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SZKLANA 
MELPOMENA 

W SZYSCY, z kim rozmawiałem 
na temat ostatniego przedsta
wienia Teatru Telewizji sa jed

noglaśhie zdania, iż spektakl nie bar· 
dzo sle udał. Jedni krytykują samą 
sztukę inni reżyserię, jeszcze lnnf grę 
wieks!bści aktorów, w tym aktorów 
tytułd,'JIIi'ych. No c6ż, WPrawdl..ie zaw
sze byłem zdania, że racja Jest po 
stronie większości aTgumentów, a nie 
większości głosów, tym ,jednak ra
zem skłonny jestem tnniemać. że wię
kszoAć argumentów ookrywa się z 
wiekszoś_cią głosów. · 
.Jednakże 1est w tvm prz,edstawleniu 

pewien watek, świadomie. iak m.! się 
zdaje, wyeksponowany przez reżyserkę 
(Marię Wler"cłńską), którv wart jest 
padkreślenia i szkoda b:v była, aby 
miał utonąć w powodzi ogólnego nie
zadowolenia. 

ZYCIE RAZ JESZCZE 

Oto w jakie.lś podrzędnei knajpce 
spotyka sie dW<>le młodych ludzi. Ona, 
Eurydyka (H. Gtankówna) ·oraz on, 
Orfetsz (W. Kowalski). Patrzą na sie
bie, miłość od pierwszego we.irzenia, 
i oto zapada postanowienie. Zerwać 
z tvm błotkiem, w którym g~ęzło się 
dotąd, zacząć' nowe życie ,w pi'ęknie, 
godności i prawdzie. 

Mój Boże~ czy istllieje na świecie 
er,łowlek, którv przynajmniej raz. w 
ż..vciu nie chciał - mówiąc ięz.yldem 
Ewangelfi - ,.przyoblec sie 'W nowego człowieka'', stać sie kimś innym, 
niż dotąd, zaczać jesz.cze raz. al'e le
piej, szlllchetniej, sensowniej. 

I cóż się dziejt~? K~ótko trwają tłu-
. dzenia. Prz.eszłość wdziera sie w te
raźrtiejszość. Dawne powiązani-a, daw
ne prtyzwycrz.ajen1a, ws~y-stko to 
chWYta - . zw~aszcz.a Eurydykę -prze
kreśla ie.i marzenia, \cofa z powr~ 
tern dO· pun·ktu wyjściowego, a nawet 
•orzej, bo - wobec niemożności "ży'.. 
cia raz jeszcze" - skazuje na śmierć. 

SKĄD TA NIEMO:tNOSC? 

Wiele rzeczy 'na ten temat mot
na by powiedzieć. Zatrzymajmy się na 
jednym punk<;je, znakomicie uwydat
nionym przez przedstawienie. Jest to 
chyba jego najmocniejsza strona. Lu· 
dl..ie, · którz.y pragną żyć leplej niż do
tąd - muszą spełnić jeden zasai!niczy 
warunek. 

" Tq . " ' ·.:' !!.:.?" .,. •· ~ ·-· Sami so9ie· i>: ft:Olłllo aru,: !Ml\U m,u-
simv:....po~edzi.e.ćł J)rlłwdę. : .C!Iłą ptaw.; 
dę, Im· gorsz~ im mrocz.nlejsza . ~t 
ta prawda, tym ba·rdz.ie.i ·'kalę1;orycz
ny ·jest imperatyw iei mówienła. ·Eu
rydv)ta · sie zawahała. Powledziała Or
feuszowi ćwierć prawdy, IYo - może 
pOłowę. A ćwierćprawda czy ·p(jł
Prawda jest - mQŻe to trache cynie%,. 
ne, có pisze - e;OTsza od całesto kłam
stwa, które przynajmniej jest kon-

sekwentne, logiczne i dzieki temu w 
iak'ieiś mierze su~testywne. · 
Ilekroć PI"zechodze p~ez Plac Zba

wiciela ·w. Warszawie, odczytuje cytat 
z Ewangelii św. Jana umieszczóny na 
ścianie Domu Metodystów: "I poz.na
cle · Prawdę, a prawi:la: was ·.wyswobo
dzi - Jan 8, 32". Otóż to. · Człowiek, 
którv tam sobie i innym, któ~y są 
z nim związani mówi prawdę, całą 
prawdę bez. retuszu, w tym samym 
mommcle, właśnie dzięki temu, wy
zWlłłat z siebie o«romnł! pokłady ener
~il psvchi~nei. nieodzownej, ~dy idzie 
o urzeczywistnienie W'ielkicq z.aqtia
rów. 

W tym Przypadku· Orfeusz i Eury
ch-ka "'f' oowjPrl .. i .. J: •'l'hle tP.I oraw
dy, którą powinni byll powiedzieć. I 
stało ~ię. że· ona iednak wsiadła do 
t~o tatalne~o autobusu, iadącee:o w 
stronę Tulonu. a on w decydują-

-

w~półczesnego ~wlata, betJącego dla
lektyczną konfrontacją imperializm11 
i.aocjali:&mu (mówmy wreszcie po imie· 
niu ... ). 

' · DYWERSJA PRZESZLogeJ 

I oto próbu.itf pOwołać do życia 
wsz.ystkie złe . moce nasze i przeszłości. 
Te moce, które -kieayś· spr.awiały, jak 
ka.pitaln·ie pisał kiedvś o tym Rofi:!an 
Dmowski, że nieraz zdarzało sie rea
lil..owanie zamiarów wrogich P<llace 
rekami samvch Polaków i to. co mo
że na.iootwornieisz.e i naibardz.ie.i z.a
wstvdz.a.iące, rekami Polaków subi~k~ 
tywnle przekonanych o swoim patrio-
tyzmie. , 

Znów matx)y nazvwać rzeczy po 
tmieniu? Niech pedzie ... A włec ta ża
qza żvcia ponad stan, tak często w 
liistodi dewastująca nam organizm 

" 

PRAWDA, PRAWDA, PRAWDA ... 

Czy ten pryncypialnv optymizm ma 
uzasadniać bez.t'roskę? Zby't czesto sta
wlamy znak równania międz.v· iednym 
- optymizmem - a drugim - bez
troską. Próbom dywersji przeszłości, 
próbom wywołania złycth mocy trz.eba 
przeciwstawić rozmaitv oręt. W tym 
arsenale najważniejsza ·;est broń nie
z.awodna, broń prawdy. Jeśli sie nią 
posługujemv Prawidłowo, ćwierćpraw
wa czy oszcz.erstwo, podniesione na
wet do ente.i ootegf. sa bezsilne. Jak 
to .ieat naPisane na śeianie Domu Me· 
todvstów? • ..Poz:nscie nrawae. a Praw• 
da was wyswobodzi'-'. Także od dywer
sji prieszłośći. 

DYWERSJA PRZESZŁOŚCI 

Tak rozmyślałem s'óbie, oglądając 
spektakl Marii Wiercińskiej. Tragicz~ 
nie skończyła się historia ;,noweJto ży
cia" EurydYki. i Orfeus;a. Ale naJbar
dziel ·nawet prvmitvwna ._ obserwacla 
życia pozwala ·nam stwierdzi~. że nie 
zawsze idea · "życia raz jeszcze" ponosi 
klęskę. Wok;ół nas widzimy Iudz~ któ
rzy z POwodzeniem realir,u .i ą rozmaite 
"odnowy". Czytając historie wiemy 
także, ~ wielu narodom powiódł slę, 
nieraz z wielka korzyśHą dla całei 
lud:r.kości. wvsiłek wyrwania sie z pe
ry!l!rii na l(łówny szia·k· dziejów. cym momencie nie był w stanie 

wvkonać war1,1nku or:r.vwrócenia uko
chane; do tvcia: odwrócił sie. soojrzał 
w jej twarz l stało się nieszczęście. 

METAFORA? 

Jako ctłowJek Dolltvcznv (Muzo po
lityk!, jeśli takowa is~iejesz, daruj 
z.uchwałośćj) - znajdu.ie w tym 
przedstawieniu coś z metaforY. Mię
dz.v pos:r.czególnym cz.ł·owiekiem a spo
łeczeństwem, narodem - iest milion 
odr~bności. na które słusznie zwraca
ja uwa~te socjologowie. Jeżeli iednllk 
dość c:r.ęsto z!:larza sie porównywać 
:tycie pojedyncze~o człowieka1 leco 
aspiracle, jego działalność - z :tyciem 
wielkich zbiorowości ludzkich i nie 
z.awsze iest to wul.gal'yzacja l nonsens, 
to dzieje sie tak dlatego, że obok mi
liona odrebnoścł istnieje ta·kże trOchę 
mocnych anal<>ltii. 
Otóż to. Z pewnej(o punktu widze

nia (oodkreślam: pewne~o stwierdza
jąc tym samym, !e nie jest to punkt 
widzenia ledynv ani tt!i ostateczny)
sens najnowsze; historii naszee:o na
rOOu iel't w ogromnym uproszcz.eniu 
taki: PQ. kilkuset latl!ch h~storycznej 
depresji'; w CZB$ie których byhśmy wclą! 

· l wcid ·spychani coraz.~ niżej w mi~
dzvnarodowej pierarchii s-oołec;r.eństw, 
Polska Ludowa zacz.eła "życie raz .le
sz.cze", na nowo podjetv został Wysi-:
łek. aby mależć sie w cz<>łówce ludz.
kiej cywiliz.acji. I . millon rzeczy, na 
które Słusznie parzekamy, nie jest W 
stanie przekreślić podstawoweioto fak
tu, że z. trudem niemałym tam się 
znów znaleźliśmy. 

Nasz wysilek nie jest skierowany 
przeciw komukolwiek; role w świeclel 
znaczenie w świec.ie. chcemv oprzeć 
na służbie dlł całej ludzkości, w żad
nym zaś .... vt>adku na ularzm.laniu, 
...i-yzysldwan{ll <;zr:l)Ołardżaniu kągo-
kolwiek 1 'kitńlrołWiek. ' · · . 

Zycie jednak nie jest t~tkie pposte 
i ui~; ' ~~ pio5enk&.• Są w świecie 
siły; które bv chciały ze'l)chnać nas 
z powro.tem do tet(o marazmu, w któ .. 
rym tkwili5my ofzez lat kilkaset, 
orzeznaczając nam tole : .. pawia ł papu
gin. To ~kwestia gustu, to sprawa 
pewnych !nteresów; to me kwesti;t 
przypadku, to prawidłowość rozwoju 

J(OsP9darczy. A wiec to f{)l~owllłlie 
chwilowym nastrojom, bez oglądania 
się na skutki dalsze, nawet tylko nię
co d.alej nosa ... Ow sangwinizm, o któ
rym ta·k ciekawie pisał tlietorttmny 
rYWal ool!tycznv Wielopolskie~o. hr. 
Zamoyski, kt(>ry swoja niecierpliwo
ścią orzeokreśla cele. do których dąży ... 
Owe sejmikowe warcholstwo. w któ
rym nie- c:hod,ziło tyle o to. pbv rzecz 
z korzvś.cia załatwić, ale wy~tadać się, 
wygadać sle; wve:adać się ... 

To w~zystko chca wykorzysta6 w 
rozgrywce. · J al(! bedzie tego w:vn ik? 
Myślę o tym bez niepokoju. Pr~emia
ny, jaklę od ćwięrć wieku zaszły w 
.,ro1sce, czynią · po!Juglwani.e się tymi 
Zł:vmi macami przeszłości rzecza bar
dzo trudną. Zbuqowal_lśmv nie )vlko 
Przemysł siedzacv twardo w czołówce 
światowej. Wytworzyła sie w •trakcie 
te~o wielkiego dzieła przebudowy spo
łec~n~j naszee:Q kraju także ~owa 
śWiadomość narodu polskiego, 

Powtarz.am' swoje ulubione powie
d:r.onko: nie wiadomo, czy cheleć to 
móc, ale wiadomo, :te nie chcieć, to 
nie móc. Tak dobitnie. tak przekony
wajqco pokazała Wiercińska i główni 
aktorzy sżtuki, Stankówna i Kowal
ski, że . tamtym się nie powiodło, bil 
niedostatecznie cbeiell. W końcu vi 
dążeniu do wielkit:h celów człowiek 
tak naprawde ma il!dne~o tylko wro
~a. Jest .nim on sam. 

JERZY MILEWSKI 

Tpatr TelewizJI: ;r. Anoullh - ,.Eurydyka". 
Ret. M. Wlerclńllka. Sceno~~:r. O. Axer; re~. 
tv: l. Wlłniew1ka. Obsada: H. Stankówna, 
W. Kowalaki orali: lf,. Kossobudzka, &. BU• 
ger-Jankowlk\1, A. Dmoehowska, J. Wahe
równa, H. Bąk, E. Fettlng, M. Młleekl, J. 
N&lierowskl, S. SebmliU, z. Skowrol\skl, T. 
Surowa, J. ZydkleW!_ez. 

Scena z dramatu .Jean Anoullha ,.Euryd~·ka". Na zdJęciu: Mieczysław Mi
lecki - OJciec i Władylilaw Kowalski - Orfeusz 
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