechą odczuwania przez nich całości 

• istnienia, z . um~ejętnością czy może darem dostrzegania 
w świecie jakliegoś po-rządku, zmieniającego chaos w kos
mos. Oczywiście, porządek ten byw_ał rozmaicie uzasadniany. 
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Jego źródłem mógł być bezosobowy Los albo osobowy Bóg 
chrześ-cijan. Panteistycznie pojmowana Natura albo ·przy
rodniczy Mechanizm. Rozum śwafa albo wolna wo.ia ludz
kiej osoby ... Jednym słowem: na powierzchni świata bądz 
w jego głębi, w teraźniejszości albo u 'kresu dzliejów, dany 
bezpośrednio czy te± zadany do zdobycia, odsłonięcia -
ukaŻywał się ludziom, a więc d artystom, stały metafizyczny 
punkt, który był podstawą ich przeżywania rzeczywistości. 
Wybór o,wego punktu rozstrzygał w sporej mierze o cało- -
ściowej wizji człowdeka i przyjmowanej przez niego skali 
wartości. W tym: ściśle .powiązanych ze sztuką wartości 

esteitycznyc 11 ... 
Ten skomplikowany i wielostopniowy zwdązek mdędzy reli
gią i metafizyką z jednej strony, a sztuką z drugiej (tak 
nie~yś widoczny w Wlielkdej sztuce średniowiecza) - stał 

się paradoksalnie i neg3Jtywnie widoczny w epoce głoszonego . 
·przez fi1o:wfów i artystów „końca czasów nowożytnych"; ~ 
w epoce kwestionującej dotychczasowe pojmowanie natury, 
kultury i osoby ludzkiej i głoszącej - z nadzieją i rozpa
czą -,- nadejście „nowego wspaniałego świata" i nowego, 
zdepernonalizowanego d zuniformizowanego społeczeństwa; 

w epoce utraty metafizY'cznego punktu O·parcia, gdy tak 
wielu zaczęło powtarzać: 

Poruszamy siię 

poruszamy się prędzej 
Śipieszymy 

coraz szybciej 
i szybciej 
lfrąźymy 

dokoła 

lecz nie ma środka ... 

Dla·czego właśnie w tej .epoce,, w pierwszych dzdesięciole

ciaich dwudziesteigo wieku, wspominana analo.gia między sta
nem świadomości metafizycznej i artystycznej stała się na 
powrót, raz -jeszcze Wlidoczna? Dlatego, mówiąc nazbyt mrnże 
pPosto, iż tej właśnie epoce, we wszystkich jej wymiarach, 
tak bardzo wzajem pomieszanych ( tak często się niwelu
jących - ·towarzyszy też histonia artysty·cznej awangardy, 
która, ośmielona przez kryzys wartośd , podjęła analo·giczny 
do zjawisk polityiczny,ch, naukowych i filozoficznych - ipro
ces niszczenia dawnej sztuki i budowania nowego estetycz
nego ładu , nowego ethosu artysty ... 
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Skąd 1i po co te .przypomnienia, z konieczności schematycz
ne? Stąd, iż w Scenariusz Bogusława Schaeffera, podobnie 
jak w jego Kwartet dla czterech akt orów (a w pewnej mie
n:'! także w Mroki) wpisana jest jako punkt wyjścia spora 
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część świadomości europejskiej awangardy w jej ...._ do§ć 
już d,ługim - i-rwaniu. Wp$ana - pozytywniie li nęgatyw
nie. Rzekłbym bowiem„ dż Schaeffer /Przyjmując r6żne ele
mei:ity awangardowego stylu myślenia - ostatecznie poka
zuje załamanie czy WII'ęcz klęskę tego ,stylu ,i jego, filoza
ficznych konsekwencji... (Nie itwderdzę zresztą, iż takie były 
jego zamiary ... ) -

Ten dwuwartościowy · proces uwikłania w awangardę wi
doczny jest już w sposobie konstruowania 1pokazywanej 
w Scenariuszu sytuacj,i. Jest ona od początku wewnętrzniie 
sprzeczna. Oto Aktor ma wygłosić monolo,g o tym, czym 
jest sztuka .i jakie jest Jej · miejsce w świecie. Ma więc 
siworzy_ć coś w rodzaju mówionegQ traktatu estetycznego. 
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Im dłużej jednak qiówi, tym !bard7liej sens · jednych jego 
słów przeczy sensowd drugi!ch, a także . (oo istotniejsze): 
odkleja się od sensu jednoczesny1ch ze słowami zachowań. 
Oczywiście: rzecz nie w samych słowach ani zachowaniiach, 
aJe ·w · odsłaniającym się ,poza nimi obraz.ie świata ... 

Aktor wygłasza swój monolog w świecie, w którym nie ma 
już autorytetu artysty, ani aufory;tetu sztuki. 'Nie ma w nim 
skrysta1izowanego systemh warlości estetycznych, ani reguł 
określającyc!:l sposób tworzenia dzieła (włączając-w to także 
dzieło powstające w trakcie wykonywania Scenariusza przez 
konkretnego aktora, wobec ~onkretnej widowni). Artysta 
mqże tu robić wszystko1 może posiużyć się każdym chw:y
tem - a le zarazem sam jnie ma ·d nie dafe . innym żadnej 
gwarancji sensowności dZJiałania ... Ten artysta znajduje · się 
na śmietniku idei i wartości,- gqzie wszystko jest warte t yle 
samo, a więc: gdzie nic nie ma wartości. Mówi --do nas 

- z rpoziomu · śmierei sztuki, albo wy:z.qania jej pustki, we- _ 
w-nętrznej niemocy autentycznego zaistnienia i . oddziaływa- , 
nia. Oczywiście: wskazanie w dwudziestowdecznej awangar
dzie myśli podobnych jest zajęciem tyleż prostym, co jało
wym. Nie sądzę jednak; by Schaeffer chciai powtarzać 
w sześćd2'iesiąt kilka lat po dadaistach, iż „Die Kunst ist 
tot."„ anii by chciał raz jesz.cze sięgać po poetykę negatywną 
czy autotematyczną (w · któryich tematem dzieła staje się 

jego nieistnienie,, destrukcja, niemożność' zorganizowania) ..• 
Jeśli zatem przywołuje on świadomość braku estetycznego 
centrum ti metafizycznego punktu . oparcia - to chyb~ po to, 
by spytać o możliwości ich odnalezieniia. Zwrot w stronę 
zagubionego pocżucia wartości dokonywany jest~ w Scena
riuszu dwojako. Najpierw, negatywnie, poprzez zabsolutyzo
wanie wewnętrznych naptięć, istniejących w wywołanej ,pder
wotni.e ·wizji świata. Ponieważ, zdaje się ·mówić Schaeffer, 
idąc śladami Gombrow,icza, n.ie można po prostu zldkwido
wać sprzeczności między przeżydem pustJd wartości a chę
cią metafizycznej 1gwarancjd sztukti1 więc ową sprzeczność 

należy obnażyć, wyol~zymić, dol>rowad:z.ić do stanu hi!Per
boHcznej parodii - . w którym zaprzecza sama sobie. Nieg
dyś zabijano_ śmdechem tradycyjne konwencje. Tutaj równie 
śmieszny (a to znaczy: martwy) staje. się gest burzenda kon
wencji czy próba kreowania nowych... Uńieważnieniu po
przez agresywny, n;:i,rastający, wielowarstwowy śmiech ulega 
w końcu - skoro unieważniić można wszystko - sama myśl 
o śmderci sztuki ... Ten styl argumentacji grooi, rzecz. jasna, 
regresem ad infinitum - bo któż zabroni dokonać kolejn ej 
negacji. Praktycznie jednak może d:i'Jlałać odwrotnie, to zna
czy: może w sobie kryć nakaz powrQtu do my~lenia - we
dług wartości. Nawet kosztem oryginalnoś:ei i awangardo
wości. 
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Tak właśnie odczytuję 'końcówkę Scenariusz·a. Po błazeń
stwde' świata-śmietnika, świata sztuki niemożliwej, świata 
bez metafizycznych gwarancji - . Ąktor mówi w pełnym 

świetle: · 

„... Ukształtowanie osobowości człowieka współczesnego, 
a więc w n aszym_ wypadku osobowości artysty i związa
neg-0 z nim odbiorcy będzie zależne od„. niezależności, 

jaką człowiek współczesny zdobędzie wobec cywiLizacyj
nego «komfortuf,. chcąc ocalić siebie samego, człowiek 
współczesny będzie musiał zdobyć s_ię na dystans w<>bec 
po.trzeb ( ... ) i tylko w ten sposób będzie mógł . żywić na
c\Żieję, że znaczy Jeszcze cokolwiek. Natomiast ·wszelka 
zgodność z nową formą niewolnictwa. (w tym wypadku 
duchowego) może tylko przyczynić się do unicestwienia 
jego osobowoścd i odrębności, może zredu'k:.ować go do 
zwx.kłego statystycznego wyznacznika liczbo;wego, a więc 
do roli cząstki wielkiej , zniewolonej masy ludzkiej, która 
( ... ) pogrążona będzie w mroku duchowym, („.) nasłuchu
ja c zaledwie swego doczesnego Jioń·ca." 

Te słowa trzeba powiedzieć serio. Te słowa trzeba usłyszeć 
serio. I pomyśleć o nich. 

3. 

„P-0.wi·edzieć serio" ostatnie zda.ni:t .:cenari!„s?a, zmiem c 
w pewność to wszystk-0, co było tu pyta!1icm, drogą do wy
boru (w k-0ńcu Schaeffera można czytać inac;:ej , podobnie• 
jak inaczej można myśleć o współcz.esnej sytu:i.cj i sztuki) -
może, wbrew tytuło'wi, tylko konkretny akt-0r, napeł~iający 
tekst własną osobowością i światem w1nkśc.i. To ogromne 
ryzyko - dlatego myślę o tym z obawą. Ai r~ :. eż nadzieją. 

Czy może być inna gw·arancja tego, iż csob.i ludz,ka i jej 
wewnętrzna wolność to trwałe wartości, że sztuka może 

mieć seqs, że mit artysty żyje - niż kcnk!'E:tny głos bro
niący się przed wielką liczbą, poruswny swoją i daną in
nym. posŻ.czególnością? 
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ZBIGNIEW J ANIK 
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Kierowmcy pracowni: 
Krawieckie j damskiej : 
ZOFIA BOROWSKA 
k rawieckie j męskiej: 
LESZEK WYŻGA 
Malarskiej: 
WŁADYSŁAW MALIK 
Modelatorskiej ! 
RYSZARD HODUR 

'Modniarskie j: 
HALINA PAZDERSKA 
Perukarskie j : 
ANNA LIS 
Stolarskiej: 
BO.LESŁAW ADAMSKI. 
Szewskdej : . 
WŁADYSŁAW NOW AKOWSKI 

. Slusarskiej: 
ADAM ROJEK. 
T.apicerskiej: 
KRZYSZTOF SOKÓŁ 
Zaopatrż·enie: .- , 
J ERZY ST ARO BRAŃSKI, MAREK KASPRZYK 
Opracowanie graficme programu: 
JUSTYNA MILLER . 
Zdjęcia: · ~ 
WITOLD GÓRKA 

Cena zł 30".-

~ Przedsprzedaż biletów w kasie biletowej w ,godz. 10-13 
i 16-18, tel. 22-43-64. · W ,niedziel~ d śWięta w .godz. 16-18. 
Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje DZIAŁ OBSŁUGI 
WIDZÓW: Plac Sw. Ducha 4 - telefon 22-40-22 i 22-45-75. 
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