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Pasje teatralne 

Redakcja "Miesięcznika Literackiego" zwróciło 
się do wybitnych twórców teatralnych z prośbq 
o wypowiedź na temat: 

"Jakie w dziedzinie · teatru problemy - arty
styczne i spoleczne - fascynują Pana(ią) obe
cnie? Jakie widzi Pan(i) możliwości rozwiązywa
nia ich na scenie? Jaki material d1'amatu1'giczny 
- wspólczesny? klasyczny? - szczególnie sprzy
ja Pana(i) zamierzeniom?" 

Drukujemy dziś pierwszą serię odpowiedzi, ja
kie nadeslali: Kazimierz Braun, dyrektor i kie
rownik a'Ttystyczny Teatru Wspólczesnego im. E. 
Wiercińskiego we Wroclawiu; Jan Pawel Gawlik, 
dyrektor i kierownik artystyczny Starego Teatru 
im. H. Modrzejewskiej w Krakowie; Stanislaw 
Hebanowski, kierownik artystyczny Teatru "Wy
brzeże" w Gdańsku; Helmut . Kajzar, reżyser i 
dramaturg, Warszawa; Jerzy Krasowski, wspól
kierownik artystyczny Teatru im. J, Slowackiego, 
rektor PWST w Krakowie; Jan Skotnicki, dy
rektor Teat'Tu Plookiego - Ośrodka Kultury i 
Sztuki; ~rysłyna ~kuszailJGi •• dyrektor i kiero
wnik ar ystyczny eatru im. J. Slowackiego w 
Krakowie. 

_Wewnątrz i wokól 

człowieka 

C 
oraz silniej odczuwamy potrzebę roze
znawania się w zależnościach pomiędzy 
stanem teatru a osobowościami ludzi, 
którzy sztukę teatru uprawiają. Jeśli je

dną z konstytutywnych cech teatru jest fakt, iż 
żywy człowiek jest w nim zarazem twórcą i two
rzywem, jeśli aktorstwo charakteryzuje głęboka 
i nierozerwalna jedność ~ "prywatnej" osobo
wości i "zawodowej" ekspresji - to jasne jest, 
że problem samego c zł o w i e k a t e a t r u jest 
zawsze w naszej sztuce problemem centralnym. 

Do zagadnienia tego dojdzie się zawsze jak 
do sedna choćby po najbardziej zawiłych mean
drach dyskusji na jakikolwiek temat związany 
z teatrem. To, kim człowiek teatru jest naprawdę 
i kim sam siebie stwarza - decyduje. Dlatego 
szukając odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie o 
współczesny teatr - jaki on jest? jakie jest jego 
miejsce w społeczeństwie? jakie są jego tenden
cje rozwojowe? w które strony idzie? - trzeba 
pytać o ludzi teatr uprawiających. Po pierwsze o 
tych aktywnych, czynnych, nadawców, a więc o 
aktorów i reżyserów, ale także dyrektorów, kry
tyków, administratorów i tych, którzy kształtują 
politykę kulturalną w dziedzinie teatru; a także o 
widzów, odbiorców - akceptującycp lub odrzu· 
cających jakiś teatr czy jakieś przedstawienie, 
o widzów czynnych "na tak" i ,,na nie", i o bier• 
nych, których postawa również coś znaczy i czeo 



Akt kreacji: podmieniania 
życia na teatr 

C 
zy można, czy warto, czy trzeba robić 
teatr? Wiem, że postawione tak pytanie 
brzmi zbyt prowokacyjnie, by miało być 
przyjęte całkiem poważnie. Zwłaszcza kie

iy je stawia .reżyser i kierownik zespołu "robiący 
;eatr" nieprzerwanie od 22 lat. A jednak sądzę, 
~e nie należy od tego pytania uciekać wobec 
~alewającej nas fali kiczu, przyjmującego pozy i 
1azwania popularnej sztuki nowoczesnej, z dru
~iej strony - fali bełkotu, beztroskiego gawo
~zenia niedouków o dziwności świata pod wyso
ltim wezwaniem walczącej awangardy. Kiedy 
,awangarda", podobnie jak kicz, jest do kupienia 
na każdym straganie, trzeba bić na alarm. Są
jzę, że alarm taki potrzebny jest dziś bardziej 
>amym ludziom teatru (tym, którzy go robią, i 
tym, którzy go opisują) niż publiczności teatral
nej, która mimo wszystko miewa niezłe rozezna
me w wartości zjawisk artystycznych dzięki nie 
l.lliszczonemu jeszcze do końca instynktowi od
różniania prawdy od kłamstwa. Ale i ta publicz
ność bywa już poważnie zatruta przez szumy 

agresywnej nowoczesnej tandety, podobnie jak 
zatrute bywa środowisko naturalne przez fale 
nowoczesnej industrializacji. Ginie natura, ginie 
człowiek. Jak czystego powietrza zaczynamy dziś 
szukać czystej w swoich .reakcjach ludzkich pu
bliczności teatralnej. Można ją jeszcze znaleźć, 
ale coraz trudniej. 

Na postawione więc pytanie: czy można, czy 
warto, czy trzeba robić teatr, odpowiada_m: jesz
cze dziś - można, jeszcze dziś - warto 1 dlatego 
właśnie dziś t r z e b a k o n i e c z n i e robić 
teatr. Tyle że, aby robić go rozumnie, nie w per
spektywie jednodniowej afery, należy mieć nieco 
odwagi, by nie być modnym, nieco wytrwałości, 
by nie liczyć na łatwe sukcesy, i nieco odświęt
nego poczucia, że nasz akt kreacji może okazać 
się lepszy od danej nam rzeczywistości. 

Powszechny na całym świecie akces młodzieży 
do sprawdzania się w teatrze, niekończące się 
turnieje studenckich zespołów potwierdzają a
ktualny prestiż sztuki teatralnej. W jednym tyl
ko może ten masowy pęd do podmienienia życia 
na teatr doznać rychłego rozczarowania: musi 
załamać się dziecinna wiara, że zrobić teatr jest 
latwiej niż żyć. 
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