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                            Autoreferat – zarys wykładu na kolokwium habilitacyjnym – 

Sztuka teatru, czyli, o czym reżyser powinien nie zapominać. 

 

Drogi współczesnego teatru wydają mi się dzisiaj kręte i nieodgadnione, ale także i 

ugruntowane wiekową tradycją. Mody teatralne i literackie pojawiają się i znikają, czasem 

pozostawiają trwałe ślady w formie teatralnego przekazu, czasem czynią tylko trochę „hałasu”.  

A teatr, w swojej istocie niezmienny, trwa ponad czasem i zgiełkiem współczesności. 

Bliskie mi jest rozumienie teatru w kategoriach antropologii kulturowej, jako „maszynerii” 

(Grotowski trafnie nazywał teatr wehikułem) poznawania i oswajania przez człowieka jego 

psychologicznie ważnego świata. W tym znaczeniu teatr służy widzom do lepszego rozumienia 

mechanizmów tworzenia się mentalnej rzeczywistości, rozumienia mechanizmów relacji 

międzyludzkich i budowania perspektywy ładu moralnego w chaosie emocji i zdarzeń. 

Mimetyczny (naśladowczy) charakter teatru wobec życia i zadań jednostki w świecie, to „lustro 

stawiane naturze”- jak chciał William Shakespeare, pozwala widzowi zobaczyć siebie i świat z 

nowej, zwykle mądrzejszej perspektywy , z zewnątrz. A jednocześnie profetyczno- 

symboliczny charakter teatru („mógłbym się zamknąć w łupinie orzecha i czuć się panem 

nieskończonych przestrzeni” – znowu Shakespeare) umożliwia emocjonalne przeżycie tego, co 

widzowi nigdy w takiej dosłownej formie się nie wydarzy, ale co konstytuuje jego miejsce w 

rzeczywistości i określa jego dumne bycie człowiekiem. Te zadania teatr wypełnia od tysięcy 

lat, wliczając w ten okres formy prototeatralne rytuałów, obrzędów zaklinania rzeczywistości 
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lub nasycania jej „wyższym” sensem. Taka perspektywa, jak i ścisły związek, od ponad dwóch 

tysięcy lat, teatru z literaturą, pozwalają i widzom, i twórcom teatru ciągle na nowo 

podejmować karkołomne zadania zmieniania świata na lepsze, czynienia człowieka bardziej 

wrażliwym i mądrzejszym.  

I taki teatr lubię, staram się go uprawiać i nadal takiemu rozumieniu teatru pozostanę 

wierny. Mimo spazmatycznego krzyku „nowych brutalistów”, dla których ważne jest tylko 

epatowanie bezsensem i przemocą lub teoretyków teatru „postdramatycznego”, którzy 

obwieszczają koniec literatury w teatrze, i namawiają do tego, aby teatr stał się tylko doraźną 

formą osobistego zwierzenia występujących na scenie. Rozumiejąc te poszukiwania formy 

teatralnej wypowiedzi, opowiadam się po stronie teatru, który pełni swą wiekową rolę 

nauczyciela „jak żyć”, teatru, który dostarcza nam zuniwersalizowanego ( poprzez literaturę) 

przekazu i przesłania moralnego, teatru, który w sposób symboliczny potrafi przemawiać do 

widza, tak jakby to on był bohaterem przedstawianego dramatu, teatru, którego istotą jest „co” 

a nie tylko „jak”. Teatru, który pomaga rozumieć człowieka i jego heroiczne zmagania z innymi 

ludźmi, z losem, ze światem, o to, aby nasze życie było mądrzejsze, bardziej uczciwe i oparte 

na prawdzie, a nie na bezrefleksyjnie przyswajanych pozorach w lęku przed światem. Taki teatr 

znalazłem w utworach wielu twórców, ale szczególnie przemawiają do mnie utwory Szekspira, 

Słowackiego, Gombrowicza czy też współczesnego nam angielskiego dramaturga Howarda 

Barkera. Pozwolę sobie tu zacytować kilka fragmentów jego manifestu mówiącego o zadaniach 

współczesnego teatru „49 kwestii w sprawie teatru tragicznego” (druk w Dialogu nr 7/1986). 

Myślenie Barkera o zadaniach teatru wydaje mi się,  bowiem szczególnie aktualne dzisiaj, gdy 

teatr niepewny swej siły ucieka w formy rozrywki lub osobistych wynurzeń egocentrycznych 

twórców: „Stan wpływów stał się nowym cenzorem. Księgowy zaciera ręce, gdy teatr jest 

pełny”.  „ W epoce kokietowania mas artysta postępowy, to taki, który nie boi się ciszy”. „Cisza 

konieczności jest największym osiągnięciem aktora i dramatopisarza”. „Więcej ludzi poszukuje 
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prawdy, niż to przyznają księgowi”. „Sztuka to problem. Ludzie, którzy poddają się sztuce, 

poddają się pewnemu problemowi”. „Tragedia uwalnia język od banału. Tragedia przywraca 

ludziom siłę wyrazu”. „Gdy przywraca się aktorowi język, rozsadza on barierę wyobraźni w 

kulturze. Gdy wypowiada banały, popiera służalczość”. „Aktor jest zarazem najbogatszym 

źródłem wolności i najdelikatniejszym źródłem represji”. „Ponieważ w życiu społecznym 

próbuje się zdewaluować język, głos aktora staje się narzędziem ostrzeżenia”. „Teatr musi 

zacząć serio traktować swoich widzów. Musi przestać im opowiadać historyjki, które dobrze 

znają”. „Wieloznaczność wcale nie jest dla publiczności obelgą”. „Wspólne śpiewanie, 

wspólne nucenie banalnych melodyjek po wyjściu z musicalu, wcale nie oznacza wspólnoty.” 

„Karnawał nie jest rewolucją”. „ Po karnawale, po zdjęciu masek człowiek jest nadal tym, kim 

był przedtem. Po zakończeniu tragedii nie ma pewności, kim się jest.”. „W tragedii wspólnota 

widowni zostaje rozbita. Każdy siedzi samotnie. Każdy cierpi samotnie”. „W nieprzerwanym 

zalewie fałszywej wspólnoty, tragedia przywraca jednostce umiejętność odczuwania bólu”. „W 

tragedii wychodzi się uzbrojonym przeciw kłamstwu. Wychodzących z musicalu każdy może 

oszukać”. „Tragedia drażni wrażliwość. Publicznie eksponuje rzeczy nieuświadomione. Ucisza 

zatem dźwięk tamburynu, który cechuje w równej mierze kulturę autorytarną i masową”. 

„Tragedia nie boi się być piękną. Kto jeszcze dziś mówi o pięknie w teatrze? W ich przekonaniu 

to tylko kwestia kostiumów.” „Piękno, które możliwe jest tylko w tragedii, przezwycięża 

kłamstwo ludzkiego ubóstwa stanowiącego podłoże nowych rządów autorytarnych.” 

„Ponieważ wyssano życie ze słowa wolność, słowo sprawiedliwość nabiera nowego znaczenia. 

Jedynie tragedia czyni sprawiedliwość przedmiotem swoich dociekań”. „Skoro żadna z form 

sztuki nie wywołuje działania, najwłaściwszą formą sztuki dla wymierającej kultury jest tylko 

ta, która pobudza ból”. „Nie ma spraw zbyt skomplikowanych by je wyrazić”. „Nigdy nie jest 

za późno, by ubiec śmierć Europy”. 
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Manifesty mają swoją poetykę, pewne kwestie stawiają jednostronnie i radykalnie, 

pewne zupełnie pomijają. Jednak manifest Barkera, tak obficie tu przywołany, pokazuje na teatr 

poważnie traktujący swoje zadania, jako na narzędzie zmieniania psychologicznej 

rzeczywistości człowieka i wzmacniania go w poznawaniu życia społecznego oraz 

przeciwstawianiu się kulturze masowej, które często mamią nas swym banalnym ułatwionym 

obrazem świata, a rezultacie pozostawiają bezbronnymi i biernymi w obliczu prawdziwego 

życia. I takie rozumienie teatru , jako narzędzia poznawania świata jest mi bardzo bliskie. 

Cenne jest także zwrócenie uwagi na kwestie moralne, kwestię sprawiedliwości i prawdy, którą 

winien podejmować odpowiedzialny teatr. Zawsze wierzyłem, że sztuka, teatr temu właśnie 

mają służyć i tak we własnej teatralnej działalności staram się postępować.  Z tym wiąże się 

kwestia odpowiedzialności artysty, szczególnie ważna w czasach manipulacji świadomością 

wywoływaną przez media i masową kulturę. 

Artysta, szczególnie artysta teatru, jest osobą społecznie uprzywilejowaną. Ma z 

założenia prawo do publicznego przemawiania do ludzi i z założenia jest przez nich obdarzany 

zaufaniem, że to, co mówi jest prawdą i jest ważne. Widzowie przecież przychodzą na spektakl 

i wierzą, że to co reżyser mówi im o świecie i o nich  samych , jest mądre, słuszne, prawdziwe, 

uczciwe; teatr przecież mówi „jak żyć”. Jak każdy przywilej, także i ten obarczony jest 

konieczną odpowiedzialnością.  Dziennikarz, czy polityk, namawiając ludzi do konkretnych 

postaw i działań, zwykle manipuluje słuchaczami, przymusza ich do podjęcia określonych 

działań jako „jedynie słusznych”. Artysta zaś musi stawiać widzów wobec kwestii wyboru 

postawy, własnego ustosunkowania się do siebie i społecznego świata. Obowiązkiem artysty 

jest przedstawianie trudnych problemów poznawczych i emocjonalnych, na które widzowie 

odpowiedzą znajdując najlepszą, bo własną prawdę. Nieporozumieniem jest natomiast sztuka, 

która zapomina o swych powinnościach wobec publiczności, która prezentuje tylko 

egocentryczne przeświadczenie artysty o własnym wdzięku, czy też o nie opartym na wiedzy 
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przekonaniu o słuszności własnego zdania na przecież dość skomplikowane tematy, jakimi są 

relacje człowieka z innymi ludźmi w sferze wartości, moralności i psychologii. Zadowolona z 

siebie ignorancja nie może być dla artysty alibi w oszukiwaniu ufających mu ludzi. Jeszcze raz 

przywołam zdanie H. Barkera, który tak mówił o współczesnej produkcji telewizyjnej „Jeśli 

ludzi będzie się karmić tylko śmieciami, to nie znaczy, że oni te śmieci polubią”. 

To jest najważniejsza sprawa, którą staram się swą teatralną działalnością podejmować 

i która wyznacza cele mojej działalności akademickiego nauczyciela profesji artysty teatru, 

reżysera. Bardzo staram się zwrócić uwagę moich studentów na ten, moim zdaniem 

najważniejszy aspekt ich przyszłej teatralnej twórczości, w której nie mają prawa nadużywać 

wiary widzów, w to, że to, co im mówią w teatrze jest prawdziwe, uczciwe i oparte o mądrze 

wykorzystaną pogłębioną wiedzę o ludziach i świecie. Przyznam, że to dość trudne zadanie. 

Studenci oczekują od nas zwykle nie przekazu wiedzy i budzenia wątpliwości, ale recept „jak 

się reżyseruje”. A przecież „jak” jest tylko funkcją „co” mamy do powiedzenia – tego też staram 

się uczyć moich studentów. A żeby mieć „coś” do powiedzenia, trzeba wiedzieć i znać 

mechanizmy społeczne, humanistyczną tradycję kultury europejskiej, jej literaturę i ich 

znaczenie dla współczesnego świata. Trzeba umieć przeczytać tekst, umieć go zaanalizować i 

skonstruować teatralną wypowiedź o ważnych sprawach dla współcześnie nam żyjących ludzi 

w skomplikowanym „postmodernistycznym” świecie natłoku zwykle banalnych informacji i 

łatwych recept z kolorowych czasopism - jak być szczęśliwym. Trzeba chcieć zmieniać świat, 

mówiąc o sprawach trudnych i skomplikowanych, przemilczanych, przekłamanych, 

zapomnianych, pomijanych, by móc odpowiedzialnie wykonywać zawód reżysera teatralnego 

– artysty, którego obowiązkiem jest mówić prawdę, a nie powszechnie znane banały.  Świata 

może i nie uda nam się zmienić, ale natchnąć ludzi odwagą w mierzeniu się problemami 

rzeczywistości może się udać, wtedy i świat będzie „lepszy” – co od wieków było celem sztuki, 

a szczególnie teatru.   Gombrowicz mawiał „wiedza nie szkodzi” i ja przyjmuję to jako motto 
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mojej pracy dydaktycznej na Wydziale Reżyserii. Pozostaje mi starać się i mieć nadzieję, że 

udaje mi się przekonać o tym studentów reżyserii i zaszczepić im poczucie odpowiedzialności 

za to, co będą, jako uprzywilejowani artyści, mówili swoim widzom o ich życiu. 

Reforma studiów na wydziale reżyserii, nad którą wraz z kolegami wykładowcami 

pracowałem i która jest wprowadzana w życie, pozwala mieć nadzieję, że solidna wiedza 

wzmocniona umiejętnościami zawodowymi, pozwoli naszym studentom, także ku naszemu 

zadowoleniu, świadomie realizować posłannictwo artysty teatru – wrażliwego,  intelektualisty 

– człowieka odpowiedzialnego wobec celów, dla których teatr przed wiekami powstał. 

Zdaję sobie sprawę, że może i brzmi to wszystko nieco patetycznie i nieco staroświecko, 

ale cóż, teatr jest według mnie sprawą niezwykle poważną – ( przy całej swej istotnej wartości 

„sztuki ludycznej” a teatralna „terapia przez śmiech”, co dawno już odkryli jego najwybitniejsi 

twórcy z moim ulubionym autorem Witoldem Gombrowiczem na czele, jest  niezwykle 

skuteczną formą przekazu najpoważniejszych nawet treści ) – i choćby od święta warto o tym 

sobie przypominać, tak jak i o podstawowych zadaniach teatru, który w ideale powinien 

przecież, bawiąc uczyć. Mam nadzieję, że w dalszej mojej teatralnej twórczości uda mi się 

nadal zbliżać do tego ideału, a studentom to wszystko przekazać ku widzów pożytkowi. 


