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Zwrócili już państwo pewnie uwagę na nasze rozmowy
o tradycji ł współczesno§ci,
których pomysł zrodzłł się z
okazji 200-lecia sceny narodowej.
Można z góry ,;z lotu sokoła" przewidzieć wyniki ankiety "Teatru": ochotne manifestacje miłości i szacunku dla
tradycji; dostojna okazja naka?JUje taką deklarację. Wszelkie jednak deklaracje nabierają znaczenia i weryfikują
się raczej wtedy, kiedy nie
są aktem okazjonalnym czy
instytucjonalnym..
Toteż, jak państwo pewnie
także zauważytł, nie wszyscy
ankietowani odnoszą się do
tematu w sposób uroczyBt'l/.
I my też sądzimy, że inicjatywa redakcji nie ma na celu zebrania złotych myśli, wotów i apostplski<:h przykazaft Są
dzimy, że może być raczej .pożyteczną
okazją do prostego rachunku "sił i środ
ków" dzisiejszego dnia teatru, jak równi'eż rachunku jego spełnionych i niespełnionych

obowiązków

Rozmawiać więc

społecznych.

chyba będziemy nie w
4łferze deklaracji ale nczer'doświ-a-dc~ń.
To cht~ba najlepszy . punkt wu;§cła.
Wsp611czesny teatr .polski (myślimy o
Okresie ostatniego XX-lecia) ujawnia swe
oblicze teatru narodowego wteldy, kiedy
przyjmuje postawę aktywną, nonkonformistyczną, kiedy dokonuje wyboru, wt~
czając się w życie ideowe swojego czasu.
Postawa ta określa nie tylko aktualną
przydatność spQłeczną teatru, jego żywot~
ność, ale również. autentyczne jego związ
ki z tradycją teatru polskiego, który najlepsze swe karty zapisał aktywnym uczestnictwem w kszta1towaniu świadomości
narodowej. I żadne łamanie głowy nad
porwaną
tradycją
naszego teatru nie
zwalnia nas z obowiązku pamięci o tej
oczywistej prawdzie.
Wyboru treści l wyboru tradycji dokonuje się ostatecznie według własnego
stosunku ·do ożycia i ;rozumienia wsoół
czesnej kultury. Wybór ten wynika zapewne nie tY'lkO z doświadczeń moralnych i intelektualnych, ale także z doświadczeń czysto warsztatowych. W czasie, kiedy dyskutuje się bez !końca sprawy realizmu i jego perspektyw, sprawy
awangardy, teatru absurdu, okrucień
stwa. grozy, antyteatru, <kiedy szuka się
gwałtownie nowego języka i hasła dla
sztuki "na dziś", aby je zdradzać jutro
dla innego i równie nletrwałe~o. kiedy
łatwo pQPada się w stan histerii, wynikającej z łn'aku ugruntowanych przekonań arty&tycznych. kiedy wreS'Zcie z3awiska w smuce traktuje sle incydentalnie, szukając w nich sensacji l wyrywając je z cia.złości rozlwoju kulturowego,
wtedv okazuje się że współczesny teatr
polski ujawnia swe oblicze narodowego
teatru 'tam . .etdzie sięga 'do trwałveh i autentycznych ir6deł inso1ncH formalnei 1
znajduje je w złoiach własnej kultury
narodowe,.
A może się państwo posłużą w wiekszum stopniu własnymi do~wiadczenłami.
Duiy obszar naszych zainteresowań ~
praktyki teatralnej wypełniają zagad-

nienia historii w jej konfrontacji z czasem dz.lsiejszym. Myślenie historyczne
jest chyba warunkiem szukania wiedzy
o świecie współczesnym. Wyizolowanie z
historii jest wyizolowaniem z czasu, a
więc zawieszeniem człowieka w próżni
Naw~t tam, gdzie mamy w sztuce do
czynienia z zagadnieniami z zakresu m!tu czy s-ymbolu, nie przyjmujemy za!!'ady "czasu zatrzymanego", Ucząc:- srę -zbagażem doświadczeń, dynamiką sko3arzeń, a więc poczuciem czasu u współ
czesnego widza. Każdy artysta mniej luh
bardziej świadomie wiąże się z jakimś
wybt'anyt,n nurtem traodycjl. Chodzi wi~
tylko o stopie-ń 'Świadomości wyboru.
Szukając jęz~a współczesnego teatru
od wielu lat uparcie odwołujemy się w
naszych próbach do ·t radycji polskie&to
romantyzmu. Ten wybór nurtu romar.tycznego nie jest wyborem nat\H'Y czystn
estetycZ'Dej. Jest wyborem p o S' t a w'!'
w o b e c ż y c l a, wobec narodu i czło
wieka, rozumienia zadań s~uki, jak W11'f'szcie wyborem znamion sty.lu teatru narodowego. Sztuka nurtu ·romantyczne~n
wyrosła z postawy rewolucyjnej (walczą
cej), sztuka ta mieści w sobie wzorz~>e
osobov.ry· bohatera; w centrum jej uwagi odnajdujemy marzenie o człowieku nie
skrojonym ,,na mi~ krawca". sztuka ta
wreszcie proponuje tealtr skrótu -.". syntezy intelektualnej i formainet pornljĄ
metodę drobnej opisowości. <daje Z8 to
pełną instrumentację teatralnego dzi11ła- ·
ni a.
Ten wy:bór wyznaczył nam nie tvl'kc:realizacje repertuaru z kręgu polskiej
literatury romantycznej (Balladyna, Fa.ntazy, Sen srebrn'IJ Saląmei, Dziady, Km-dian) ale również przerzucenie posiawv
właściwej romantyzmowi i doświadczE-fi
wa~sztatowych na realizacje sceni'Czne z
innego kreł(U repertuaru (pozycje Szekspira: Miarka za miarke, Antoniusz i Kleopatra, Wieczór Trzech Kr6lł, Burza.
oraz cały szer~ Przedstawień C'nartvch
na literaturze współczesne;, iak Geniusz
~erocv Marli Dabrowsk!ej, Tmionn. w1adztl Broszkiewicza. Stan oblężenia Camusa, czy Burzliwe życie TJekm-ka
Ro;tszwa'ń.,.a według Erenbur~ta). Ten wvh6r określił drflltP na!'lzv,.h TV>r<zuklwań ""''
teatrze. udanvch i nieudanych prób, ra-·
dości l ~łopotów.
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