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  Nie sposób zdefiniować s³owa `war-
tość ;̀ przyjmijmy prowizorycznie, że 
oznacza ono coś trwale ważnego w 
ludzkim życiu. Wszelkie tak rozumia-
ne wartości można podzielić na dwie 
grupy: na wartości instrumentalne i 
autoteliczne. Pierwsze to po prostu na-
rzędzia – chcemy je osi¹gn¹ć nie dla 
nich samych, ale dlatego, by dzięki 
nim zdobyć inne jakieś, ważniejsze 
widać, wartości. W³aściwym przed-
miotem d¹żeń s¹ natomiast wartości 
autoteliczne: te s¹ celem samym dla 
siebie, poszukujemy ich dla nich sa-
mych. Wartości instrumentalne cze-
muś s³uż¹, s¹ „po coś” i można ich
„używać”. Wartości autoteliczne nie 
s³uż¹ niczemu, to już raczej one „uży-
waj¹” kogoś, kto je osi¹gn¹³.

  Teatr, jak powszechnie się s¹dzi, jest 
wartości¹ użytkow¹ (instrumentaln¹). 
Nie jest „sztuk¹ dla sztuki”, jest „po 
coś”. Po co? Naprawdę, d³ugo można 
by wskazywać teatralne cele i idee. 
Można dzięki niemu doznać wzruszeń 
estetycznych i przeżyć artystycznych, 
czyli doświadczyć szlachetnej rozryw-
wki. Można także lepiej zrozumieć 
wewnętrzne skomplikowanie świata, 
w którym – tak jak w tragedii – nic 
i nigdy nie jest „ca³kiem jakieś”, bo 
zderzaj¹ się wci¹ż ze sob¹ racje, prze-
konania czy idee równie dobrze uza-
sadnione, lecz zupe³nie przecież od-
mienne. Można też poprzez teatralne
narzędzia osi¹gn¹ć cel trudny do prze-
cenienia – można poj¹ć samego siebie, 
a przez jakoś siebie „uleczyć”. Teatr 
by³by więc środkiem s³uż¹cym do sa-
mopoznania i autoterapii: przy tej jego 
funkcji chcia³bym się zatrzymać.
  Warunkiem samopoznania jest po-
siadanie do siebie dystansu – fizyczne-
go, emocjonalnego, czasowego – ko-
niecznego, by cz³owiek móg³ ogarnąć
siebie w ca³ości. Teatr to umożliwia, 
daje sposobność zobaczenia siebie, 
swego świata i życia, z perspektywy 
wyznaczonej przez regu³y sztuki. Id¹c 
do teatru – choć równie dobrze może
to być sala koncertowa czy galeria –
przenoszę się do zupe³nie innej rzeczy-
wistości: do świata „przedstawionego”, 
„sztucznego”, czyli w³aśnie do świata 
sztuki. Pozostawiaj¹c za sob¹ świat 
realny, swoje „tu i teraz”, zamieszkuję  

O wartości teatru
na jakiś czas świat wyobrażony, istnie-
j¹cy „gdzieś i kiedyś”, albo nawet 
konkretnie „tam i wtedy” – po to, by 
z takiej w³aśnie odleg³ości móc zoba-
czyć to, co pozostawione: w³asne swe 
życie. Samo to przejście do innego
świata powinno się dokonać jak gdyby 
„poza światem”, w taki sposób, bym 
nie zabra³ ze sob¹ tego, co bliskie, waż-
ne, realne. Najlepiej więc by³oby wy-
brać się do teatru samemu, bez towa-
rzystwa ludzi, którzy sw¹ obecności¹ 
wi¹zaliby z tym, co chciałbym właś-
nie zostawić. Dobrze jest też zadbać o 
wygodny dojazd do budynku teatral-
nego – kiedyś s³uży³a temu kareta, dzi-
siaj niech będzie to taksówka albo spa-
cer bocznymi uliczkami. Nie mniej 
ważny jest odświętny – to znaczy inny 

niż codzienny – ubiór. Od Średnio-
wiecza mówiono o cz³owieku jako o 
szczególnym „mikrokosmosie”, kimś,
kto uwewnętrznia „makrokosmos”, 
kto jest zależny od świata zewnętrz-
nego. Najbliższym cz³owiekowi ze-
wnętrznym światem jest w³aśnie jego
ubiór, on także w swoisty dla siebie 
sposób odzwierciedla się w stanie 
ludzkiej świadomości. Inne doznanie 
jest udzia³em kogoś, kto w³oży³ bia³¹ 
koszulę, inne tego, kto pozosta³ w stro-
ju codziennym. To, co robimy w bia³ej 
koszuli, staje się czynności¹ szczegól-
n¹ i w pewien sposób odświętn¹; o 
tym zapewne myśla³ Imants Ziedonis, 
gdy pisa³: Włóż białą koszulę i przekop 
ziemię w ogrodzie. Włóż białą koszulę 
i wyczyść buty swojej matce. Wkładaj 
białą koszulę, kiedy nie spodziewasz 
się gości. 
  Poza dystansem, jaki oddziela świat 
realny od świata sztuki, pojawia się 
w teatrze inna jeszcze przestrzeń – ta, 
która zaznacza się w odmienności sce-
ny i widowni. Scena i widownia od-
różniaj¹ się przede wszystkim funk-
cjonalnie: widownia jest ciemna, sce-
na oświetlona; z widowni ludzie oglą-
daj¹, na scenie s¹ ogl¹danymi; widzo-
wie s¹ bierni a aktorzy, jak sama nazwa 
(actor, od: activus) wskazuje, czynni, 
aktywni. ¯eby odbiorcza uwaga wi-
dza by³a w pe³ni skupiona na tym, 
co dzieje się na scenie, najlepiej być 
w teatrze samemu z w³asn¹ wyobraź-
ni¹. Dopiero teraz można podgl¹dać 

to, co dzieje się w jasnym prostok¹cie 
sceny.
 Mówię o podgl¹daniu, nie zaś o zwy-
czajnym ogl¹daniu. Podgl¹danie za-
wsze bodaj wywo³uje – bywa, że nie-
zdrow¹ – fascynację; jest to nade 
wszystko fascynacja poznawcza. Po-
znać prawdę dotycz¹c¹ drugiego cz³o-
wieka możemy tylko w taki właśnie
sposób – gdy nie wie, że jest „pozna-
wany”. Nie reaguje na nasze spojrze-
nia, nie odpowiada na słowa. Nie „gra”,
czyli nie jest „aktorem”. Dobrze pa-
miętać, że aktor po grecku, to hypo-
krites, a po francusku comedien – ob-
³udnik, ktoś, kto udaje kogoś innego. 
Każda jawność ogl¹du oznacza ko-
nieczność wywo³ania odpowiedzi w 
postaci ‘nie swojego” zachowania się.

Witold Gombrowicz mówi³ w takim 
wypadku o „formie” albo „gębie”; za-
uważa³ przy tym, że tylko dziecko oraz
prostaczek odporni s¹ na takie „upu-
piaj¹ce” spojrzenie drugiego człowie-
ka. S¹ odporni, ponieważ nie nabyli 
jeszcze umiejętności spo³ecznych, nie
ukszta³towali w sobie tzw. ja odzwier-
ciedlonego. Wiedz¹ o tym wszystkim 
badacze spo³ecznych zachowań, gdy
na przyk³ad odwo³uj¹ się do metody 
obserwacji uczestnicz¹cej, albo kiedy 
w gabinecie terapeutycznym korzysta-
j¹ z weneckiego okna. Najlepiej wie-
dz¹ o tym ci wszyscy, którzy choć raz
zamarzyli o byciu niewidzialnym: tak, 
dopiero wtedy w pe³ni można podglą-
dać.
  No dobrze, co to jednak ma wspól-
nego z teatrem? Czy można podgl¹dać 
aktora, który zdaje wszak sobie sprawę 
z regu³ wykonywanego zawodu; który 
liczy się z publiczności¹, dopytuje się 
o sk³ad widowni? Otóż, rzeczywiście, 
nie sposób podgl¹dać komedianta, któ-
ry na zimno, pos³uguj¹c się sceniczną
technik¹, odtwarza postać. Można na-
tomiast podgl¹dać aktora, kiedy bez 
reszty wciela się w bohatera, oddaje 
postaci, traci poczucie ca³ej tej teatral-
nej umowności. Aktor nie „gra” Ham-
leta – on „jest” Hamletem. Konstanty 
Stanis³awski wprowadzi³ nawet poję-
cie scenicznej „czwartej ściany”, ma-
j¹cej odgradzać aktora od pokusy próż-
ności, chęci podobania się, czyli „gra-
nia”.

  Mówię teraz o takim teatrze, w któ-
rym pracuj¹ aktorzy, nie komedianci. 
Ich można podgl¹dać bez obawy, że 
to zauważ¹; oni dopiero podczas o-
klasków przebudz¹ się, oprzytomnie-
j¹, odzyskaj¹ – choć już nie ca³kowi-
cie – sw¹ prywatn¹ tożsamość.
  Podgl¹damy zatem scenę, a na sce-
nie podgl¹damy życie. Teatr nie opo-
wiada o polityce, nie mówi o prawach 
ekonomicznych czy o budowie kos-
mosu. Mówi o kilku, kilkunastu, tych
samych wci¹ż rzeczach, które przy-
trafiaj¹ się ludziom. O mi³ości, niena-
wiści, starości, samotności, grzechu, 
niezrozumieniu, winie. Teatralna ma-
gia sprawia, że w tamtym, przedsta-
wionym świecie odnajdujemy swój 
w³asny świat; w scenicznej historii – 
swoje w³asne troski i radości; a w bo-

haterze – siebie samego. Widzimy to 
wszystko bardzo wyraźnie, bez idea-
lizuj¹cych barw ochronnych, bez sto-
sowanej na co dzień pozytywnej ra-
cjonalizacji. Ogarnia nas wtedy – pi-
sa³ już o tym Arystoteles w Poetyce 
– litość (eleos) i trwoga (phobos); ra-
zem wzięte prowadz¹ do oczyszcze-
nia (katharsis) – oczyszczenia duszy 
z niepokoj¹cych j¹ i wypieranych u-
czuć; oczyszczenia samych tych uczuć 
z fizjologicznych zabarwień itp.
  Świadectwem oczyszczenia jest w
istocie rzeczy jedno: że cz³owiek, któ-
ry wychodzi z teatru, jest kimś innym 
aniżeli ten, kto do teatru wchodzi³. Jak 
po przebudzeniu się z dziwnego snu,
pozbawiony dotychczasowej pewno-
ści – inaczej już widzi świat, siebie, 
swoje życie.

ANDRZEJ C. LESZCZYŃSKI Zazdroszczę tym
którzy wierzą
w siebie
komuś
w kogokolwiek
i w cokolwiek
codziennie o modlitwę się modlę
od życia czołgam się
w kierunku nieba
ze strachem piekła wyglądam 
i o ratunek
wołam i wołam

Bożena Ptak
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Przypudrowałam naftaliną na 
strychu
wszystkie moje twarze
nie są mi potrzebne
o tej porze życia
i tak spotykam je codziennie na 
ulicach
w kościołach salonach
mnie wystarcza już ta jedna
prosto z lustra
wchodzę w niej do pociągu
do pracy i sypialni
do kuchni
przed snem jednak sprawdzam
czy jest na pewno moją twarzą
boję się
czy aby tego dnia nie przydarzył jej 
się
nieszczęśliwy wypadek
poklepuję tysiące policzków
a nad nią przeczesuję włosy
poprawiam przed snem
zaciśnięte usta
pomadką uśmiechu
a potem idę na strych
i sprawdzam
czy wszystkie moje twarze
mają się dobrze
uśmiecham się do nich życzliwie
przy tej albo tamtej
palę znicz

***

Któż tu jeszcze może po nas przyjść
po nas przyjdzie na pewno śmierć
a potem po nas przyjdzie jutro 
ludźmi przepełnione
nasze powieki na zawsze zatrzyma 
noc
a jednak będzie nowy dzień
budzę się o świcie
w niezakłamanym lustrze
jestem wstaję idę
i spokojnie boję się
że znowu się obudzę
już nie bluźnię
nie urągam siłom wyższym
nie chowam w ramionach głowy
nie odwracam się plecami
do swoich myśli
tylko tak sobie codziennie spokojnie
konam

***

Bolą mnie plecy
od pisania wierszy
nie czytanych
boli mnie kamień na sercu
porzucony
kochaniem
lustro zmęczone moim widokiem
z niesmakiem się krzywi
tylko życie cierpliwie mnie znosi
bez wzajemności

***
                                            
Powoli
boli
czas
coraz chłodniejszy
na rzetelnym paseczku 

[wspomnień
dynda brat
i pozuje do moich wierszy
zamknął za sobą drzwi
i po angielsku się ulotnił
a ja nie mam dokąd ciała wynieść
bo strach
że mój brat
nie wybiegnie mi na spotkanie

Może już jutro

Może już jutro
przeżyjesz swój koniec świata
będzie deszcz wydzwaniał
na mokrych strunach piosenkę

młody poeta będzie sadził grządki 
[swoich wierszy

a panna młoda białą sukienkę
przymierzy
bez ciebie pusto na świecie 

[się nie stanie
żadnych trąb rac świetlistych
aniołowie ziewną sobie
 a orkiestra będzie miała przerwę [w 

filharmonii
czas tobie nie sprzyja
żadna wojna
najmniejszych szans na bohatera
pomnik
może zostawisz brudne skarpetki
jakieś długi do spłacenia
zdjęcie z ostatnich wakacji
twój najzwyklejszy koniec świata
czeka sobie spokojnie 

[za drzwiami

fot. A. Jar


