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GRAŻY A BACEWICZ (191 3-1 69 ) 

- Piszę całowieczorowy balet ku czci 
Picassa - z jego wiedzą i aprobatą. 

Za podstawę do libretta. scenarzysta wziął 
sztukę teatralną Picassa, jednak bardzo od 
niej odchodzimy„. Pow taje zupełnie no
wy utwór. W projekcie: na scenie zupełnie 

nowe potraktowanie tańca. Tytuł roboczy: 
POZĄ.DANIE. 

z odpowiedzi na nieznaną ankietę, zna
lezioną w papierach kompozytorki -

Ruch mu:.yc·11y, nr 7/1969 



- Każdy z kompozytorów polskich idzie woją własną 
drogą. Mam na myśli nie tylko techniki kompozytorskie 
czy notację. a tateczny wynik. Jednak istnieje coś, co łą
czy utwory kompozytorów polskich - oś nadrzędnego. 
Jest to wewnętrzna ich trcś' - oczywi cie treść czysto mu
zyczna. 

Dlatego można mówić o istnien iu zkoły p I kiej. 
Nie je t elem kompozytorów polskich oryginalne ze ta

wianie dźwięków. nic wystarcza nam odkrywanie nowych 
efektów. Dążymy do stworzenia hoć fragmentu muzyki, 
która dałaby jakieś przeżycie słuchaczowi. nie tylko nam 
samym w czasie procesu komponowania . 

Stwierdzenie istnienia zkoły polskiej je t tak nieuchwyt
ne, jak i stwierdzenie wagi (walorów czy znaczenia) u twoni 
przy pierw zym jego wysłuchaniu. 

- Dotąd nie przekroczyłam i już nie przekroczę granicy, 
dzielącej nas od „ab urdu". Absurdem w tym wypadku na
zywam coś, co ię wydaje niemożliwe, a co w gruncie rze
czy daje zupełnie nowe wartości. 

Przykład: - Beckett w sztuce swej C~ekając 1w Godota 
w moim pojęciu przekroczył tę granicę: stoi dwó h face
tów i gada - zdawałoby się - szczyt nieteatraln ści, tym
cza em wynik wstrząsający. 

Ja kroczę na granicy dzielącej dwa światy. Jednak moja 
obecna muzyka. p iadająca takie elementy. a nie inne. 
bezwzględnie należy do awangardowej. Mogę się nawet 
.. p hwalić' ' paru .. odkryciami" w smyczkach. Dziel mo
ją muzykę na 3 kre y: I. młodzieńczy - bardz ekspery
mentalny. II - zwany u na niesłusznie neoklasycznym. 
a będący w gruncie rzeczy atonalnym. i okrc UT. w którym 
jeszcze tkwię. Doszłam do niego drogą ewolucji (nie rewo· 
lucji) p przez M11:,ykę 1w smyc:,J..i, trąbki i perkusję, V I 
Kwartet smyc:,kowy (czę'ciowo serialny). Il Sonatę na 
skrzypce ·olo. Koncert na wielką orkie trę symfoniczną. 

twory najwyraźniej charakteryzujące moją estetykę nr 
okresu to: VII Koncert smyczkowy, Kwartet na 4 wiolon
czele, Pel!Sieri 11ott11mi na rkie trę kameralną, Koncert na 
2 fortepiany i orkiestrę (V i li Koncert na skrzypce i r
kiestrę). 

W mojej muzyce duż ię dzieje, jest ona drapieżna, 
a jedn cześnie liryczna. 

W trosce o nieutrudnianie wykonawcom pracy, a także 
dlatego. że nie lubię w muzyce przypadkowości. n tuję swe 
kompozycje tradycjonalnic - nawet fragmenty noszące 
wszelkie echy aleatoryzmu. Przysparza mi to wiele trudu. 
Są naturalnie problemy czy efekty. dla których nie znajdu
jąc odpowiednika w starej n tacji - wynalazłam i losuję 
swoją własną . 

GRAŻYNA BACEWICZ 

(z odpowiedzi na ankietę, ·.w.) 
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ADE SZA. ZIELIŃSK[ 

GRAŻYNA BACEWICZ 

Gr~·żyna Bacewicz jest jako kobieta-kompoi:ylor feno
menem w ska li światowej. zjawi kiem bez precedensu -
jeś li idzie o talent. rozmach twórczy. bogactwo problema
tyk i kompozytor kiej. imponujące opanowanie rzemiosła 

we wszystki h gatunkach muzyki in tmmcnt.alnej . indywi
dualność stylu. Styl jej zdradza zresztą niezbyt .. kobiece" 
cechy p ychiczne - kryje w . obie ogromną energię wital
ną, upodobanie do nichliwych i pikantnych przebiegów 
dźwiękowych. o często dowcipnych i rubasznych akcentach 
wyrazowych, dosadny h środkach wypowiedzi, zdecydowa
nej tematyce. żywiołowej rytmice, i przy tym wszy tkim -
imponującym poczuciu logiki formy. 

Bacewiczówna pi'ała dużo i szybko, chciałoby się rz1,;c -
z łatwością i rozmachem dawnych mistrzów klasycznych_ 
Pełna liczba jej kompozycji wydaje się bLi ka setki. Styl jej 
ulegał w ciągu dziesięcioleci bogatej ewolucj i, zmieniały ię 

~rodki dźwiękowe. koncepcje fo rmalne, hierarchia za ·adni
czych elementów muzyki. typ wyrazu; wszakże we wszyst
kich jej utworach, z różnych lat, bez tmdu rozpoznajemy 
ciągle tę samą. wysoce specyficzną osobowość. Komp zy
t rka rozpoczęła twórczość (przed wojną) od jawnej po t:a
wy neoklasycznej. bli kiej ówczesnym tendencjom estetycz
nym Strawińskiego i nowej szkoły francu kiej; kończyła 

ją na bazie odkryć dźwiękowych i formalnych powojennej 



muzyki awangard wej. A ściśle mówiąc - doszła do ory
ginaJnej yntezy dawniejszych klasycyzujących formuł ryt
miczno-melodycznych z nowym materialem dźwiękowym, 

nowymi efektami brzmieniowymi, nowymi środkami eks
presji. 

Antyromantyczne na tawienie Bacewiczówny tkwi głębo
ko w jej indywidualnym temperamencie: nieskora do wy
lewności uczuciowej. zawsze pełna żywi !owego dynamiz
mu, bardzo intensywnie przeżywająca rzeczywistość i wszy-
lkie jej złożone problemy, ale nie rezygnująca z ostrego, 

rzeczowego spojrzenia i optymistycznej konkluzji - w sztu
ce swej nie ulegała nigdy pokusie poddania się poetyce li
rycznych westchnień i wyrażania wewnętrznych, subiektyw
nvch konfliktów. Pociągała ją raczej pr tota, logika 
i .energetyka klasycznej fonny. Tę .,kia ·ycyzującą" po tawę 
zachowała d końca, niezależnie od powagi podejmowanej 
tematyki, z biegiem czasu coraz bardziej obecnej w jej 
utworach. Lekkość i niefras bl iwość typowego neoklasy
cyzmu szybk przestała wystarczać wrażliwej artystce; w 
Jatach pięćdziesiątych sięgnęła ona (przede w zy tkim w 
symfoniach) do głęb zej problematyki ekspresyjnej , w po
staci pozostawionej jeszcze przez romantyzm, próbując ją 
złączyć z klasycznym porz.1dkiem i nowoczesną pikanterią 
brzmienia, i w zgodzie z własnym temperamentem. Poważ
n>cl1 akcentów dramatycznych nie zabraknie także w jej 
p0źnych utworach, zresztą już w połączeniu z bardzo 
wspókzesnymi, ostrymi środkami ek presji, ale i tu podpo
rządkmYane ą one nadrzędnemu rygorowi jasnej, klarow
nej, wewn~trznie dynamicznej i ciągle w jaki' sposób „k la
sycznej" - formy. 

Ostatni kres twórczo:::-i Grażyny Bacewi z - datujący 

się od początku lat ześćdzie iątych - prezentuje interesu
jące skrzyżowanie w pólcze ncj, najnowszej po tawy kom
pozytorskiej z jej dotychcza owymi ideałami artystycznymi . 
Rytmiczna prężność i o t rość jej muzyki przybrała postać 
bardziej złożoną, odbiegającą od prostej pulsacji i skłania
jącą ię do wyrafinowanych rozkładów akcentów i zaska
kujących następstw ruchowych. Właściwe tej artystce dow
cip i przekora w fonnowaniu motywów i rytmów o iągnęły 
stopień ostrej i zjadliwej groteski. Spokojne i dyskretnie li-

ryczne fragmenty jej kompozycji przerodzily się w epizody 
pełne niezwykłości i fantastyki . Rezygnując z tradycyjnego, 
tonalnego kształtowania melodii, a często w ogóle - z 
wszelkie linii melodycznej, kompozytorka w dużej mierze 
koncentruje się na samym brzmieniu, jako barwie i kształ
cie. sięgając po wy zukane środki kolorystyczne i artyku
lacyjne (zwłaszcza w ·myczkach) i układając figury, rytmy 
i arabeski dźwiękowe tak. aby swym bogactwem form do
statecznie kompensowały brak tradycyjnego rozwoju melo
dycznego. Bogactwo użytego materiału narzuc.:a także no
wy, zgoła niekonwencjonalny przebi g muzyki. wyrażający 
ię w ustawicznej, kapryśnej zmienności barw, rytmów 

i k ztałtów dźwiękowych, w jakby nadmiernie ruchliwym, 
wewnętrznie niespokojnym i „poszarpanym" toku wyda
rzeń - pełnym raptownych skrętów i zaskaku jących kon
trastów. Wszy tko to je t jednak podporządkowane nad
rzędnej. precyzyjni przemyślanej koncepcji fonnalnej i wy
razowej kompozycji; rzetelność i logika konstrukcji pozo
stały do końca jednym z najmocniej zych atutów artystycz
nych sztuki Grażyny Bacewicz. 

Umiłowanie klasycznych fom1 muzyki instrumentalnej 
(sonata, koncert, kwartet, symfonia, czy bli ki~ im nadal 
Muzyka na smyczki, trąbki i perkusję lub Musica in tre 
movimenti) sprawiło, że w twórczości Bacewiczówny nie-



wielkie micjs.:e za jmuje muzyka sceniczna czy oparta o tre
ści literackie. Z wcześni j ·zych utworów wymienić możemy 
komiczną operę radiową do libretta E. Fi chera Pr-:.ygoda 
/...ról a A rturu tl 959) oraz dwa balety: Z chłopa kni! według 
staropolskie j komedii Baryki ( 1953) i Esik 11· Osteml-;. ie we
dług Boya (196-l). Z doświadczeń tylistycznych oslatn icgo. 
najbardziej nowoczesnego okresu twórczości kompozytorki 
wyra. ta balet Poż<idanie, napisany w r Jku I 968 do libretta 

M. Bibrowskiego według sztuki Pica sa Pożądanie schwy
tane za ogon. Jest to ostatnie dzjeło Grażyny Bacewicz, któ
rego nie zdążyła d kończyć. choć brakowało już tylko nie
wiciu taktów muzyki: partytura urywa się w środku finało
wego tańca zatytuł wanego Pikasjanka (dzieło zo tało osta
tecznie dokoń zonc przez znanego dyrygenta i kompozyto
ra Bogusława Madeya. tej now j wersji nie wykorzystuje 
jednak obecny spektakl: muzyka kończy si w miejscu. w 

którym przerwała ją kompozytorka). 

Pożądanie Bac~wiczówny je l nie tylko jej ostatnią -
chr no! giczni - komp zycją. ale zarazem ostatnim, naj 
dalszym etapem w jej rozwoju stylislycznym. Kompozytor
ka sięga - w wielu fragmentach utworu - do najśmiel
szych środków dźwiękowych, nie wykorzystywanych dotąd 
w jej twórcz ści. środków m1leżących już w pełni do świata 

najnowszej awangardy muzycznej. h dzi tu w pierwszym 
rzędzie o odcinki ,.aleatoryczne'', tzn. wykorzystujące r Ję 

przypadku w ostatecznym, z zegółowym ukształtowaniu 

obrazu dźwiękowego. Przypadek decyduje tu wszakże 

o najmniej istotnych detalach rytmiczno-dźw iękowych: . ą 

to odcinki pomyślane jako najbardziej gęste. ruchliwe i zło
żone sploty partii instrumentalny h. alizowanych już bez 
podzjału na takty i bez ścisłej synchronizacji dźwięków w 
po zczególnych in lrumcntach. W szczegółach układa się 

to więc rozmaicie. ale ogólny efekt ruchowo-brzmieniowy 
zostaje zawsze ten sam. zgodny z intencją kompozytorki. 
Zarówn w tych (wydzielonych w partyturze) fragmentach, 
jak i w wielu innych. już ś iśle taktowanych, odkrywamy 
wiele świetnych sytuacji brzmieniowych, w efekcie nie mniej 
nowocze nych niż te. które znamy z awangardowych party
tur Pendere1,;kiego. 

Ta „awangardowość'' nie określa jednak całej muzyki do 
baletu. Odcinki radykalnie nowoczesne przeplatają się tu 
z fragmentami bardziej umia rkowanymi, a nawet z epizo
dami o wręcz tradycyjnych motywach melodycznych. Pv
iądanie Bacewiczówny je l nic tylk prezentacją jej naj
śmielszych pomysłów muzycznych, ale i „retrospektywną" 
syntezą jej dotychcza. owych d świadczeń. Odnajdziemy tu 
wicie cytatów z różnych dzieł instrumentalnych ostatnich 
lat (najbardziej uderzające są zapożyczenia z jej Diverti-



111e11/a na :-.my zk i w I I akcie). Wszystkie te jednak na j
bardziej różnorodne środki łączą się w przebiegu tego 
utworu w jedną zręczną i organiczną całość, układają · ię 

w jeden ciąg zmiennych perypetii dramatycznych i ą ma
nifestacją jednej wyraźnej osobowości artystycznej. 

Kompozyt rka . pmgnąc napisać nowy balet. sięgnęła do 
sztuki Picassa byna jmniej nic w wyniku jakiejś szczególnej 
fascynacji próbą litemcką sławnego malarza (znane są jej 
krytyczne uwagi o tym utworze), lecz niewątpliwie dlatego, 
że sam klimat tej sztuki- surrealistyczna symbolika i ostra 
groteska, dziwaczność pomysłów i lapidarność sformuło

wań bogactwo podtek tów i śmiało'ć dosadnych, zaskaku
jących efektów - wydał jej się odpowiedni do ·tylu jej 
muzyki . Wybrany temat był jednak tylko pretekstem: 
w istocie chodziło jej o próbę przełożenia na „język" for
my baletowej swych bogatych doświadczeń dźwiękowych 
i wyrazowych ostatnich lat. Najnowszy styl Bacewiczówny, 
choć wypracowany na gruncie „klasycznych" form instm
menla lnych, .ie t na pewno dobrym materiałem do ekspresji 
tanecznej: jest to styl barwny i ruchliwy, o o trych kontu
rach rytmicznych, pełen wyrazistych, bardzo pia tycznych 
i „chamkterystycznych" zwrotów i figur o ogromnej skali 
odcieni emocjonalny h - od brutalnego dynamizmu, po
przez pikantną groteskę, tajemniczą fantastykę. do mo~
nych, agresywnych akcentów drama tycznych. 

Pożądanie prezentuje nam w pełnej okazałaś i cały ten 
wachlarz emocji i nastrojów. W swojej koncepcj i artystycz
nej dzieło to nawiązuje do najlepszych tradyl:ji ba letowych 
naszego stulecia - Strawiń kiego. Bartóka i Prokofjewa. 
Ale w jakże świeżej i indywidualnej postaci! Najbardziej 
oryginalną cechą Lej muzyki jest jej ustawiczna zmienność. 
rzutkość, zaskakiwanie coraz t innymi zwrotami, rytmami. 
barwami, akcentami. figurami i efektami na trojowymi. 
Wydarzenia dźwiękowe zmieniają się tu jak w kalejdosko
pie. Podkreśla to je zcze niezwykle zróżnicowana instm
mentacja: z jednej strony bardzo prosta i przejrzysta (stro
niąca od gęstego „sosu" symfonicznego), z drugiej strony - 
operująca ustawicznymi kontrastami, oparta na raptow
nych, najbardziej nieprawdopodobnych zestawieniach od
ległych barw instrumentalnych. 

' ' 

Mimo tej całej <letal icznej złożoności przebiegu dźwi~
kowego. dzieło to po iada uporządkowaną formę .. symfo
n iczną", opartą na następ lwie wyraźnych, odrębnych czę

ści - faz. Pierwszy akt rozpoczyna się ostrym i brutalnym 
wstępem, po nim następuje długa sekwencja jasnych. barw
nych i grote kawo-rytmicznych ytuacji, następnie epizod 
pełen niezwykłośc i i tajemniczej fantastyki, bardzo taneczny 
i .,szlagierowy", osobliwie groteskowy Danse macabre, 
wreszcie sceny wyrażające niesamowitość i dramatyzm. 
Drugi akt zaczyna się w nastroju spokojnym i lirycznym 
(z akcentami żartobliwymi), przechodzi przez fazę żywego. 
błyskornwego i rytmicznego „scherza", na tę pnie - ceny 
„groteskowo-konfliktowe" i pełne surrealistycznej niezwy
kłości, aby zakończyć ię pełnym energii i dynamizmu, choć 
zupełnie niekonwencjonalnym rytmicznie i wewnętrznie 

złożonym tańcem finałowym. Ta niezwykle barwna, pla
styczna i bogata w wydarzenia opowieść muzyczna może 
oczywiście stać się impulsem do bardzo różnych koncepcji 
treściowych i choreograficznych, niekonie znie związanych 
ściśle z pierwotnym tematem i librettem - czego przykła
dem właśni obecny spektakl. 

TADEUSZ A . ZIEL/li'JSKI 



O GRAŻYNIE BACEWlCZOWNlE 

.. .Jej lwórczo ~ć - gdy u iłuję ogarnąc ją myślą. pisząc 
zarazem te pośpieszne Iowa - wyda je mi sit; obszarem 
równie wielkim. co pozornie tylko. jak dotąd. dokładnie 
zbadanym i poznanym . Albo też przyp mina wielką. wie
lowątkową powieść. której pow. ta wanie ślepe fatum prze r
wało w przypadkowym miejscu. Tak wicie mogło się je z. 
cze stać. tyle jeszcze nowych zap wiedzi zawierał dotych 
czasowy Lok fabuły: nie tcty. nigdy już nie poznamy zakoń
czenia. które było możliwe. Szkoda. tak bardzo szkoda. 

TADEUSZ BAIRD 

ios. jaki zadała mierć Grażyny Baccwiczówny nie
zliczonym wi lbicielom jej talentu, jest jeszcze boleśniejszy 
dla Lych wszy tkich , którym dane było znać ją jako czło 
wieka. kolegę i niezrównaneg . wypróbowanego przyjacicl<L. 
Niech będzie dla nas po iechą fakt. że istnieją niezni zczal
ne dzieła. jakie pozo tawiła zarówno "ej twórcza wy1>bra7-

nia. jak - gnrącc serce. 

WITOLD LUl'O'iłAW. Kl 

ndrzej ajcwski - projekt dck<>racji tl<> baletu Poiqdanie. 



PABLO PICASSO 

POŻĄDANIE SCHWYTANE ZA OGON 

(Fragment aktu trzeciego) 

WIELKA STOPA: Prawdę mow1ąc nic nie dorównuje 
potrawce z baraniny. Ale ja wolę wołowinę z ce
bulką albo po burgundzku, z czerwonym winem. 
dobrze. starannie i skrupulatnie przyrządzoną 
w śnieżystym dniu przez moją hi zpańsko-mau
rytańska kucharkę, n iewolnicę i kochankę z biał
komoczem, rozcieńczoną w woniejącej architek
turze kuchni. Nic, nawet moła i lepkość jej 
oderwanych rozważań nie dorównuje jej p j
rzeniu i jej biodrom posiekanym na płaskim 

pokoju jej królewskich ruchów. Jej kaprysy. jej 
ciepło i chłód nadziane nienawiścią są w samym 
środku posiłku po prostu kolcem żądzy przery
wanym duserami. Zimn jej odwróc nych ku 
sobie paznokci i ogniste ostrza jej lodowatych 
warg na słomie zaktualizowanego lochu bynaj
mniej nie ujmu ją b l iźnie jej rany nic z jej cha
r..ikteru . Koszula ściągnięta z piękności. jej 
szemrany channe przy zamerowany do jej gor
su i iła przypływu jej wdzięków trzą a złoty 
pył jej spojrzenia w zakątki i zakamarki zlewu 
cu hnącego bielizną rozwieszoną w knie jej 
spojrzenia wyo trzonego na kamieniu ·zlifier-
kim je.i splątanych włosów. A jeśli harfa eo!-



Pabln Pica. o i Scrgc Lifar . 

ska jej rdynamych plugawych wyzwisk j je · 
'miech drażnią lśniącą powierzchnię portretu. 
to zawdzięcza tę lawinę hołdów swym nadmier
nym proporcjom i swym wzni zającym propo
zycjom. Włócznia bukietu kwiatów, chwytana 
prze7 nią w locie, krzyczy w jej rękach o kró
lew kim uwielbieniu ofiary. Skryslalizowane w 
myśli, w tern pi wielkiego galopu miło· ci, płót
no zrodzone rano w zarodku swej nagości prze
sadza prze zkodę i pada zdyszane na łóżko. 

oszę te piętna na swyn ciele; ą żywe. krzy
czą i śpiewają. i nie przeszkadzają mi wziąć 

pociągu o 8.45. Róże jej palców pachną ter
pentyną. Kiedy rucham uchem milczenia i wi 
dzę. jak jej 01.:zy si z.amykają i rozpo' iem ją 
woń jej pieszczot, zapalam świece grzechu za
pałką jej wezwań. lektryczn:i kucharka-kuch
nia ma szerokie plecy. 

Pr7elot.yl Micc:yslaw Bihroll'sl..1 

Pablo Picas o. cena mitologiczna (1967) . 



ZAMIAST STRESZCZENrA 

KILKA SŁOW O „POŻĄDANIU" 

Spektakl baletowy pt. Pożądanie je t manifeslacją pew· 
ncj postawy realizatorów. Manifc tacją napi~ć, klóre są 

właściwe niejednemu z widzów, niepewności charaktery· 
stycznych d la wszy tki h ludzi , którzy stawiają sobie wciąż 
nowe pytania. Odpowiedzi ,.zad walającej ", odpowiedzi , 
która by uwolniła nas od niepokoju niewiedzy. nie trzy
ma.my. Dlatego też spektakl nasz może jedynie zasygmli· 
z wać pewne myśli i slany emocj nalne . Moż zaniepokoić. 

Co jest podstawowym problemem spektaklu. którego 
specyfiką warsztatową jest ruch i rytm . zaś w plaszczyżnie 
informacj i - przekazywani napięć, emocji i zach owań lu· 
dzi'? - ęk. Lęk człowieka przed wszystkim. c g ota
cza, przed podjęciem jakiejko lwiek decyzji, przed porażką 
i ukce em , przed aklywnością i jej brakiem. przed śmier· 
cią i - 1:0 najgroźniejsze - Jęk człowieka przed człowie
kiem. Mnie szczególnie zaintcrc ował problem l ęku biolo
giC'Znego, występującego w dwu wypadkach: walk i o zacho 
wanie życia wła neg i życia gatunku. 

ON - człowiek, który zos tał postawiony w sytuacji za
grożenia biologicznego i zagrożenia ze strony sił zewnęll7· 
nych - może ił. któ re stworzył jego umy ł - jest. według 
libretta, samym Picassem. 

Wielk i Malarz, Wielki Człowiek, Wielki Mężczyzna je t 

więc o ią lego zdarzenia - spek taklu. Zdarzenia, którego 

mottem mogłyby być słowa: Miłość jest najwyższym prze
jawem twórczej działalności człowieka (Erich Fromm). 
Cóż można powiedzieć zamiast zakończenia? -

Przed czym zamykamy drzwi 
czy przed nocą 
przed głosem 
przed czasem 
przed wiatrem 
czy przed sobQ? 

Zamknięte drzwi 
a w ręku klucz -
nadzieja. •) 

") Pnweł Mitwer - 7.mnkn;rtt dri.ui 

Jer :.y Makaro\\' ·J..i 



AU LlEU D'UN R SUME 

QUELQUES MOTS 
SUR LA „CONVOIDSE" 

Le pectacle de ballet intitule Convoitise est Ja mani
fcstation d'une certainc attitude d realisateur . Manife ta
lion des Len ions proprcs a plus d'un pectateur, des incer
tiludes caracterb.Lique · pour Je commun des hommes. qui 
se posent continuellement des que tions nouvelles. Ne us 
n'obticndrons pa. de rep n e „sati faisante" qui nous de
livrerait de l'inquietude de l'ignomncc. Aussi notre spec
tacie ne peut-il que signaler certaincs pensee . certains etats 
emotionnels. li peul inquieter. 

Qu 'c t-ce qui est Je probie me essentiel du spectacle, dont 
la spefo.: ite du metier est Je mouveroent et Je rythme, et sur 
le plan de l'information - la transmission des ten ions. 
des em tions. cl de comp rtements humains'! C'est la 
peur. La peur que re 'ent l'homme de toul e qui l'entourc. 
la pcur de prcndre une decision quelconque, la peur de 
l'echcc et du succes. la peur de !'acti ite et de son absen e. 
la peur de lu mort, et, ce qui e t le piu terrible - la peur 
d'un autre homme. J'ai ete interesse plus particulierement 
par le probleme de la peur biologique qui se manifeste dan · 
ces deux cas: la lutte pour la conservation de Ja vie propre 
de l'individu, et Ja lutle pour la survie de l'e pece. 

LUI - l'homme menace du point de vue biologique. 
ainsi que par des forces exterieures, creees peut-etre par 
son cerveau, c'est, selon le librett , Picas o łui-meme. 

Ainsi le Grand Peinl re, le Grand Hamme. et le Grand 
Male est-il le pivot de cet evenement spectacle. Evenement 
dont !es mots ·uivant pourraient etre la dcvisc: L'w11011r 
est la ma11ife~1urion supreme de /'activitć crJatrice de 

/'ho111111e . (Erich Fromm). 
Qu'e t-ce que nou p urrion dirc pour finir? 

A quoi fer111011s-11ow notre porte? 

tl la n11it 
tl 11 n!' i ·oi.\ 
au remps 
<111 Vf'tlf 

tl 11ous-111e111es? 

Une porte fermee 
et 1111e cle dans la main -
l'esperance *) 

') P:iwtł Mittner - La poru fermłt! 

Jtrt.Y Makarmnki 
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