
 
 

                        ,,Świat jest teatrem, aktorami ludzie, 

         Którzy kolejno wchodzą i znikają." 
 
 
 

 W teatrze, tak jak w rzeczywistości od zawsze funkcjonowały określone reguły, dzięki 

którym wystawiana sztuka wydaje się być przemyślaną. Występuje podział na role, gdzie 

każdy z aktorów zna swoją kwestię i dzięki czemu przedstawiane są odmienne światopoglądy.  

Następnie widz próbuje w nich odnaleźć swój, często ukształtowany na wzór upodobanego, 

bądź stworzony samodzielnie. Jednak to świat posiada w tej teorii największą wartość, gdyż 

jest miejscem i akcją w jednym. Cały spektakl rozgrywa się w nim na jednej scenie, wokół 

której skupia się wszystko, łącznie z tym co jeszcze nieznane. Zatem człowiek względem 

ogromnej estrady jest tylko małym odtwórcą roli, rozpoczynającej się z momentem 

rozchylenia kurtyny, natomiast kończącej w chwili kresu spektaklu. Można by ją określić jako 

symbol życia i śmierci, ale i przemijania, bo człowiek wygrawszy swą rolę znika, 

pozostawiając po sobie jedynie wspomnienie lub całkowitą nicość. Ludzie, schodząc ze 

sceny, odstępują miejsca innym, dlatego już na samym wejściu zauważamy mijające się 

równolegle osoby. Wtedy nie przechodzi nam nawet przez głowę, że może być to prolog 

zarówno i w naszej sztuce. Stojąc już na środku estrady, samotnie oczekujemy tego co zostało 

nam wcześniej dane w czasowej formie scenariusza. A on natomiast z początku jest wątły, 

niejasny. Jednak owa nieklarowność jest całkowicie zrozumiała, gdyż zaczynamy bardzo 

niewinnie, częściej milcząc tylko słuchamy bo słowa nie są nam jeszcze na tyle potrzebne. 

Zastępujemy je czynami, by w sposób niewerbalny oddać to co przyszło nam zobaczyć, 

poczuć, zapragnąć. Gdy już umiejętnie oddajemy wszystko co targnie na nasze zmysły, 

blokada słów się urywa. Zaczynamy mówić więcej i z każdą następną chwilą bardziej 

strategicznie. Pierwszym błędem jednak staje się to, że  słowa zachodzą na czyny i więcej ich 

jest, aniżeli było nam potrzebnych. Drugi natomiast to zła interpretacja, bo człowiek źle 

rozumiejąc podany w scenariuszu przekaz, równie źle go odczyta, zaś to będzie konsekwencją 

niewłaściwego odegrania swojej roli. Wtedy pozostaje nam zamilknąć i kontynuować grę lub 

improwizować, lecz nie zawsze owa bezplanowość wychodzi nam na dobre. Nie trzymając 

się scenariusza możemy sięgnąć po rekwizyty, które z jednej strony wydadzą się być dla nas 

pomocą, odwracającą uwagę widowni, aczkolwiek z drugiej staną się jedynymi punktami 

zaczepienia ludzkich spojrzeń. Kiedy założymy maskę, ludzie będą skupieni wyłącznie na 

niej, zatem nie będą próbowali dojrzeć tego co pod sobą ukrywa. A my, pomimo tego je 



wkładamy.... jednak co nam po masce, kiedy dusza jest zepsuta, zraniona? Chowamy się za 

przedmiotem, najczęściej zakrywającym coś, co w głębi serca jest naszym utrapieniem lub 

przekleństwem. A przecież żadna powłoka nie roztopi przygniatającego w środku zimna. 

Żadna też nie zamieni się w tarczę by odbijać nadchodzące ciosy. Podobnie jest z kostiumami, 

które oddają marionetkowość człowieka, przez co i świata, zamieniającego się w "lalkowy 

teatrzyk". Ludzie w sposób nad wyraz plastyczny przebierają między strojami by dopasować 

się do innych ludzi. Zapominają o tym, że tak naprawdę nie potrzebują żadnego, pozornie 

ozdabiającego kostiumu by wzbudzić sobą prawdziwe zainteresowanie. Takim sposobem, 

stają się zwykłą lalką, z którą inny człowiek może zrobić co mu się żywnie podoba. Może 

ubrać ją w kostium błazna i w takim kostiumie paradować po całej scenie, wystawiając na 

pośmiewisko. Przy tym również i świadomość o popełnianej głupocie zostaje poddana z góry 

upadłej próbie. A tacy przez swoją naiwność czy zaślepienie będą wiecznie ograniczeni           

i upadając nigdy samodzielnie się nie podniosą. Natomiast ci ludzie, którzy pociągają za 

sznurki drugiego człowieka, bawiąc się nim jak zabawką, wszystko inne będą porównywać     

z komedią, aż w końcu sami się w nią przemienią, pozostawiając po sobie tylko śmiech           

i niedowierzanie. Jednakże ludzkość, popełniając błędy, może na ich podstawie wyciągać 

właściwe wnioski, ponieważ wstając powinniśmy pozwolić scenariuszowi na zmianę strony,  

a nie ciągle trwać w miejscu swojego upadku. Przeszłość, tak jak akty w scenariuszu, mija    

w sposób chronologiczny. Sceny dopełniają ów scenariusz, przekazując nauki, ale i trudności, 

które należy rozumnie pokonać. Są jak książka, którą początkowo trudno jest zrozumieć, więc 

i bez tego przechodzimy do następnych słów w jej treści. A nie rozumiejąc problemu, nie 

rozwiążemy go, zatem upadając, wstaniemy tylko dlatego, że tak było w następnej scenie. Nie 

zważywszy wtedy na sens czytanej treści, nie zauważymy rekwizytu, o który przyjdzie nam 

się potknąć. Podążając takim tokiem myślenia, nigdy nie zrozumiemy powodu popełnianych 

błędów, a całą winą za swoje niepowodzenia będziemy obarczali los, który tak naprawdę jest 

tylko jednym z czynników, kpiących sobie z naszej nieświadomości. Bo rzeczywistość jest 

niczym karta z pokera, zawierająca tę samą ilustrację tylko obróconą względem poprzedniej. 

Patrząc wiecznie od dołu zawsze będziemy tylko schodzić, często pogrążeni w wiecznej ciszy 

lub chaosie. A znikając, pozostawimy po sobie ostatnie słowo poprzedzające owy zamęt          

i niemość oraz oświetloną, lecz w swoim stanie pustą scenę, bez braw i aplauzów. Jednak 

wśród masek, kostiumów i innych rekwizytów przysparzających nam trosk, znajdą się i tacy, 

którzy krokiem baletowym będą wspinali się ku górze. Świadomi tego co przyszło im 

odegrać, pogodzą się ze swym losem, podając mu na zgodę rękę. I wygłosiwszy swój 

ukształtowany przez lata monolog, uznają go za swojego profesora, którego przyjścia 



potraktują jak nauki, nie złośliwości. Natomiast czas ogłoszą najlepszym przyjacielem            

i pozwalając by swobodnie przenikał przez ich życie, koniec końców również znikną, lecz już 

nie w milczeniu. Będą stali do ostatniej sceny, a przysłuchując się orkiestrze, grającej 

przedostatnią z pór roku, przywitają zimę jak nigdy dotąd, bez obaw. Bo otuleni w swoją 

prawdziwą powłokę nie będą odczuwać nadciągającego chłodu i oddawszy ostatni ukłon       

w stronę świata znikną , znikając szczęśliwie. 
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