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Eleonora Duze opowiada w swoim pamiętniku, że gdy grała lady
Macbeth zbił ją pewnego razu strażak dyżurujący za kulisami Ten
fakt przekonał ją więcej od głosów wszystkich krytyków i recenzentów, że grała dobrze: wizja teatralna utożsamiła się z rzeczywjstością nastąpiło to, co jest szczytem marzeń niejednego z aktorów.
Arystotelesowskie "katha!1''9is" - doznacie wstrząsu oczy.szczające
go, uszlachetniającego pneżycia ~ wpływem sztuki, staje się dziś,
w okresie walki o socja.li:zm, jeszcze bardziej aktualne. Sztlllka realizmu socjalistycrz:nego, właściwie mówiąc mtuje ludzki, moralny, wychowawczy sen:s sztuki przed formalistycznym wynaturzeniem i odhumanizowaniem jej we współczesnej srztuce ginącego Impitaldzmu.
Słowa Gorici.ego że "artylsta- to sumienie swego kraju, swojej klasy, jego ucho i serce; on jest głosem epoki" nabierają pehli wyrazu
w sztuce walczącej o socjalizm.
Dokonywająca się w naszym .kraju :rewolucja kulturalna to pr-zede
wszystkim trudny, dramatyczny proces ostrej walki klaso~j. walki
z nawykami, oporami i tradycjami człowieka, wypaczonego przez . instytucję własności prywatnej w ustroju "gdziie człowiek człowiekowi
jest wilkiem".
Rewolucja kulturalna - to okres przełamywania naJstraszJrriejmej
siły jaką jest według Lenina "9ł.ła przyzwyczajenia ·milionów i dziesiątków milionów ludrzi".
·
Błędnym byłoby jednak mniemanie, że ten proces odbywa się ży
~ołowo, że w nadbudowie kultUTalnej nic .i!rm.ego nie p<mJStaje do
zrobienia, jak automatyczrnie, w ślad za p![7.ebudowującą Się gos.pOOarką, lcroczyć do socjal:irmnu.
Przede wszystlcim w Wdedzinre nadbudowy śwmdomości ludzkiej
wyraźnie występuje opóźrrlenie między innymi: .na Skutek nawarstwienia w psychice ludrz.k.iej trac:fycji; przesądów z minionych epok {np.
u nas upo.rczywych tradycji szlachetceyzny), na skutek tego, że idee
. -3-

SIEK.IERSKA

idea.mi panującymi - ślady tego do dziś dnia
porostały w świadomości mas pracujących (np. pr.z.eżytki nacjonalizmu,
słu7.alcznść, drapieżny insty:n:kt własności itd.). Siła spmeciwu starego
świata spotęgowana jest również przez żywotność mieszczańskiej mentalności, przea: jej zdolność maskowaDia się, pasożytowania na nowym,
przez siłę tęP'<?ty, zaśniedziałości, egoizmu kołtuna.
klasy

panującej były

Dlatego spraWia przemyślanego ~go aJtaku na mocno
jeszcze zawarowane ideologiczne pozycje starego świata, zwalczanie
żywiołowości, uruchomienie każdej broni i wszystkich środków oddziaływar..ia ideowego i emocjonalnego, m.płodnienie treścią socjalistyczną każdego odcinka frontu kulturalnego staje się naczelnym zagadnieniem polityki kulturalnej naszego państwa ludowego.
Niemało uchybień, potknięć, fałszywych kroków dałoby się zanotować na przebytej drodze życia. kul~nego. Ale niewątlpliwe jest jedno - mimo tych i owych błędów i zaniedbań, coraz bardziej w d:z!edtzi.nie kulturalnej występują elementy planu, ofensywność w walce
z .wrogą, wsteczną ideologią, WZlllOCTlli.enioe ładunku ideologii socjalistyeznej. Mamy pewne osiągnięcia na drodze przezwyciężania żywio
łowości (początkowo doon.:nującej), w zahamowaniu powodzi eklekty ,__
mu ideowego, w pr:zeciwdrliał.aniu gustom drobnomie.<lrz.czańskh-n,
zwalezaniu cwłobi1J'l.ości wobec ~dowej kultury Zachodu i :kosmopolityeznyeh nastrojów i co najważn.iej!S72 - w Skwtecznym przeZ'.vycięŻalniu głębok() zak·:Jil.'ZelliOtnych
ideaJ.:istyo:mto - nacjan.alistycznych tradycji w naszej kul~, czego jaskrawym wyrazem był ostat!li Zjazd Polonistów (w maju 1950 r.).
ZaTówno na S7.1aku na&ych osiągnięć jak i naszych błędów i opó~
nień teatr był i jest jednym z najbardziej czułych, unerwionych oś
rodków życia kulturalnego, o wzrastającej roli w naszym życiu, o stale
wzrastaJących wymaganiach mas wobec teatru.
To wszystko nakłada n!l teatr, zwła.s7-cza w perspektywie dalszego
rozwoju, ~c:zy.tną rolę wychowawcy mas, "inżyniera dusz ludzkich".
Czy nasz teatr ~pehni.a już tę rolę? 'Drudno na to pytanie odpowiedzieć jednym zda,n.i.em, bo w grę wchodzi kilka rÓŻinych elementów,
z ktbrych powstaje widowil5ko teatralne: re.p ertuar, aktOłr, reżyser, scenograf, struktura życia teatral.neg:>, organizaoeja widowni i gospodarowanie kadrami teaJtmlnymi Zatrzymajmy się na rozpalłlrzellliu tak istotnego elementu jakim są ludzie teatru, ~o.średni twórcy widowiska
tE-atralnego - aktor i reżyser.

w
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BLiiZEJ ZYCIA

aktorów dziś w Polsce,
zwłaszcza w teatrach prowincjanalnych gra bez d<l9tatec:znych fachowych ·kwalifikacji i że w .t ym tkwi główne źr9dło opóźnień teatru,
przyczyna pewnych porażek teatraLnych i ich sła·bego promi.enł.0wania
kulturalnego w terenie.
Istotnie, zapotrzebowanie na coraz większą ilość teatrów, o które
wołają we wszystk.iJch zakątkach naszego kraju, głód :rorzrywki teatralnej -- przeTosły nasze możliwości ~kojenia tego głodu a przede
wszystkim możliwości skierowania wykwalifikowanych kadr aktorskich wszęd'Zlie tam, gdzie ~eje potrzeba istnienia teałlru. To jest zjawisko bezsporne, podobnie jak bezspornym jest fakt, że gospodarka kadrami teatralnymi (przeludnienie aktorami scen stołecznych - niedobór aktorów na scenach prowincjonalnych), że organizacja życia aktorów i o'fganizacja widowni ciągle jeszcze kuleją i nieraz ba'l'dzo poNieraz

dają się słysreć głosy, że więkswść

ważnie.

Pomijając w tym miejscu spraiWę tak zresztą istotną dla reatru jak
sprawa repertuaru i ~trując dzisiejszy stan teatru od strony kadr,
które twarzą widowic;ka teatralne - wydaje się wątpliwym twierdzenie, że to brak kwalifilk.acji akt:olrskiJCh, czy biUII'Oklratycme wynaturz~nia w administrowaniu teatrami -są .główną przyczyną niedomagań, opóźnień naszych teatrów.
Istotnych źródeł słabości trzeba szukać w zgOła innym k1erwnku w niedojrzałości idoologioCZllej, w zbyt powolnym proceste przemian
psychic-mych ludzi! teatru, poważnie obciążonych mentalnością drobnomieszczańską, a puszczanych samopas i zdawanych na żywioł.
NiP.nadążaln.ie ideowe i uczuciowe pracowników teatrów za .przemianami·, zachodzącymi w kraju, w połączeniu ze słabym zawodowym
przygotowaniem na pewnych odcinkach życia teatralnego, stwarza
sytuację niepokojącą, o cechach pewnego kryzysu.
Z moich obserwacji teatrów .p olskich, z rozmów z aktorami i reży
serami od.nliosłam wrażenie, że, niestety, większość z nich nie IZdaje so·bie spr.awy z tego, w jakiej mierze oderwanie się od życia, niezna Jomość odrębnych cech naszej n.ecżyw:istości, brak zżycia się, Zl"'Zum~e
nia i odczucia nowych ludzi, budujących dzisiejszą Polskę, wreszcie
nieraz zupełna ignorancja w dziedziJiliie teoretycznych problemów socjalizmu i marksizmu - powodują często ich porażki artystyczne. Siąd
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teatry nie potrafią dać sobie rady z pewnymi sztukami repertuaru radzieckiego lub współczesnego polskiego, spłycają koncepcję ~ser
ską, nie potrafią pokazać typów rewolucjonistów, partyjników, robotników
Nieraz, gdy się mówi o nieudanych przedstawieniach, chybionych
kreacjach aktorskich czy koncepcjach :reżyserskich słyszy się stereotypową odpowiedź: vNo cóż, zabrakło talentu, reżyser był bez polotu,
a aktor bez szkoły - gra na poziomie amatorszczym..y".
Pojęcia talentu lub braku .t alentu często się nadużywa bez bliżs?:e
go sprecyzowania- aby wymigać się w ten sposób od gł~bszej ideowo-politycznej analizy braków, porażek i kryzysu twórezości artystycznej.
Z mo.ich rozmów, dyskusji z ,pracoWtni.kami teatru nasuwa mi się inny wniosek, że mianowicie artyści o najlepszych intencjach i z dobrą
wolą dotTZyllUlinia kroku historii, uważają, iż odtworzenie nowego ży
cia i nowych ludzi poprzez twórczość aktora wymaga z ich strony li
tylko podpatlr7Jenia zewnęt1:znych przejawów i cech IllOwego życia,
· a zatem wprowadzf:nia do swej gry nowych ch~t~w, nowej maniery.
A więc czysto formalistyczne podejście, skoro wiemy, że wygrywanie
cech zewnętrznych, zamiast. ~dobywania treści wewnętrznych, gra
na pozorach prawdopodobieństwa zamiast prawdy - prowadzi do wypaczonego, za:fałszowanego obrazu rzeczywistości, a nierarL u balrdziej
prymitywny,~h wykonawców staje się nawet wbrew ich woli karykaturą tego nowego życia.
Mówić po ludzku, prosto, serdecznie o sprawach społecznych, o czynach rewolucyjnych, o uczuciaJeb patriotycznych, o ludziach budują
cych nową Polskę, to nie jest prtlblem nowych chwytów, manie~, gry
a:ktarskiej czy sposobu recytowama wiersza, to zaga.chrienie głębsze ·poznanja, zrozu.mjenia, bliskiego, gorącego stosunk~ do ~j się
nowej neczywistości i do jej twórców.

To podstawa. do wyJpraOOW8IIlia nowych formalnych środków dla odtwarzania nowej treści. Bez zrozumienia prymatu treści wszelkie inne
drogi pclaZu.kiwa.nli.a. wyrazu artystycznego dla nowej tematyki wyradzają się w bezd.us:m.ą farmalistyczną manierę. Oto powód, dla którego
więk.c;zość tak zw. "części artystycznych" na uroczystych akademiarh
z okazji świąt i (("'OCtlJ[)ic rewolucyjnych bywa nieudana i ·Cierpi na fał
szywy, zimny patos.
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Czy winą jest tu brak tailentu? Ależ me! Aktorzy Teatru Polskiego
są jedni z przodujących w Polsce, a jednak i oni nie potrafią dobrze .recytować wierszy rewolucyjnych, nie potrafią nawet dobrze zapowiadać programu wiec7.oru (gdy wypada w nim podać pewne informacje
z historii ruchu rewolucyjnego). Czemu? Bo mówią o I!'ZeCZach dla siebie obcych, daiekich, a nawet niezrCYLumiałych.
I nic jakoś nie może na to pomóc ów renomowany ta.lal.t. Pomóc m<r
że tylko jedno: S7lkolen.i.e ideologiczne aktorów.
Tajemniczy talent jako panaceum na wszelkie zło? Widziałam
Niemców KTU.~kowskiego w paru teatrach polsldchi w teatrze niemiecklm w Berlinie. Rola Petersa.przepadła i w wykananiu krakowskim i w warszawskim. Czy nie dopisał talent wykonawców? Bynajmniej. Ale dupiero w Be>rlinie rola Petersa została w pełni, przekonyw.:;.jąoo wygrana, wydobyto z niej wszystkie IOJS.jistotniejsze alitcenty eechujące hart rewolucyjny człowieka, który przetrwał mroki hiemieckiego faszyzmu, idą<: wytrwale aż do świtu.
W Berlinie rolę Pete.:rsa gra! komUlilista niemiecki, który wiele lat
spę(łził w obozach, i można nie wątpić, że własne doświadczenie ży
ciowe nie powstało bez wpływu na wykonanie przez Langhoffa tej
właśnie roli. Czy słuszne byłoby wyciągnąć stąd wn.iosek, że postacie
komunistów, rewolucjonistów potrafią prawdziwie zagrać tylko aktorzy, :mający właśnlie doświadczenie w działaJności rewolucyjnej? Byłby
to wnio...c:.ek oczywiście mylny, sprzeczny z naturą prawdziwego aktorstwa, zdolności wyrażania z jednakowym mistrzostwem różnych indywidualności z różnych środowisk. O cóż więc chodzi, gdzie ukryta
jest trudność?
Aktor dobrze grający rolę komunisty czy rewolucjonisty może nie
t-yć ani jednym ani drugim, ale .potrafi zagrać dobrze tylko wtedy, jeżeli rozumie ideowość, psychikę komunisty, jeżeli posiada taki poziom
przygotowania .ideowego i wyrobienia spolecznego, że pO'tra.fi wczuć
się, zżyć się z tym właśnie typem d!Liałacza społecznego. To nie jest
łatwe, ale to jest niezbędne jeśli teatr i aktor mają spełniać swą misję
wychowawcy, dorastać do wymogów ·p olitycznych naszego życia.
Tego właśnie w większości wypa.d!ków bralkuje naszym aktorom i reżyserom, nawet najwybitn.iejszym.
Abstralreyjnie pojęty talent nie
może stać się deską rntunku w sytuacji ideowej obcości; obojętnego
stosunku, politycznej ignorancji i ~ej .postawy wobec naszego życia, co się zdarza nieraz wśród aktorów.
·
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pytanie - przecież teatr polski w przeszłości miał
świetne karty, niezapomniane kreacje aktorskie, bogactwo i oryginalność ł"eży~&'E!I'Skich pomysłów, a nikt z aktm-ów nie przechodził specjalnego przeszkolenia ideowego, nie zwracano się do aktorów z apelem,
by stanęli bliżej życia, krótko mówiąc: nie ~powano ich twórczości
id€ologią polityczną, czy jak dziś mówią niektórzy z przekąsem ·nie narzucano aktorom "propagandy". A mimo to twóll"Czość ich czę
sto wyrażała głęboką życiową prawdę. Czemuż w~ dziś teatr nie może być przodującym, nie może speł.mać swej roli wychowawcy mas, bez
dokonania ideowych przemian w środowisku aktorów, bez zbliżenia
teatru do potrzeb kulturalnych człoy.rieka pracy, bez poznania psychiki
i życia prostego człowieka? Skąd płynie ta zasadnicza różnica?
Dawniej aktor, g~rając sztuki .przeważnie mieszcr.ańskie, nie potrzebował się specjalnie doszkalać, czy głębiej poona.wać to środowisko, bo
właśP.ie sam cruł się w tym środowisku j~ ryba w wódzie, bo z niego
wyrósł, bo znał je od dzieciństwa.
Dziś jest inaczej. Starsze i średnie pokolenie aktorów ukształtowało
się w minionej ~ a obec.nde musi swą twórcmścią pomagać w kształ
towar...iu oblicza ~j socjra.listycznej epoki i rzeźbić postacie nowych
ludzi. "Sztuka realistyczna- powiada Garki - ma być sędzią świa
ta, taka postawa da cn-tystom prawo do berŁpośredniego udziału w procesie pnzemiany życia, w ikształttowaruu nowego". Po to właśnie, by sztuka mogła aktywnie włączyć się do przebudawy życia, tak ostro stawiać
należy zagadnienie przebudowy menta.l.ru>ści samych aktorów. Jak powiada Marks - "wychowawca sam musi być wychowany". W danym
wypadku leseferyzm, :zdanie się na automatyczne oddziaływanie nowych stosunków społecznych na psychikę aktora, byłoby świadomym
obniżaniem roli aktora w naszym życiu, świadomie opóźniałoby twórcze ~pływy teatru na rzeczywistość.
Inną, chara.k.terys~ą cechą naszego kształtująeego się życia jest
to, że zachodzące procesy coraz bardziej stają się wynikiem świadamej,
2amierzonej działalności ludzkiej. Tym haroziej cechuje to zjawiska
kulturalne, a więc i teatr, jeżeli ma on spełniać rolę "inżyniera dusz
ludzkich".
Doskonała znajamość ludrzi dnia dzisiejszego, poznanie nowych praw
rozwoju naszego ustroju, kiedy 2ldolność prrz.ewidywania i kierowania
'\\rydarzeniami przełamuje ich żywiołowy przebieg - władanie tą bronią staje się niezbędnym warunkiem i dla twórców dzisiejszego teatru.
Może .powstać
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W znacznej mierze powodzenie Brygady szlifierza Karhana w wykonaniu Teatru ~owego w Łodzi wynikło stąd, że tealbr tworzył swych
bohaterów, wnikając w życie fabryki łódzkiej, pomając z bliska robotników łódzkich.
WjękBzość natorm.ast braków w wyikx:mywani.u sztulk radzieok:ich pły
nie z elementarnej nieznajomości życia i ludzi radzieckich. Braki współ
czesnych sztuk polskich, pochodzące z winy autora i aktorów ,pochodzą
również z nieznajomości naszego życia, nawet jego struktury organizacyjnej, z nieobeznania z głównymi sprężynami tego życia, co prowadzi do zaD.darnanego obrazu całości, choć :llragmenty mogą być dobrze
zrobione.
W sztuce Sofronowa W pewnym mieście w wykonaniu Teatru Współ
czesnego w Warszawie, odtworzenie młodego pokolenia ludzi radzieekich całkowicie odbiegało od typów i wzorów młodzieży radzieckiej.
Lubecld w pieTwotnej wersji Sprawy Anny Kosterskiej, zagranej
w Olsztynie, zapomrrlał o "drobiazgu", o roli organizacji :partyjnej
w walce z sabotażem i szpiegostwem w fabryce. Stąd skrzywienie linii całej sztuki i czołowych ról aktorskich.
To zjaMsko jęst niestety dość powszechne. We wsrzystkich niemal
współczesnych sztukach polskich, słabszych czy lepszych, aż się roi od
gaff i rażących omyłe!k., aJUtorzy po prostu nie mda1i. sobie trudu by
dokładniej zapoznać się z mechanizmem, strukturą pewnych procesów
nasz~ życia społecznego i państwowego i wykazując tylko powier·z:chowną wiedzę o życiu, pormrami prawdopodobieństwa chcą zastąpić
prawdę.

W jednej ze świeżo napisanych sztuk przeczytałam, iż starego kapepowca za błędy oportunistyczne przenoszą z członka na kandydata partii- jest to sprzeczne ze statutem partii. W innej znów sztuce organizacja ,palrtyjna pełni :funkcje administracyjne co niesłusmie według
mniemama autora należy do jej obowiązków. W wielu zaś sztulkach autorzy jakby się zmówili i postacie szpiegów i dywersantów odmalowują tymi samymi ba!rwami, według jednej i tej samej sztampy. Rażący
prymitywizm i szablon występują w sposób specjalnie jaskrawy gdy
<'hodzi o ukazanie metod szpiegowskiej działąlności. Postacie szpiegów,
szkodników, jak w dawnych sWuk:ach .p.rzypomjna.ją tak zw. "czatne
charaktery" i ujmowane są bez jakiegokolwiek pogłębienia psychologicznego, na.dom.i.ar wszystkiego jako postacie niemal od.rau;u demaskują
ce siE: w swych rolach.
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Dziś akcja sztuk współczesnych o nowej tematyce nie toczy się w alkowie czy w salonie, lecz :rozwija się na tle budownictwa i nowego stosunku do pracy, toczy się po zakładach pracy, fa.brykach, spółdziel
niach produkcyjnych i wymaga dokładnej znajomości struktury naszego organizmu społecznego, jego p<liSZJCrególnych ogniw państwowych,
partyjnych, społecrmych.
MagiC7llla sila talentu czy intuicji artystycznej musi zejść z obłoków
tajemniczości, mgławicowości i mistyki, a .przybrać wyraźne kSztałty
realnych zdolności, umiejętności autora, aktora ~ reżysera, ugruntowanych doskonałą, opartą na marlmizmi.e, wiedzą o życiu, o człowieku,
mających duchowo bliski, gorący stosunek do nowej _ru.eczywisOOści.
Murc:trz, architekt, czy inżycier budujący nową Warszawę potrafią
wzruszyć, jako bohaterowie sztuki współcmsnej, razweselić czy .zagrzać
widownię, jeżeli zespół teatralny, grający o ruch ~ę. będzie nie tylko dobrze znał odtworwne .p ostacie ale będzie też miał serdeczny, bliski do nich stosunek.

