
l|. 1. Gardzienice

oDCZYNlANtE SW|ATA

z włodzimierzem staniewskim

Zbigniew Taranienko: Prowadzony i założony przez Pana
Ośrodek Praktyk Teatralnych ,,Gardzienice" prezentuje swe spe-
ktakle, łączone nieraz ze spotkaniami z ich odbiorcami, w wielu
krajach świata. Siedzibą zespołu jest jednak niewielka, podlubel-
ska wieś. Czy Gardzienice cechuje jakaś specjalna aura?

Włodzimierz Staniewski: Gardzienice to nasze siedlisko. Trzy-
mam się ich od lat kilkunastu. Gardzienice leżą na rubieży, na
której wygasa Europa i zaczyna się Azja.

Pobliskie Piaski są ze Sztukmistrza z Lublina Singera, a na
okolicznych duktach i zagrodach Malczewski widzieć mógł
swoje wędujące Anioły czy swoją świętą Agnieszkę.

Mógłbym wskazać łąkę, fragment pola lub drogi, przypomina-
jące Krajobraz z Tobiaszem lub tło do jednego z Pastuszków.

Fauny i inne Śtwory Malczewskiego spotyka się zresztą dziś
ieszcze, nie tylko na polnej, ale i na asfaltowej drodze, z Piask do
Gardzienic.

l niekoniecznie tylko w targową środę.
ZI.,. Czy nie wiąże Pana z tą ziemią jeszcze coś osobistego?
W.S.: Tak, zadawałem sobie po wielekroć pytanie, dlaczego

trzymam się tego skrawka ziemi. Tyle lat, najlepsze lata...,

Niczego własnego w Gardzienicach nie miałem. l nie mam.
Ciasną jak piwniczny wykusz salkę do prób zaadoptowaliśmy po
zaszczuęonym |amusie. Kilka razy próbowano nam ją odebrać,

Myślałem dawniej, że trzymam się tutaj z hardości i dla zasady.
W końcu - reduta kultury.

A z drugiej strony, było tylko patrzeć, jak miasto przyprawi nam
gębę przaśności, jak to Gombrowiczowskie ,,zniżanie" wsadzi
nas W gumowce z Wystającą słomą.

Bodaj w czerwcu 1981 odbyła się w Lublinie na KUL-u
,,akademia ku czci". Był wieszcz, był pierwszy aktor narodowy,
biskupi, wszyscy. Perory, cizba, tłok... Wyszedłem w połowie.
Wziąłem autobus do Piask. Potem okazją pod szkołę w Gar-
dzienicach, dalej na piechotę. Grubo po zmierzchu. Parny,
czerwcowy wieczór. Droga wówczas jeszcze z kocich łbów.
Nagrzanych, więc zdjąłem buty, bo zdrowo. Szło się uważnie,
zeby stopy widziały,

Za mostkiem na Giełczewce zaczynają się łęgi, Ocean w lewo,
ocean w prawo. Cały zasnuty mgłami. Mgły wyżej, mgły niżej.

Mgły najprzerózniejszych kształtów. Zmieniających się, Z tych
mgieł głosy czerwcowej nocy idą. Głosy ptaków, głosy cykad,

rozmawia Zbigniew Taranienko

kzyk i tupanie tańczącego kozła. Woda pod mostkiem szwar-
goce, W oddali, jak za murem z powieźrza, przygłuszone gadanie
wsi. Psy, bydło i ludzie.

Ponad mgłami zaś, nawzgórzu, światła naszego,,kurnika". Jak
łodzi na fali.

Pomyślałem wówczas. Która Polska prawdziwa? Ta z akade-
mii, czy ta we mgle utopiona7

Tak, to niebo, te pola, te łęgi, jary, las, drogi piaszczyste. Za
korzystanie z tego nieba i ziemi nikt nie wytaczał sprawy.

Zacząłem tłum aczyć to lak: że energia psychiczna tego skrawka
ziemi odpowiada części mojej energii psychicznej, Wystarczająco
istotnej części.

Zacząłem czytać siebie pęez ten krai-obraz.
l wierzę, że tak można, Można postaegać ziemię jak mapę, l

w której fragmenty wpisać możemy cząstki nas samych. J
W geomancji mówi się o meridianach ziemi. Byłoby to więc

szukanie odpowiedniości swoich meridianów wobec meridia-
nów ziemi.

Trzymam się więc ziemi - a pzez nią ludzi,
Każdy, kto wyrusza z Europy, ogląda świat pzez porównanie.

Prawie wszyscy ludzie wychowani w wyrafinowanej cywilizacji
patrzą na świat, jak na coś, co istnieje tylko pzez porównanie do
nich samych, do ich społeczeństwa, do kultury, do ich kraju.
Ciągle powtarzam, że takie postaeganie świata jest zubażaniem
ducha, kastrowaniem samego siebie. 1

|Jważam, że trzeba postrzegać świat tak, jak on przez nas 
l

przepływa, pozostawiając na uboczu cały swój bagażi doświad- 
/

czenie, to, co własne, a właściwie wyuczone, pzyjmując postawęJ
neutral ną.

Świat jest drogą, którą się idzie, wpisując się w nią samemu.
l wtedy wpisuje się on w nas.

Z.r.: A więc - można coś rozpoznać, jeżeli przyjmie się
warunki tego, co Tięi rózńińajÓ, pizeOmiotu, ńlejsća UąaZ

' sytuacj i, Całą reśztó -"§ry_Óją-w i eaŻę, poj.ęcia czy przyzw y czaje -

3ia _ 1a!9_iy W_4lą(fy tęnqmcąq],o_s|s_z!y_n_ąwjas. Ale, czy takie
nastawienie, sprawdzone w esencjonalnych, filozoficznych ba-
daniach, nadaje się bez zmian do stosowania w życiu?

W,S.: Nie, nie nalezy brać niczego w nawias, ale nie należy też
swojej wiedzy, poję.ć czy przyzyvyczajeń używać jako instrumen-
tów podboju czy wasalizacji. }

I
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Z.T.: Własny sposób postrzegania określa odbiór krajobrazu,
ludzi, sytuacji, a takze - formę percepcji spektaklu teatralnego.
Czy uczestniczenie w nim, jeśli jest umieszczony w ,,naturalnym
środowisku teatru", którego odrodzenie było przez lata postula-
tem Pańskiej pracy, staje się czymś zasadniczo różnym od
tradycyjnego odbioru?

W.S.: lstnieje refleksja, owoc rozmyślań i rozważań, i preref łek-
sja, która jest jakby pierwszym ,,gesteluMiLgyryln_-!9pĘ - żeby
użyć paradoksalnego zestawiania i| Frzeczuciem myśli,)a może
nawet prawdy. Ten pierwszy *tr9lĘiĘ:Fśr§kąffiadny. Nie
może być refleksji Fsz.*rereftela4i* to ona naprowadza nas na

trop.
N ie możJ*xl - w każdym razie - bez n iej, ref leksj i, szukającej

prawdy/-Ą\1
. 
Be{orerefleksji}mamy do czynienia z trzepaniem myślowej

plany(\
ruta\n-ieen-oazi więc też o odbiór krajobrazu, ludzi, sytuacji, jak

Pan mówi - a o prerefleksję krajobrazu. ludzi czy sytuac.ii.

Bywają takie zdarzenia, w czasie których wszystkie zjawiska
niebó i ziemi towarzyszą temu, co się dzieje. Są w sojuszu z tym,
co się dzieje. Spektakl także moze być takim zdarzeniem.

To tak, jakby się byłg]ł s9ju_szu z genius loci, z duchem dan_ego

miejsca. Pzestrzeń i ;/szyśiiaó ćirm;]elj§ńiąą o'óóżuńa się
o,dfi ń;ńil Beż kónióĘń'ffitwa,
Pźeśtaje się §b piośtu p9d9]9go-ć-mm§e§friagóWać.

Współczesne systemy rozbudzają w człowieku tak wielką
nieufność, że kształtuje ona szpiegowski typ osobowości,
W okresie dojrzałym człowieka, cała kultura pracuje na to. żeby te
szpiegowskie instynkty rozwijać i podsycać.

Bachtin, nieufny wobec współczesnych nauk, skłaniał się
mocno ku poglądowi, że nauki takie, jak psychologia, mają

charakter szpiegowski. Przyczyniaią się tym samym do rozras-
tania się szpiega w człowieku, zgodnie z prawem mimikry,
Bezbronny pacjent chce się upodobnić do ,,uzbrojonego w wie-
dzę" lekarza.

W teatfte, na przykład, ze szpiegowstwa żyją nie tylko twórcy

- reżyser i, niestety. aktor. Szpiegiem jest także widz, a już

najbardziej widz- kryryk.
Jest to źródłem wielkich szkód, ponieważ rozchwiały się

zasady społeczne, które mogłyby trzyfiać takiego szpiega w ry-

zach i określać jego przydatność.
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Zaczęliśmy mówić o ziemi, trzeba więc mówić i o ekologii.
Słowo ,,oikos" znaczy po grecku ,,dom". Dom, to bezpieczna
przestrzeń. Jego psychika jest odbiciem psychiki tego, kto w nim
mieszka. Jeżeli spektakl teatralny jest wpisany w przestrzeń, która
nie została sztucznie stworzona, jak jakaś klatka czy pudło,

służące do mieszania i gmatwania wszelkich wańości, tylko jest

m i ej scem zwi ązany m z cał ą otaczającą przyrod ą. to coko l wi ek s ię

tam zdarzy, co nie będzie zakłócało jej duchowego i struktural-
nego porządku - zostanie odebrane nieschematycznie. Percep-
cja widza-gościa będzie wówczas,,pozaprotekcyjna", uwol-
niona od myślowego szablonu typu: ,,To jest takie, jak...

A więc..." Kiedy patrzymy na przelatujące ptaki, to - mimo iż
patrzyliśmy na nie już tyle razy - nie staje nam w głowie
szablonowe: ,,To jest takie, jak,.."

Można o tym rodzaju odbioru powiedzieć, że rzeczy się
postrzega, a nie, że się je ogląda czy też przegląda. Przy,
swajanie przez widza-gościa tego, co robimy w pzestzeni
zintegrowanej, paestaje być podglądaniem. przestaje być szpie-
gowaniem.

Ten współczesny widz o psychicznej strukturze szpiega stał się
pogubionym maniakiem, który niewie, co, komu, i jakprzekazać.
Mało tego: jak ktoś został skrojony na szpiega, to staje się
potencjalnym zdrajcą,

Człowiek o znieprawionej, zdewaluowanej psychice, dewalu-
uje odbiór i zamienia wszystko na bezwaętościowe drobne.
Straszny chaos. Skrzek kańów. Kultura masorila świetnie na tym
żeruje, powodując zupełne upodlenie człowieka.

Ale źródło tego problemu jest gdzie indziej. W niektórych
nowoczesnych naukach humanistycznych i społecznych.

Z-T.: Czy sądzi Pan, że można o to wszystko obwiniać cały
racjonalizm europejski ?

W.S.: Można, owszem. Można też powiedzieć, że ten typ
racjonalizmu przesądził o sposobie poznawania - wycinkowym,
a nie całościowym,

Dojdzie do tego, że cześć będziemy oddawać nie Bogu, a jego
przymiotom... Może zresztą już do tego doszło?

Z.T.: Ze względu na to ,,Szpiegowanie widza" zaczął Pan
uprawiać teatr w naturalnym środowisku. Czy chciał Pan zmienić
psychikę odbiorcy?

W.S.: Nie, nie w tym rzecz. Chodzi rcczej o to, żeby stwarzać
takie warunki w ekologii zewnętrznej, w których ekologia ducha



Wyswobadzałąbywszystkie twÓrcze, dobreskłonnoŚci człowie- W.S.: Z tyih:sar.nych powodów, dla których w fizyce New_ka, ' tonowski model staje się niefunkcjonalny, przestarzaiy, bo nie
Mało tego; chodzi o to, zeby duch człowieka ,,rwał się do tłumaczy nowych odkryć, które pozostają w sprzeczności z tzw.

wolności]', Nie mówię o wolności w znaczeniu politycznym, zdrowym rozsądkiem.
Myślę raczej o takim Mickiewiczowskim .,rwaniu się ku prze-
stworz om".

Z.T.:Te negatywne przekształcenia, o których Pan mówi, nie są
wyłącznym skutkiem działania systemu kultury wyrafinowanej.

O takim nastawieniu, w którYm Wewnętrzne w człowieku Widzę i inne przyczyny, mieszczące się choćby w charakterze
słowo, zesPojone z weńnętŻnąmuzyką, szuka syntonii z ze- środkówglobalnejkomunikacji iwjej potrzebach,wfetyszyzacji
wnętrznym muzykosłowem. idei rozwoju, w nieposkromionych chęciach spożycia i awansów,

Z.T.: CzY jednak dla Pobudzenia ekologii ducha należy stawiać czy w cechach strukturalnych wielkich społecznych systemów.
odbiorców teatralnych w takich warunkach, by musieli się W,S,: To, co nazywa Pan fetyszyzacją idei rozwoju, jestważne.
przekształcać jako ludzie7 Ta pogoń za ciągle,,nowym" nie daje nam szans na do schodze-

W.S.: AleŻ ]my. z naszym współczesnym światem, jesteśmy nia w głąb i do ,,wznoszenia się ponad..."
nienorma}ni.:,Tika - ekologia, o jakiej mówię. to moze próba W sztuce prowadzi to do swego rodzaju mentalnego i ducho_
szukania, normalności, wego transwesdtyzmu, ze się tak wyraŻę,

Wie Pan, Paną nastawienie jest dość charakterystyczne, idzie Przypomnijmy, zó norylgllgĘ1-ryegg1__|stl,!!uty._, ruchem
W Parze z PeWną amerykańską modą. w pnód, pojawia się?opiero w renesanŚiÓ, Wielt<ą analizę tego

JakieŚtrzY lata temu, w Nowym Jorku, byłem zaproszony przez procesu przeprowadził Bachtin w książce o twórczości Francisz-
reżysera,,Luisa Mandoki na galową premierę jego filmu... Film ka Rabelais'go.
ŚwietnY, z doskonałą obsadą, między innymi: Liv Ulman. Man- Wśredniowiecznej myśli itwórczości artystycznej symboliczne
doki to wYbitnY meksykańsko-amerykański reżyser młodego obrazy i metafory ruchu mają charakter wertykalny. W Boskiej
Pokolenia. Film oparty na autentycznej biografii mówi o miłości Ęomedii wszystko dzieje się w pio.nie - w górę lub w dół.
dwojga niePrzeciętnych,ludzi, dotkniętych atazjąi częściowym §Edniowieczna,wędrówka,-podróż, pi,ę|1;zymka odbywają się
ParaliŻem. PrzYkutYch do inwalidzkich wózków. Scena ich miłos- liatUy w_gólę,_bo,w kierunk!Łqę|q.(u Łt_ó_remu trzeba się wspinać,
nego zbliżenia to wstrząsające, katarktyczn e przeżycie. eiętne* Ż pii.ykłuJ.ogą stużyć frszuki*.nL Ś*_ C*"l; 

- -"

i przywracające wiarę w szlachetnoŚĆ uczuĆ, Widzowie płaczą. Nie bez powodu we wszystkich moich przedstawieniach
Wie Pan, jakie robiono zarzuty po filmie? Ze steruje ludzkimi odbywa się ciągły ruch w górę: wstępowanie i zstępowanie,
uczuciami. Tego tYPu Pseudostoicyzm lansuje dziś sztukę wy- wzlot i opadanie. Jedyny ruch, który zmieniać może los duszy,
tzebioną z uczuĆ, która jest sztuką galanteryjną. Tak jest i w operowaniu przestrzenią spektaklu, iw obrazach ciała.

Z.T.: NigdY nie aProbowałem sauki wyzbytej zmysłowego Towarzyszy temu ruch po linii koła, który nie tylko symbolizuje
iemocjonalnego działania. Zle mnie Pan zrozumiał. lnteresuje cyklicznośćzjawisk,powtarzalnośćdoświadczeńilosów,wiecz-
mnie Pańskie ujmowanie kultury. Dlaczego porządek wytworzo- ne powroty, ale wyraża pzede wszystkim to, za czym od samego
nY Pęez kilkaset lat racjonalistycznej kultury europejskiej miałby początku swojej pracytak mocno się opowiada. Ryt ahistoryczny.
bYĆ nienormalnY? W ostatnim, kończonym właśnie spektaklu, wyobrażenie góry

ll. 3-7. Sceny ze spektaklu ,,Zywot protopopa Awwakuma"
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i koła pojawia się juź bardzo ostentacyjnie.
Z.T.: Czy nie uważa Pan jednak, że w samych cechach

- strukturalnych vyspółczesnych systemów społecznych tkwi coś,
co powoduje te wszystkie negatywne konsekwencje, o których
mówiliśmy?

W.Sl: Weźmy, na przykład, maniakalną dziś skłonność świata
do systematyzacji. Można ją wprawdzie rozumieć jako rozpacz-
liwą próbę uchronienia jakiegoś poządku w tym zabałaganio-
nym,,,schaotyzowanym" świecie, ale odnosi to skutek odwrotny
do zamierzonego, lm bardziej jesteśmy poddani presji systematy-
zacji, tym większa pustka wewnętana; im bardziej desperacko
systematyzujemy życie, tym większa jego jałowość..,

Z,T.: Ale, z drugiej strony, systematyzacia stanowi konsekwen-
cję porządkowania 

- 
jednej z najprostszych i koniecznych

ludzkich czynności.
W.S.: Powołam się jeszcze raz na Bachtina, Mówił,an, o swojej

_niewierze w racjonalizowanie sensów. Postulował natomiaŚt
pewien oryginalny sposób pojmowania i odczuwania świata.
który nazywał filozoficzno-artystycznym przyswajaniem sensów.

Rozumiem, że takie przyswajania dokonuje się w akcie artys-
tyczny,IąJAftyr€, cq ja, na swój użytek, nazywam,,odczynianiem".

-Odczyniać można śpiewając, giijąĆ ńa iiistrumencie, wykonu-
jąc działania ruchowe, pisząc czy ,,krzycząc na niebo". 

;

Odczynianie jest wtedy, kiedy człowiek spełnia się w danyp
akcie, ale również i wtedy, kiedy wszystkie swoje siły pobudza do
trudu, który jawi mu się jako coś nie do udźwignięcia; zadanie
ponad siły.

W chwilach krytycznych, skrajnych. odczynia się życie swoje.
.' Odczyniać można też świat, kiedy przyswaja się go prereflek-
syjnie, by w momencie przyswajania nazywać to, co przenika we
mnie, imieniem tego, co czynię. Jest to rodzaj poezji naturalnej
,i rodzaj widzenia. Odczynianie ma siłę sprawczą. powoduje
następstwa, od których nie moŻna się uchylić, Pozostawiają one
niezatarty ślad,

W praktykach teatralnych, to znaczy w tym, co uprawiamy,

.[z_reki.odcry_!]!!1iu każde powtóźenie moze być zywe, może
być, pzy ścisłym odtworzeniu partytury, zdarzeniem - za każ-
dlm razem - nowym dla aktorów. Wzmacnia technikę, ale
@rlnoćześnie każe schodaić*yv głąb.
-ŻF.iCTńlE,tivłd{ranzaOnifr Żgr=taniczcsłrmrrymsposobie
uchwytywania sensu rzeczy7

W.S.: Nie - w twórczości artystycznej, a nawet w twórczości
w ogóle,

46

Zdolność takiego wychwytywania sensu rzeczy 1o raczej
wielkie bogactwo, wielki dar. W kimś, kto taki dar pozyskał, nigdy
nie wylęgnie się szpieg i ... złodziei.

Z.T.: W wielu kulturach obrzędy odbywano w miejscach
o specjalnych cechach - w jakiś sposób wydzielonych z co-
dziennego życia, mimo wtapiania ich w przyrod ę. Czy przestrzeń
Gardzienic, w których realizuje Fan spektakle, charakteryzują
podobne jakości7

W,S.: Gdybyśmy mogli odbierać świat, który nas otacza, jak
fakturę muzyczną, to ,,prze§trzeń odczyniania" byłaby pauzą.

Z.T.: Spektakle ,,Gardzienic" odbywają się w różnych prze-
strzeniach - wybieranych plzy podróżach. wędrówkach, pod-
czas festiwali... Miejsce określa warunki iluzyjności przedstawie-
nia teatralnego, a także możliwości jej przekraczania, ułatwia
realizacje, pzebiegające na krawędzi życia i sztuki. Czr1 można,
dzięki jego wyborom, dowolnie przesuwać reguły iluzyjności?
Czy istnieją jakieś miejsca specyficzne7

W.S.: Są miejsca wyjątkowe, które w swej topografii albo
w swojej architekturze mają zapisany tekst dramatyczny. Dla
Wyspiańskiego takim miejscem była Skałka w Krakowie. Dlatego
Akropolis,

W naszych wyprawach poświęcamy wiele energii, żeby od-
szukać i pozyskać ,,miejsca z tekstem". Wymienię kilka takich,
z własnego doświadczenia znanych mi miejsc. To cerkiew
proroka llji i jej otoczenia na Białostocczźnie; stara cegielnia
w Otroczu w Lubelskiem; Kaplica Sw. Jamesa w St. John the
Devine cathedral w Nowym Jorku; kaplica w stinge w regionie
Gianti, we Włoszech; plac pzy kościele w Norogachic w Sierra
Madre Occidenta| w Meksyku, gdzie Ańaud inkantował swoje
poezje, nic nie rozumiejącym Tarahumarom, a także łęgi w Gar-
dzienicach.

Z.r.:Wykotzystuje Pan różne miejsca do gry, a do spektakli
czerpie Pan materiał z wielu źródeł - wystarczy pzypqmnieć
użycie przelawów wschodniego chrześcijaństwa czy chasydyz-
mu. Oprócz utrzymywania stałego kontaktu z terenem Lubelsz-
czyzny czy Białostocczyzny, unądzał Pan odległe wyprawy, jak
choćby do Laponii. Miesza Pan i łączy różne kultury. Czy dąży
Pan do jakiejś syntezy, czy tylko pragnie wzbogacić wyjściową
materię spektaklu o zywą tradycję?

W,S.: Materiał z wielu Źródeł czerpię z prostego powodu.
Wychowałem się, tak jak większość ludzi w naszym kraju, na
kulturze niejednorodnej, mieszanej. Ja mam jeszcze to, że wyras-
tałem w kamienicy, w której żyla rodzina niemieckich auto-
chtonów, rodziny przesiedleńców z Ukrainy i z Kielecczyzny,



moja mieszana lodzina, a obok jeszcze lwowiak, Za mojego
dzieciństwa dorośl i zwykl i snuć w każdym mieszkaniu]ci§owieści
o swoich stronach. l melodie języka opowiadających były różne,
i opisywane przez nich krainy.

Z Uniwersfietu wynosimy wiedzę, że Mickiewicz to Litwin,
z matki obcej, który przyjaźntł się z, Puszkinem i złożył hołd
Goethemu. l schlebia nam. że Goethe go pochwalił, ,

Mając taki bagaż, takie uposazenie, jakze nie czerpać z wielu
źródeł,

l jakaż to, ta czysta polska kultura naprawdę jest?- 
.

O wyprawie do Laponii można powiedzieć, że by,ta to;jedna
wielka, plenerowa próba do Żywota protopopa Awwakuma.

Była to próba w ,,drodze do Rosji", w ,,drodze na Syberię...
Ciekawe, że była to podróż ,,do góry", to znaczy w górę mapy.

N asze konf ro ntacje z bezm i ernym i przestrze n ię rr,l ;, z żyal.! oła m i
i krajobrazami jako zywo wyjętymi z opisów Awwakuńa; nasze
odczyniania w tych żywiołach, nasze przeżycia - musiały mieć
zasadniczy wpływ na naturę spektaklu. Musidljśmy odpowie-
dzieć sobie na pytanie, jak natura-żywioł przejawia się'w nas
samych.

Gwałtowne poruszanie, jakby chciało się dobiec do punń]--'
który umyka, konfrontacyjna postawa ciała, gesty nagłej rezyg-
nacji i zwątpienia. szukanie bliskości i ciepia, io ,*no*uni"
człowieka, którego natura pożera - i to próbowaliśmy potem___.
zawrzeć w spektaklu.

Wyprawy, rzecz jasna, mają wiele innych aspektów, W czasie
ich trwania wypełnia się wiele innych powinności. Niemniej są to
próby powoływania form artystycznych. Mają one swoją zaryso-
waną dramaturgię.

Z.T.: Czy służą one wyłącznie wzbogacaniu teatru?
W.S.: Owszem, bardzo wydatnie, niezwykle wydatnie, ale

pęede wszystkim służy szuka ni u'własnej tożsamości, szukani u
siebie, szukaniu dziecka..,

Jest to rodzaj principium individuationis, czyli procesu in-
dywiduacji.

W alchemii pod tym pojęciem rozumiano proces, czy też

*dochodzenie do umiejętności łączenia tego, co jest aktywnym
. udziałem w tak zwanej zewnętrznej rzeczywistości : w życiu

społecznym - z odosobioną pracą nad sobą samym, pracą
kontemplacyjną.

Te dwa paeciwne sobie światy były symbolizowane przez
pracownię-kuźnię i bibliotekę.

W psychologii głębi sprowadza się to też do jednania dwóch
opozycyjnych tendencji; bycia częścią duszy zbiorowej, bycia
zestrojonym ze świadomością zbiorową czy nawet - w dużym
stopniu - zaadoptowanYm przez otoczenie, z tym, co wyłączne
i niepowtarzalne w człowieku, co skryte jest w podświadomoścL-

Oba rozumienia tego pojęcia są mi bliskie, oba zresztą .oro*u- l
dzają się do tej samej idei: jednafn paeciwieństw. )

Z.T.: Wiązanie wątków kulturowych w opąrciu o muzykę,
pozwala budować teatr, może też konstytuować poczucie wspól-
noty. Czy spajanie róznych elementów kulturowych, badanie ich,
poszukiwanie wspólnych fenomenów, ważne jest dla Pana także
w perspektywie budowanie kultury światowej?

W,S.: Przynajmniej jeden z aspektów tej sprawy jest dla mnie
szczególnie wazny. Mam pzekonanie, że kultura swojska pozos-

itawiona sama sobie.. i nie kojazona z innymi prowadzi do
zgnuśnienia i ksenofobii. Kultura własna powinna bez pzerwy
przeglądać się, jak w zwierciadle. w innych - nie tylko po to, żeby
się dowartościować, ale także aby wyraziściej i ostzej postrzegać
swoje kontury. Oczywiście w konsekwencji prowadzi to'do
wymiany i wzajemnego żywienia się. Charakter całej sprawy jest
więc zasadniczy.

Teatrowi jak i całej kulturze potrzebne są środki wyrazu
pozwalające ludziom ,,czytać się wzajem" na podstawowym,
człowieczym poziomie. Na pewno nie są to środki technologicz-
ne, W teatrze są to praktyki ciała. głosu, wzajemności. stosunek
do przestrzeni... Są to praktyki otwartego przejawiania się nasze-
go istnienia.

Ja nazywam je praktykami teatralnymi, stąd Ośrodek Praktyk
Teatralnych,

4]
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ZI,: Cojest więc ważniejsze w perspektywie celu Peńskiegq
działania - teatr czy człowiek?

W.S.: Ważniejszy jest człowiek - szerokie tło naszego zycia.

Aczkolwiek bez zawodowych praktyk, które są z dnia na dzień
uprawiane, mówienie o tym wszystkim byłoby czcze... ' 

,

Z.T.: Podstawowym tworzywem i źródłem Pańskiego teatru
jest muzyka. Konstytuuje praktykę postępowania tóbtrólnego
a także jego ostateczny wyaz, pzejawiający się we wsżystkich
elementach formy - w śpiewie, w geście, w ruchu;, w Mmie,
w kształcie postaci, w sytuacjach, w całej budowie tego, co
nazwano ,.etnooratoriami". ,,' ",

/Wszelkie środki wyrazu wywodzą się lub::pozgstoją

cuchowych, od rozbicia - 
jakby ucieczki różnych ,.fragmentów"

nas samych - aż do ich,zbiegnięcia się, zintegrowania. Tej fazie

towarzyszyć może chwila wybuchu, pasji bądź niezwykle rados-
nego uniesienia.

Dotyczy to nie tylko odbioru bodźców - także ruchu refleksji.
Wydaje mi się, że Artaudowi dany był ten rodzaj postrzegania,

chociaz pisał o tym, jak mu się zarzuca, dość nieprecyzyjnie.
Dla mnie jego opisy podróży do Tarahumarów są precyzyjne.

Miały one na mnie taki wpływ, że przez całe |ata starałem się

odbyć podróż do Meksyku.
Było to dawno temu. Za pierwszym razem dotarłem do stanu

Nowy Meksyk, blisko granicy meksykańskiej, ale nie udało mi się

kontynuować podróży. Bardzo mnie zresztą zniechęcano, opo-
wiadając, jak ciężko i niebezpiecznie się tam dostać. Faktycznie
niebezpiecznie, bo na wielkich terenach działa, jak w Kolumbii,
mafia narkotykowa, z którą wo.isko toczy regularne bitwy,

Profesor Bernard Fontana, autor książek o Tarahumarach,
pracujący na Uniwersytecie Arizona przekonywał mnie z kolei

o tym, ze Artaud nigdy nie dojechał do Tarahumarów, a jego opisy

są spoetyzowanymi fantazjami.
,Artaud mówił o*!{ie.|okrotnieniu osobowości. o chwilach

istnienia jakby w *ielu *rń6;fr:ŃG6;;X6ń'ie tylko pomie-

szał z tym narkotyki. Dlatego skończyło się tak źle. Ale jego

podróż do Tara h u marów była doświ adczen iem czystym i pełnym.

Niezależnie od tego. czy brał, czy nie brał udziału w obrzędzie

,,tutuguri" - co do czego istnieją spory - cieszyłbym się, gdyby

ktoś udowodnił, że uczestniczył biernie, że widział to po prostu,

czyli że trochę podkłamał. Doświadczenie to byłoby wtedy

czystsze.
Moja podróż z Chihuahua do wiosek Tarahumarów w Sierra

Madre Occidental potwierdziła dla mnie prawdziwość świadect-
wa Ańauda. Jest to doświadczenie jakiejś rzeczywistości magicz-
nej. Ziemia Tarahumarów ma taką dramaturgię muzyczną, że

wszystko, co Artaud o niej pisał. należy uznać za ścisłą relację,

Stary, rozklekotany jeep przebiia się w górę, wśród wielkich
formacji skalnych, z fantazyjnymi zwieńczeniami o najbardziej

wyszukanych kształtach. Słoneczny skwar i tumany kurzu.Trzeba
ciągnąć tequillę z butelki, żeby nie odwodnić organizmu, nie

wyschnąć na pieprz. Daleko w dole barrancas, poprzedzielane

niebotycznymi ścianami, obsiane łachami lasów. Można powie-

dzieć - żywioł gór. To się rusza, przelewa.

Na pobocznych skałach gęstwiny kaktusów, a na fragmencie
obnażonej ściany jakieś przedpotopowe malowidło o kształtach
jaszczurki,

Nagle, za którąś skałą, w zupełnym przecież pustkowiu, przycu-

pnięci ludzie. Mężczyzna stoi, kobieta przykucnięta, dziecko
w zawiniątku. Jakby tu tkwili od praczasów. Obłóczeni w'nie-
zwykłej czystości kolorów odzienia, Kolory układające się w ga-

mę tęczy. Tkwią jak nastroszone ptaszyska, lub - lepiej - 
jak

nagle rozkwitłe kaktusowe dynie. Godna kształtność rysów
i niezwykła architektura ciała. Piękno organiczne. Zatrzymywać
się przy nich wstyd. Nie naruszyć intymności tego, co wieczne,

Nie zbłaźnić się pzed sobą skłonnością do zaoferowania jakiej-

kolwiek pomocy.

Paez cudowny zbieg okoliczności mogłem uczestniczyć w tra-

dycyjnym biegu raramuri, We fragmencie biegu, ponieważ trwa

on 1 6 godzin. Główni, składający się na dwie drużyny uczestnicy,
biegną przez cały ten czas bez chwili przerwy. Większa część

biegu odbywa się w nocy, przy pochodniach, z udziałem - na

niektórych odcinkach - kilkudziesięciu osób.

Biegną trasą w kształcie ósemki, prowadzącą przez kotlinę, las.

w górę i w dół stoków górskich, obok skalnych rozpadlin. Jedna
runda ma około 12 kilometrów. Obie drużyny wykonują,rzecz
niewiarygodną. Kopią, a właściwie podrzucają nagimi stopami,

drewnianą piłkę, W nocy, w pędzie takim, że nie nie sposób dłuże_i

dotrzymać im kroku.
Dźwięki te mają

niezwykłą siłę energetyzującą, Jest strasznie, Człowiek czuje się

w związku z muzycznością, z muzycznym odczuwańiem świa,tg.'

Ndjważniejszym źródłem jest muzyka natury, muzykal,pierwsza,
Umiejętność jej słyszenia pozwala kojarzyć ze s__o,bą i, har:

monizować tony i zjawisk a, z pozoru pozostające wo6ec'siebie
w zupełnym niewspółbrzmieniu. j,;.- '" 

,

Muzyka jest także sposobem postrzegania. Gdy się'stoi nad

-d;J, ,3jl

.1,t
-'ć':,l,i

J strumieniem, u wodospadu, isłucha jego szumu, który układa się
j w równe takty, a jednocześnie słyszy się głosy ptaków ż drzew,

i wgrywające się rytmicznie w ostinatowe granie spadaiącej wody

i i nagle widzi się przepływającą rybę - 
jej obraz wtapia się

\ w muzykę natury i sam staje się muzycznym tonem. ,

l2.r., czy wszystkie z*arzenia przebiegające w pzyrodzie dają

muzykę?
W.S,: Dla mnie wszystkie.
Z.T.: Czy istnieją jeszcze jakieś zewnętrzne zasady, które je

budują?
W.S.: Jeżeli chce mnie Pan skłonić do opowiedzi , czy wiełzę

w jakąś ,,pierwszą przyczynę", to odpowiem, że wierzę.
Z.T.: Powiedział Pan, ze muzyka zaczyna się od natury. A więc

mu§ także kształtować różne właściwości ludzkie, Czy formuje

także odczuwanie i myślenie7 Czy to muzyka ostatecznie buduje
aktorstwo?

W.S.: Używajmy słowa ,,muzyczność", ponieważ słowo muzy-
ka kojarzy się nam zbyt jednoznacznie z formami estetycznymi.

M u zy__c_4lośŁks_z!a.{u j e człow i e ka, j e g o o_d c_z uwani a'a na wet
rńvśrenie. Kształtuje wiQc iaktora. '

Każda ziemia jest muzyczna.
Kiedy mówiłem o poczuciu bliskości z tym gardzienickim

skrawkiem ziemi, miałem także i to na myśli, że jej muzyczność
odpowiada jakiejś cząstce mojej wewnętznej muzyczności.

Z.T.: Wątek zgodności muzyki i innych wartości pojawiał się
w różnych kontekstach. Kategorię piękna określano dawniej
popzez cechy muzyki - rytm i harmonię.

W.S,: Nie, mnie nie chodzi o kategorie estetyczne. A mówiąc na

marginesie, o tym, co jak dawniej określano, decydowały cenzury
poszczególnych epok. Na przykład interpretacje charakteru kul-
tury trubadurów i truwerów są zupełnie wypaczone. Tej wybitnie
intelektualnej kulturze, aspirującej do zmiany modelu świata,
zrobiono ckliwo-sentymentalną legendę. Może to kara za zbyt
śmiałe, jak na epokę, idee, za pokrewieństwo z waldensami czy
franciszkańskimi spirytuałami, czy z ludźmi takimi jak Abelard?
Jedno ich łączyło na pewno - żywot wędrowny, poezja i pieśń,

Ciekawe zresztą, że od pewnego momentu w epoce tej zacżęto

czy pielg
l

Wracając do tematu: nie chodzi mi o kategorie estetyczne,

a"!o to, jak muzyczność człowieka, jego muzyka wewnętrzna,
,-ńpływa na zdolność postrzegania zjawisk. Jeżeli nie zagłuszamy

,j tej wewnętrznej muzyki, to jest tak, jakbyśmy pozyskiwali dodat-
, kowe zmysły.

ffiktutwórczegomożemysiępoczućnaglerozbici,
jakoś zatomizowani, ale równocześnie odbiór bodźców dokonu-
je się wszystkimi cząstkami naszego jestestwa. Można powie-

dzieć - wszystkimi oczami ciała i duszy. Następuje rodzaj

'H::;,§;'il3liji;. coś w rodzaju raptownych reakcji łań-

4B

jak wśród rozpętanych demonów lub.iak wśród bitewnego szału,
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choć wie, że wszystko to ma ścisłą tradycyjną strukturę i:jest.
, kontrolowane.

Chwilami ma się poczucie jakiegoś własnego zwielokrotnienia, l
jakby wiele sobowtórów odbierało różne wrażenia, jakby każde
odbywało inną podróż. , 

:, llekroć myślę o tym dośw,iadczeniu, zawsze wraca odczucie, że"'
jest to jakaś wspaniale wysublimowana transfiguracja bitwy;
boju, wojny. Jest tu rytm i harmonia natury, ujęta w tradycyjną ,,

strukturę. Kojarzy mi się to z Tr,.gją, z biegiem Hektora i Achillesa,
.zgreckim_ppĘe@abołł.,.- 

' ,.i ,

,. ZreszĘ]b.jJ=czucie umierania czy ,,odchodzenia", czy walki
o życie jest w trakcie biegu bardzo mocne.

, Muszę postarać się powiązać to precyzyjnie i opisać kiedyś
.'".dokładnie. _]..,, . ,,

, , Z.T.: Czy w kazdej naturze ludzkiej mieści się możliwość :

.:; zwielokrotnionego odbioiu świata, jak dzieje się w tym obrzędzie
T.arahumarów7 Czy sądzi Pan, że zawężona skala postrzegańia
tudzkiegg jest skutkiem naszego europejskiego wychowanid? 

.

,---łFl.S::Śkutkiem naszego europejskiego systemu wychowania

fest ogłuszenie wewnętznego słuchu, stępienie wewnętrznego
{smaku, wewnętrznego dotyku, powonienia i wzroku.
' Umiejętność postrzegania wielokrotnego przydarza się jeszcze
w obcowaniu z naturą. Nautra jest muzyką, która odpowiada
muzyce sfer. To theatrum mundi.

O świcie, na gardzienickich łęgach, powleczonych mgłą, świat
dołu iświat góry są tak blisko siebie. To ciekawe, że o tej poze
ptaki pozwala ją się zbliżać do siebie.

W_9_zyslko układa się wjedną treść życia. W*Ellggggyry3
,,Ja", który się tam znalazłem, mogę być powtórŻilny w wielu

zjawiskach.
Oto ptak przelatuje i ,,jedno z moich ja" leci z nim pzez chwilę.,.

Oto słychać krzyk jastzębia 
- i ,,jedno z moich ja" brzmi tym

głosem.,. Oto słychać szum koron dzew - wiatr górą przeszedł

- i tam uniosło się ,,jedno z moich ja".,.
To tak, jakbyśmy pracowali z kilkoma dramatis personae,

w pełnej synchronii, paekazując im to, co same wiedzą. Przeka-
zując im Wzory prostoty, które należą do wspólnego tekstu ludzi,
zwieęąt, rośl i n, gwiazd.

Z.T.; Jaki jest Pański stosunek do zachowań ludzkich, powo-
dujących realizację funkcji katartycznej, a więc do koncepcji
karnawałowych Bachtina, a także do propozycji teatralnych,
odnoszących się do świata?

W.S.:_Z Bachtin:l wziąłem, na uzytek teatralny. pzede wszyst-
tim to,*Ótffizy średniowiecznej filozofii śmiechu i jego
ka r_n awałoweo o' u n iweiiś4EĘi1

Smiech to instynkt, który staje się swoistym językiem do
szczerego i swobodnego wyrażania prawdy. Śmiech to żywioł.
Nad praktykami śmiechu pracowałem wiele lat, Głównie z Anną
Zubrzycką, która nie znała dostatecznie dobrze polskiego, żeby
w pzedstawieniach wypowiadać tekst słowny. Treści swoich
wiodących ról uczyła się wyrażać śmiechem.

Śmiech ma wskaesicielską i odnowicielską siłę, Śmiech to nie
błazeństwo, to nie wesołość zredukowana do kpiny, humoru.
ironii, sarkazmu.

Śmiech oczyszcza i uzupełnia prawdę, aprzeztozbliża wysokie
do niskiego. Śmiech to szczególny teżrodzaj muzyczności. Jeżeli
w średniowieczu istniało - jak wierzę - swoiste, muzyczne
odczuwanie świata, to śmiech, śmiech goliardów, był ważnym
jego atrybutem.

Z.T.; Czy wszelkie rodzaju ironii, groteski, komedii, uważa Pan
za uproszczenia czy nawet zaprzeczenia właŚciwego Śmiechu,
dokonane paez kulturę wysoką?

W.S.: Widzi Pan, święty Franciszek i jego ioculatores Dominii,
czyli błaznowie Boży. śmiejąc się całym sercem i duszą dawali
wyraz radości z odnowień, przemian, ze zdolności odradzania się
świata i człowieka. lch duchowa wesołość - taetitia spirituatis

- uświęcała pierwiastek materialno-cielesny, jak powiada Bach-
tin. Była siłą twórczą, muzycznym natchnieniem do wyśpiewy-
wania i wygestykulowania najbardziej pzebóstwiającej świat
poezji.

,.- Czyż takie radosne śmianie się, potrząsające kazdą cząstką.
",:hasżego jestestwa, a przywołujące - i odczyn iające - wszystko.

co w tym świecie najlepsze, najczystsze, najmiłośniejsze, mozemy
widzieć jako ironię, satyrę, komedię?
.. Systematyzowanie, redukcyjny podziałtego, co organiczne, na
gatunki, służy postawom mentorskim. Stoją za tym intencje

' oparcia świata na apodyktycznym moralizatorstwie, świata reto- 1

rycznego, zbudowanego na-z gruntu 
-fałszywej 

powadze.
Systematyzacja stała się swego rodzaju ideologią. Może jest to

' próba rozpaczliwego ratowania się pzed tym ciemnym nie- :

.zn€lnym, w 6tronę którego pędzi - jak czujemy - świat?
, : Ratowania się poprzez ujęcie świata w ryzy.Dzieląc. mnożąc,
,.katalogując, próbujemy może wprowadzić jakiś ład i porządek;
.;órd,nung" ?:.. ..

,Z.T.: Bodaj najważniejszym sposobem ujęcia wszystkich ryt:
rnóW natury był rytuał wegetacyjny, ukazujący przebieg życia od.
narodzenia, przez rozrost, aż do śmierci, którego odbicia znalazły:.
się w wielu formach kultur, a także w teatrze, łącznie z najstar-
szym. Czy muzyczność natury, która jest Źródłem i podstawą
Pańskiego dzieła, daje się zamknąć w jakąś zasadniczą formę?
Czy istnieją jakiekolwiek jej relacje z tym typem rytuału, o którym
wspomniałem?

W.S.: Rytm ten można odnaleźć zarówno w fazach oddechu,
w przebiegu, burzy, jak i we właściwie spożytym posiłku; w or-
ganicznie przeżytym dniu, jak iw naturalnie ułożonym dramacie
czy nawet zdaniu.

W muzyce zaŚ nazywa się to tematem.Zawiera on ekspozycję,
rozwinięcie i zwieńczenie. W powoływaniu zdarzenia scenicz-
nego odwołuję się często do takich prawidłowości.

Rytm pracy, proces pracy musi być muzyczny.
Norwid ndóisa' 

'b 
wórs pzeczftany u Mickiewicza:

l przyjechać do niej nudno
A odjechać od niej trudno,

pzypomniał mu dom rodzinny i parobczarkę, która codziennie,
przy Wacy w ogrodzie, śpiewała tę kantyczkę.

Pieśń gwałtownie pobudziła jego pamięć - utrwalona w uchu
melodia odtworzyła w jego wyobraźni wizerunek pracującej
kobiety. Wizerunek tak pospolity onegdaj i oczywisty, że go
wówczas nie rozróżniał, nie postrzegał. Codzienny mozoł tej
kobiety w ogrodzie, ujęty przecież w rytm działań, utrwalił się
w pieśni.

A ja bym zapytał: Co właściwie pracowało7 Czy to kobieta
pracowała, czy raczej pieśń?

Działania. prace, pozbawione muzyczności, jej rytmów i jej
tonów tracą związek z tym, co duchowe, co w pamięci zbiorowej
pzenosi przez czas nasze czyny i ślady naszych istnień.
_ Duch to muzvczność.

lstnienie otrzebione z muzyczności staje się przeciwne ducho- /wi. t
Z.T.: Niektólzy poeci, łącznie z Mickiewiczem, zwracali uwagę

na pzedmiotowość słowa. Czy ta jego cecha zgadza się z muzy-
cznością, o której Pan mówi?

W.S.: U Mickiewicza wszystko jest muzyczne i wszystko
z muzyczności, jak ten wers:

Dźwięk mnie udezył - nagle moje ciało
Jak ów kwiat polny, otoczone puchem
Prysło.,.

Z.T.: W pewien sposób omijał Pan jednak słowo - nie
realizował Pan dramatów, dzieł ze słów, stwozonych dla teatru...

W,S.: To jedno z nieporozumień dotyczących naszej pracy.
Słowem, przede wszystkim słowem zajmuję się, ale Słowem

z Ducha Muzyki.
U źródeł każdej naszej pracy. kazdego spektaklu, leży zawsze

literatura, tekst należący do skarbnicy kultury, tekst ogarniający
w sposób najdoskonalszy określoną problematykę, z,którą chce-
my się zmiezyć.

Prawda, że nie był to dotychczas dramat stricte sceniczny, lecz
proza i poezja przekładana na teatr.

Podczas gdy wielkie prozatorskie i poetyckie teksty ludzkości,
jak Gargantua i Pantagruel, Żywot protopopa Awwakuma, Tris-
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tan i tzolda, w wersji Gottfrieda von Strassburg,'antologia poezji
Carmi na B u ra na, wiersze z D zia dów sąprzeładowanymi w swoim
bogactwie alegoriami problemów, pasji, losów ludzi, spIątanych

- jak u Boscha - z całą naturą świata i kosmosu.
W poezji i prózie mamy też do czynienia z alchemią słowa,

z wnikaniem w głębię, w muzyczną i sprawczą jego siłę,
Czy pamięta Pan odpowiedź Orwella na szkic Tołstoja, który

miał zmiażdżyć Szekspira ?
Orwell z§odził się z wieloma zarzutami; że postacie u Szekspira

są papierowe, Że jęzvk przegadany i napuszony barokową sztucz-
nością, że tania psychologia dla pensjonariuszek, że zmistyfiko-
wany historyŻm... Zgodził się z tym wszystkim i wytłumaczył
tajemnicę pop_ulg1l9ści Szekspira. Tkwi ona w sztuce operowa-
nia slowem, w poetyckim geniuszu Szekspira. Tołstoj, nie znający
angielskiego. oJuchy był na muzykę słów Szekspira, z tłumaczeń
zaś mógł odebrać wszystko, Ęlko nie lotność słów.

Wielkim fenomeńem jest tutaj proza Awwakuma. Historyjki
banalne,"myśli pomieszane, udręki i ekstazy to naiwne trans-
f iguracje Biblii. A jednak jest coś, co czyni to dzieło, godne miana
dzieła - matki literatury rosyjskiej, co dało mu pzywilej tłuma-
czenia na wszystkie podsta,iruowe języki świata.

Tym czymś jest niezwykła umiejętność muzycznego zgrywania
ze sobą słów; biblijnych psalmów i ewangelicznych objawień
z trywialnymi, ordynarnymi słowami dołów społecznych. U mieję-
tność zestrajania ze sobą języka mistycznej ekstazy z durnowatą
frazeołogią dogmatycznych dysput. l ta gorączkowa pasja miota-
nia słowami. Dla ich dźwięku, dla ich biegu,

Obcując z tym językiem doznajemy wrażeń takich, jak niekiedy
przy plzeżywaniu natury.

l dzieje się przy lym rzecz niezwykła: oto te przelewające się
potoki slownych dźwięków wywołują ikony światd, fundamen-
talne alegorie życia. Boska zdolność do koincydencji?

Z.T.,. Czy ma Pan na myśli pozornie przypadkowe zestawianie
rzeczy i zjawisk zasadniczo różnych od siebie, a w rzeczywistości

- harmoniczne? W Sztukach p|astycznych korzysta się z tego od
dawna, w teatrze - chyba najczęściej w czasie prób.

W.S.: W procesie teatralnym też możliwa jest taka praktyka
,,koincydowania". Kojarzenia,,incydentów", jak nazywam zda-

6

rzenia nieoczekiwane, paradoksalne, nie należące i _1Ę przy-
\*§ląiąqe do logicznego rozwoju zdarz€ń.

To na nie właśnie poluje się podczas pracy.
Dlatego tak ważne jest zwielokrotnlo1e p_g_sllzeganie, wielość

natur, z których jedna, racjonalna, jest skupiona n'b ićalizowaniu
załozonego planu, a innymi ,.chodzi się" za tym, co dzieje się
między strefą światła i cienia, co budzi się, co przydarza się na
mgnienie oka.

Mówię tu przede wszystkim o sytuacji polifonicznego działa-
nia, kiedy to kilku aktorów realizuje - nazwijmy to - teatralną
fugę. Aczkolwiek to samo dotyczyć moze pracy z jednym
aktorem.

Coś takiego ; ja\ Pan widział - zdarzyło się wczoraj, kiedy
trudziliśmy się nad'skonstruowaniem płynnego przejścia od
pewnego rcidzaju naszlch ćwiczeń do narracyjnych scenek,
podpatrzońyc h przóiz angielskich stazystów podczas ich rekone-
sansu po wsiach,

Obie rzecŻywistości nie miały żadnych powiązań, były wobec
siebie nieprzystawalne. Nasze ćwiczenia z zaśpiewami, połączo_
nymi z ruchem, nijak się nie miały do pantomimicznych i słow-
nych anegdot, którymi Anglicy imitowali obrazki z życia.

W pewnym momencie poprosiłem, żeby obie grupy skondeń-
sowały swoje propozycje do krótkich, zrytmizowanych, dających
się powtarzać tematów i zączęły się nimi ,,przeftucać".

Nabrało to werwy i kształtów, kiedy zauważyłem. że gdzieś tam
ztyłu,w strefie cienia, Dorota Porowska, ubrana w powłóczystą,
czerwoną suknię, paysypia na basetli. W pewnym momencie
przeciągnęła po swoim biuście smykiem. Przerwałem działania
grupy, Patrzyliśmy na nią jak na żywy obraz Chagalla, który
wyłonił się z tumultu. Dorota zaś, po pauzie, pociągając smykiem
już to po strunach basetli, już to po śwoich kształtach, zaczęła
śpiewać średniowieczną lamentację Ecce torpet probitas.

Z.T.,. Czy duzo scen, które weszły do Pańskich pzedstawień,
zostało znalezionych właśnie w ten sposób?

W.S": Tak, ponieważ te incydenty pozwalają czytać aktora
inaczĄ. poza konwencją, którą on pzyjmuje. Pozwalają też
czytać inaczej , bardziĄ bogato, człowieka, który ma wykonać akt
twórczy. Są to jakby glossy do działań, proponowanych pźez
aktora, a także - do natury człowieka.

Jak pamiętamy, średniowieczne glossy, zapisywane na mar-
ginesie, objaśniały niezrozumiałe treści bądź dodawały informa-
cje, nie kwalifikujące się do oficjalnego przekazu. Świadczyły
prawdzie.

Z.T.: Ale próby w Pańskim teatrze nie polegają wyłącznie na

_@*sfu ząeygŁp*ojątu-ianiu-siaĘ{;.,
'łewż* ."^::.

W.S.: W teorii teatru istnieje pojęcie |"orzyrody spektaklu'-1.
, Kazda próba musi mieć przygotowańT"FEiiódę.' Pżlioda

próby. Jestteż, rzecz jasna, pewien plan próby izapowiedzi przed
jej rozpoczęciem: ..trzeba rozwinąć to i to"; ,,trzeba dotknąć
tego"; ,,trzeba uwzajemnić te a nie inne elementy"..,

Proszę pamiętać, ze mówimy o próbie. która polega na nieprze-
rwanym, antyfonicznym śpiewaniu, czyli brzmiącym w odpowie-
dzi, czyli w tym śpiewaniu są stawiane pytania i dawane
odpowiedzi. Dalej: w zywiole śpiewania, pruygotowanego wcze-
śniej. jest jeszcze ruch, gesty, przychodzenie i odchodzenie od
siebie, słowa-klucze i monologi, są dźwięki naśladowcze, jawie-
nie się akcesoriów jako dramatis personae, operowanie między
strefą cienia i światła. a nade wszystko - rytm, rytmicznoŚĆ.

Z.T.: Przedstawienia pokazywane podczas Wypraw - w osa-
dach, w różnych miejscowościach w Polsce iza granicą, okalał
Pan serią wydarzeń teatralnych, prowadzonych w obecności ich
mieszkańców]

Praktyki te nazywał Pan Zgromadzeniami. Jakie to wszystko
ma znaczenie7

W.S.: Rozwinę to, co niegdyś próbowałem sformułować dla
.,The Drama Review".

Zgromadzenie jest prototeatrem. Teatr zaczął się od Zgroma-
dzenia, Forma ta znana jest wszystkim kulturom. W sagach
skandynawskich zachowany mamy strukturalny niemal zapis
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dramaturgii Zgromadzenia, nazywanego tam ting.
Wesele Wyspiańskiego iest poetycką transfiguracją Zgroma,

dzenia.
W tradycyjnym Zgromadzeniu, dziejącym się w społeczności

homogenicznej, zachowane mamy wszystkie fundamentalne
elementy dramatilrgii klasycznej. Miąższem Zgromadzenia jest

jednak niezliczona ilość barwnych incydentów, o walorach
niedościgłej teatralnóści, z użyciem wszystkich możliwych środ-
ków wyrazu, Losowa powaga Zgromadzenia bierze się stąd, że

w jego trakciq dokonać się może przewartościowanie pojęć
i sposób rozuńienia różnych spraw, zmiana losów poszczegól-
nych ludzi, przeiasoWanie wańości, payswojenie innych - niż
znane - słóvy, innych mądrości. innych wyroczni.

Dawniej taki był, We-d'ług mnie. dziejowy cel Zgromadzenia.
Wewnętrzne zaWirowanie danej społeczności było odpowied-
nikiem tego, co'dziś nazywamy postępem. Zgromadzenie zamy-

kało jakąś dekadę i otwierało nową.
Ciekawe, że często w tradycyjnej strukturze Zgromadzenia

pojawia się akt z bójką lub pzynajmniej oszalały spór, z darciem
szat. Pześwietny jest tu przykład sporu soborowego z Żywota
protopopa Awwakuma. Biskupi rzucają, się, w trakcie obrad
soborowych, na nieszczęśnika, targają go i kopią, z okzykami
,,Weź go, weź gą zelżył nas wszystkich".

Tradycja Zgromadzeń ciągle istnieje w wielu kulturach. W in-
nych nietrudno ją ożywić.

Jest to teatr niedościgniony, ale do oddania na scenie. ale
nauka, jaka płynie z doświadczeniaZgromadzenia, jest najlepszą
szkołą teatru.

Chcę,z naciskiem podkreślić, że Zgromadzenie nie ma nic

n wspólnego z rytuałem, z anlro_p9,tqgń_eznyrn rozumieniem p4tu_a!g.

' Dostzeżenie Zgromadzenia i zajęcie się tą praktyką u,ważam za
1 swój skromny wkład do współczesnych poszukiwań teatralnych. i,

-._-ujjTżvTiektirii#i?ańÓ;ókerąącb Brzed§tćWión iÓ, brły dla
Pana równie ważne jak spektakle?

W,S,: Zgromadzenie jest - 
jak powiedziałem - wzorem

niedoścignionym, Może być natomiast dla teatru drzewem wia-
domości. Architektura Zgromadzenia jest. w szczegółach, nie do
odtworzenia. Co najwyżej można wzorować się na niej.

7.T.,, Czy granica między tą architekturą-spektaklem ażyciem,
jest wyraźna?

W.S.: Bywa, ze jest to taka granica, jak między uśmiechem
a śmiechem.

Z.T.: Do elementów teatru należy jednak iluzja, w którą się
wchodzi, odbierając spektakl, umozliwiając poczucie innej rze-

czywistości.
W.S.: Powiedział Pan: ,,innejrzeczywistości".,. Rzecz wtym, że

tych ,,innych rzeczywistości" jest wiele. One odciskają piętno
i ksaałtuią tę niby-jedyną, naszą obiektywną rzeczywistość.

To nasz wytrenowany nawyk do systematyzowania kaze od-
syłać do sfery iluzji całe mnóstwo rzeczy i zdaęeń realnych. Gdy
w życiu mamy do czynienia z incydentem czy z katastrofą,
zdarzenia zaczynają toczyć się paradoksalnie, mówimy: ,,zyją
swoim życiem". Mówimy wtedy o ich nierzeczywistym charak-
teze, podczas gdy są one jak najbardziej rzeczywiste. Odciskają
piętno na scenariuszu naszego życia mocniej niż jakakolwiek
powszedniość.

Takich zdarzeń inćydentalnych jest w zachowaniach ludzi
przecież bardzo dużo.

Lepiej byłoby mówić o,,metarealizmie" niz o iluzji,
Z.T.: Czy dla określenia tej dziwnej realności, łączącej się

przecieżz,,zawieszeniem trwania", o którym kiedyś Pan mówił,
nie lepiej użyć terminu ,,transcendencja"?

W.S,: Nie, Jeżeli te inne realności nazwalibyśmy transcenden-
cją, umieślibyśmy je od razu poza obszarem rzeczywistości.

Tymczasem wszystko, co się dzieje, jest realne. ldziemy drogą
łamiemy nogę. Od tego momentu zaczynają się inne prawidłowo-
ści od tych, które dotyczyły nas chwilę wcześniej. Zaczyna się
uruchomienie innego poządku, innej rzeczywistości właśnie.
Należy ona do tego samego świata, ale jest inna. Zamiasi
rozpoznaćjąw pełni i g r ać z ni ą w życi e, zniewalamysiętym

asekuracyjnym pojęciem: ,,to nierzeczywiste, to iluzja". Powodu-
je to rozdarcie, sprzeniewierzanie sobie różnych rzeczywistości.

Dlatego ja powtarzam czasami; jest chora choroba
izdrowa choroba.

W pracy teatralnej to rozpoznanie charakteru i źródła rzeczywi-
stości. uruchamiającej jakiś proces. jest podstawowe.

Myślę, że jedynym aktorem w Polsce, który ma dar rozpoz-
nawan ia rzeczywistości w. pzemiennościach jej kształtów, jest

Tadeusz Łomnicki.
Z.T.: Wiele sytuacji w Fańskich spektaklach ma charaktet

syntez, skupia.jącyph elementy życia... Podobnie w swojej twór-
czości robił Białoszewski.

W.S.: Kiedv szukamy esencji jakiegoś szerokiego problemu,

szerokiego doświadczenia, pracujemy nad tym, co nazywam

alegorią. Może właśnie alegoria jest swojego rodzaju syntezą. Ma
ona u nas charakter kompozycji, zestawienia, czy też -to bliższe
mojemu słownictwu - koincydencji fenomenów, Jest ona
pewnym wizerunkidm, opatrzonym - podobnie jak alegoryczny
rysunek średniowieczny - wieloma atrybutami. Niektóre at-

rybuty łączą to, co uogólnione. z tym, co współczesne. Te

atrybuty, choć mogą aależeć do róznych aeczywistości, skoja-
rzone Wzajem, mają oddawać esencjalną treść danej alegorii.

Bardziej niż o rekwizycie i kostiumie mówię tutaj o środkach
wyrazu aktorskiego,' o fenomenach głosu, ciała, partnerskich

odniesień.
Z.T: \N spektaklach używa Pan naturalnego światła świec

- wydobywa ono ciemność, podkreśla organiczność plastyki.

W.S.: Używam wszystkiego, co świeci. Przy czym samo światło
nie jest w przedstawieniu tak ważne, jak zachowanie - obok
strefy światła - strefy cienia.

W pnyrodzie, o zmierzehu. dokonuje się poruszający dramat

świetlny. Obrazy izjawiska zanikają ijawią się ponownie z innym
jakby obliczem. W sposób naturalny twozą się i zmieniają plany.

,,Coś" jest jeszcze eksponowane, gdy tymczasem,,inne", dopiero
co wyraziste, oddala się i pzekształca. Palrzymy na niebo
i widzimy je jeszcze nagie. kiedy ziemia obleka się ciemnym
kaszmirem. To pora dopiero co spełnionych zaślubin. Pćtite
m orte - mała śmierć. Czyż to szczególne - o tej porze - drga n ie
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w nas wrażeń, to nie zawstydzenie i niepokój małego dziecka,
które odkrywa i uświadamia sobie swoją nagość?

l jeszcze ta aura, olbrzymiejących i skradających się kształtów.
l ten moment nagłej ciszy, nagłego zmilknienia całego świergotu,
całej muzyki przyrody,

To święty moment. Niebo i ziemia mówią ze sobą.
Jest taki stary obyczaj zbierania się przed zmierzchem, w ku-

chennej izbie chałupy. całą rodziną. W ciszy, Po tamtej stronie
progu, po stronie jasnego, gwarnego świata, zostawia się na

chwilę krzątanie i mowę. Czeka się. Najstarszy w rodzinie struga
drzazgi i kładzie do pieca. Powoli i statecznie,

Czeka się Zmierzchu, który już. powoli i statecznie, zachodzi
oknem i uchylonymi drzwiami, Kiedy dotknie każdej osoby
i każdego sprzętu, kiedy rozsiądzie się, ogromniasty, od podłogi
aż po powałę, najstarszy podpala smolną drzazgę,

l wtedy jawi się inny świat, świat innych odległości, innych
barw, innr7ch wymiarów. Świat innej prawdy. lnaczej realny.

Umiejętność jawienia się w strefie światła i zanikania w strefie
cienia nałeży do najtrudniejszych w pracy aktora, W pracy
teatralnej zależy mi na powoływaniu takiej zjawiskowości, bez
posługiwania się reflektorami. To powinni robić sami aktorzy,
traktując strefę światła i strefę cienia jak żywioły, z którymi trzeba
umieć obcować i ... w których trzeba umieć obcować.

Przy st<isowaniu naturalnego oświetIenia uzyskujemy szerokie
spektrum tego, co utkane jest pomiędzy Światłem a ciemnością.
Jest to szczelina między dwoma rozpoznawanymi przez nas
światami, To trzeci świat, najbardziej tajemniczy - niezgłębiony
i magiczny.

W przyrodzie porą taką jest zmierzch i świt, Bardziej zmierzch
jednak. Przedstawienia teatralne powinny zaczynać się w szczeli-
nie czasu, między dniem a nocą, Przez wszystkie lata wypraw
starałem się pilnować tej pory dla spektakli i pfób.

Świadomość, że w określonym czasie, w szczelinach pór,

odbywa się swoiste theatrum mundi, jest czymś tak źródłowym,
jak odczuwanie muzyczności ziemi. Tu są źródła.

Z.T,: W Pańskim teatrze wszystko jest więc poddane tej samej
zasadzie.

W.S.: To orientacja na te same zasady, które kierują prawami
natury,

Nie iest to ani natura pożerająca, ani pożerana. To natura-
-sprzymierzeniec i wielki nauczyciel.

Z.r.: Czy ze względu na totalną Wartość natury W Pańskich
przedstawieniach została tak bardzo wyeksponowana grupa

- odpowiednik zbiorowego bohatera ?

W.S.: Wielokrotnie wskazywano, że w naszych przedstawie-
niach operuje się,,ciałem zbiorowym", że brak w nich wyraźnych
indywidualności. Te, dość uproszczone spostrzeżenia brały się
pewnie stąd, że poszczególne indywidualności nie miały swoich

Jacek Malczewski: Wiosna, Krajobraz z Tobiaszem,

ekspozycji na proscenium. Nie zauważono, że każda z postaci
posiada zawsze bardzo precyzyjną i rozbudowaną linię życia roli.

Tyle, że działania indywidualne układają się w polifonię.
Układy solowe, partnerskie i zbiorowe przenikają i dopełniają się
uięte wzajem, w precyzyjną strukturę.

Prawdą jest, że w Guslach i w Awwakumie co raz przewala się
ciżba. Jest ona żywiołem, siłą sprawczą, pożera i wypluwa
z siebie poszczególnych bohaterów, Ciżba symbolizuje społecz-
ność.

Był to dla mnie, przez lata, naczelny problem. Problem zmon-
golizowanej, słowiańskiej ciżby. Jej pathosu, ale i jej grozy.

Podchodziłem do tej sprawy W ten Sposób: większy dramat
czyta się w liniach życia ciała, w kształtach ludzi niż w opisach
literatury katorźnicze.|. Dziś też tak uważam.

Tragedia gestów ludzi z knajp, bolesna ich groteskowość, ich
niedonoszenie, ich patologia, ale i ich gotowość do zbiorowego
darcia na strzępy jest nie do oddania w słow,ach.

Jest rzeczywistością jedyną, euroazjatycką, naszą. Wiem, co
mówię, bo włóczyłem się po knajpach irlandii, Stanów, Mek-
syku ,..

Widzi Pan, ,ja w tych ciałach czylam to samo w kościele, co
w knajpie i na salonach,

Wróćmy do ,,bohatera zbiorowego" w spektaklu, do estetyki
spektakl u.

W nowym spektaklu nie będzie juź nieokiełznanei ciżby. Tym
bardziej, że motywacją do pracy nad nim jest potrzeba ,,cddos-
tojewszczenia się". Myślę, ze to iest nawet SZerSZa potrzeba.

Będzie jednak wykreowana w tym spektaklu zbiorowość. Ale
taka, jaka mogła istnieć u początków teatru greckiego, kiedy
teatrem był dytyramb,

Zbiorowość wypowiadała oewne prawdy, wydawała sądy, od
niej szły zapowiedzi treści zdarzeli, Zniejteż \^lystępował później
posłannik, który unaoczniał istotę zdarzenia i wracał do zbioro-
wości. Ja bym powiedział - ,,odczyniał istorę zdarzenia",

Z,T.: A jak Pan rozwiązał problem identyfikacji naszego typu
indywidualności - w słowiańskie.j tubylczości czv poza nią?

W.S.: Mit naszego irrdywidualizmu jest zafałszowany, Nie

;esteśmy tak wielkimi indywidualistami, za jakich się uważamy,
Raczej wypadko,;vą zbiorowych fobii, Jesteśmy posłannikami
chorego chóru. Bywa - dość oryginalnymi, bo o niespasowa-
nych kształtach. Bez chóru r,vokół nas, bez chóru za nami żyć
jednak nie umiemy.

W wielu innych kulturach miarą indywiduaIności jest samo-
tność wobec kosmosu.

Nasze bohaterstwa - samctne z pozoru - wmieszane są
ciągle w lamentacle tłumu. Tych lamentacji i chichotów są
WyraZem.

'1 904, wł. Muzeum Narodowe, Poznań, Fot J, Chodyna

#ffil:,:,|].ai:tr'',ii, ]:,] ',,qĄr§8qrygł*liłj,'ii, ''' "' '',:ir+,ia,....]

52


