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Julian Przyboś MIĘSO BOHATERSKIE 

„Wszystko gnije, psuje się, rozpada .. . To zaś, co gnije, wyrzuca 
się precz. Odkrawa się nożem ja·k zepsute mięso" - powiada 
sparodiowany Hamlet w Kucharkach Nory Szczepańskiej - i kto 
by chciał tę zaiste na miarkę kucharki sentencję 1przybliżyć i przy
stawić do królewiczowskich lokuc ji w rodzaju: „Coś się psuje 
w .państwie duńskim" albo, co gorzej , do owego ta·k przesławnego, 
że już chyba tylko· w ·podwójnym cudzysłowie możliwego do wy
głoszenia monologu ... Albo kto ·by chciał Ofelię Szekspira upić, 

podekscytować, rozebrać do naga i wsadzić do beczki z kapustą, 
jak właśnie w tej sztuce (bo w tym drugim akcie Kucharek autorka 
pozwoliła, żeby się jej figury rozpuściły w 1kuchni po rabaillesow
sku najjurniej i najwulgarniej) .. . Kto by chciał tak przemieszać 
wzniosłe z trywialnym, tragiczne ze śmiesznym, mądre z głu.pim, 

czy rzekomo głupim, i w takim groteskowym wymieszaniu nie tyle 
grochu, co panny z kapustą i kapuściarzem, a filozofującego króle
wicza z kuchareczką na kolanach - ten miatby tylko wtedy •rację, 
kiedy by się nie domacywał zbyt natarczywie ·tak zwanego głęb
szego sensu w takiej za•bawie. Obawiam się bowiem, że egzegeci 
tego dzieła, teksto- i teatrolodzy oraz krytycy i irecenzend, łamać 
sobie będą głowę nad - jak się to mówi - filQzofią Kucharek, 
a więc nad wszelakimi z nich płynącymi ideami: morałnymi, spo
łecznymi, egzystencjalnymi oraz niektórymi innymi. 

Za.pewne, to, że sama niezłomność i racja stanu okazuje się, 

przymawiającym się własnej kucharce o resztki kapłona z nadzie
niem, żarłokiem i smakoszem (a także oblizującym się, chytrym 
okrutnikiem), że Hamlet dobiera się do Małej Kuchareczki, a po 
koszuli do prania i majtkach królowej i Ofelii wiele można wno
sić - zapewne wszystko to proponuje np. taką teorię; „Historię 

tworzy się przecież pisząc krwią kłamstwa!" albo taką myśl jak 
np. ta w dialogu Małej z Anty•goną: „Chcesz umrzeć zamiast 
mnie?" - „O jakże wieLkie słowa! A tak! Czym byłabym jutro? 
Bezimiennym .próchnem!" Ale też wszystko to znaczyć może np., 
że Antygona tak rozumująca jest nowoczesną egzystencjalistką, 
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która dla przyszłej swojej legendy umiera jak zakłamana po trosze 
kabotynka, po trosze „nieukojone" marzycielskie cielę młoda:pol

s·kie, a może ofiarnica ratująca od śmierci tę, która w Kucharkach 
pogrzebała Polinejka - Małą? Wszystko to, być może, jest i zna
czy w tej śmiałej i rozbuchanej grotesce, w •której jatki rzeźnika 
i .psujące się na upale mięso nie są już tylko aluzją do ciał mordu
jących się ludzi, tych, co to zamiast pracować i jeść, tworzą hi
storię (a więc legendę? kłamstwo?), ale ·to mięso jest porównaniem 
czy nawet zrównaniem z „bohaterami", pełnym jakiegoś ludożer
czego wstrętu czy przewrotnej lubości ... o stopień tylko jaskra
wszej i ok0rutniejszej niż owa szekspirowska nip. w scenie z gra
barzami„. 

Ażeby rzeź kur była odpowiednikiem zarzynania się bohate
rów, robiących historię, zrobiła Szczepańska pewnego rodzaju 
misz;kulancję Sofoklesa z Arystofanesem; parodiując Hamleta mo
gła się trzymać samego Szekspira, w którym jest i król , i błazen 
(ale nie na równej stopie traiktowani !) ; a co zrobiła obrabiając 

po swojemu Becketta? 

Można kręcić nosem na to, że autorka, skoro już miała .taką 
niepohamowaną chętkę i wielką śmiałość, żeby się porwać na 
przyrządzenie w swojej groteskowo-spotworniałej kuchni Sofokle
sa i Szekspira, można kręcić nosem, że z dramatów współczesnych 
wybrała modnego Godota„ . Przecie to nie arcydzieło, a cóż dopiero 
zestawiać tę błahostkę z ta·kimi szczytami sztuki d-ramatycznej jak 
Antygona czy Hamlet! Tak, można k.ręcić na:sem, ale proszę zwa
żyć, ja·k śmiało autorka spreparowała tego przereklamowanego 
Becketta! Z Antygony i Hamleta zrobiła groteskę z wieloznaczną 
„prydumką" (ja nie podjąłbym się zgadnąć, ja•ka w niej dudni 
głębia!), a z Czekajqc na Godota - dramat serio! Bo też z szyder
czej groteski, jaką jest Godot, nie sposób, żeby jej zaprzeczyć, 

zrobić groteski. Trafny instynkt parodyjny kierował Szczepańską, 
żeby Becketta potraktować poważnie, chcę rzec: zrobić z niego 
„trajedyję" jak się patrzy. (Napisałem „trajedyję'', bo nie przy
puszczam, żeby autorka o tak piekielnym zmyśle przedrzeźnienia 
wszys0tkiego, co patetyczne, wzięła dosłownie dramat tej nieco po
mylonej Małej.) Bo patrzcież, ta marzycielska Mała, C-O to była 

naprawdę i Antygoną, i potrosze Ofelią, tutaj w trzecim akcie, 
smażącym w kuchni Godota, okazuje się świadomą bohaterką (jak 
ci, co robią historię), bo zabija Pozza, i jakby znów Antygoną, tą 
sprzed wieków, legendarną . Ale czy napewno?„. 

Co powiedzieć o sztuce Szczepań&kiej jako dziele literackim? 
Pewnie, że najwyższą ambicją pisarską byłoby tworzyć takie pra
wzorce poezji i myśli moralnej, takie mity literackie jak Antygona, 
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Hamlet.. . Jeśliś Poeta przez wielkie P, to nie ,parafrazuj, nie obra
biaj mitu już stworzonego, nie parndiuj, bo to praca już wtórna, 
już ułatwiona. Sam twórz nowy mit, natchnij życiem nową postać, 
co stanie się jak Hamlet ideą, ·prawzorem, imieniem pospolitym 
niezliczonych hamletów! Ale - powie 111a to historyk - Grecy 
opracowywali wciąż te same mity, a ileż to od czasów Sofo'klesa 
było Antygon literackich, ile wariantów tej samej sofoklesowskiej 
myśli? Parafraza, groteska, parodia też bywają arcydzielne, nie ma 
już bowiem dzisiaj hierarchii rodzajów literackich. 

A Kucharki Nory Szczepańskiej są groteską uderzająco śmiałą 
i pomysłową. Soczysta wulgarność , bujność i jurność , przemieszane 
z uświęconymi wzniosłościami mają jakieś gargantuańskie wymiary, 
spotworniałe a śmieszne. Pewnie, że figury kucharek są te same, 
przy.pomina to trochę mechaniczne powtórki Erosa i Psyche Żuła
wskiego, wolelibyśmy może, żeby i ich ty,py, tak jak bohaterowie 
parodiowanych dramatów, zmieniały się i zamiast Jurnej była 

np. w Godocie chłopczyca lub lesbijka„. Ale słuchajcież, jakim 
jęzY'kiem mówią! Znać, że pisała to poetka czująca smak słowa, 
autorka wydanego przed wojną cennego tomiku wierszy p.t. Uwie
dzione źródła. Te żywe, głębokie źródła wyobraźni językowej 

zasiliły obficie pierwszą, a tak śmiałą sztukę Nory Szczepańskiej. 
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Marcin Czerwi11ski O POTRZEBIE PROFANACJI 

p radawną fascynacją ludzkiego umysłu była szczególna 
dwoistość życia społecznego. Toczy się ono ja·kby na dwu 
planach. W różnych epokach i w różnych systemach myślenia 

rozmaicie plany te określano. Przyporządkowywano ·je odmiennym 
bóstwom, na przykład męskim i żeńskim, nazywano je poziomami · 
wielkiej i małej historii, „fasadowym" i „kuchennym" as:pektem 
Ż:)'Cia. 

Na jednym z tych .planów zawężlają się wielkie sprawy pub
liczne, kształtują imperatywne wzory, które pospolitą masę ludzką 
porywają ku zadaniom leżącym poza jej własnym horyzontem. To 
te wła.śnie sprawy i te wzory budzą entuzjazmy i fanatyzmy, przy
noszą przeżycie wzniosłości, ale one też stają się niekiedy zło

wróżbnymi idolami, przeobrażają się w uciążliwe więzy. Jeśli ten 
plan nazwać można „tworzycielskim", drugi skupia to wszystko, 
co zorientowane jest nie na :kreację, nie na szeroki horyzont, lecz 
na trwanie, wręcz na przetrwanie. 

Odsuwając się od zgiełku historii i jej rozległych projektów, 
odrywając wzrok od tych blasków i tych cieni, na planie drugim 
napotykamy s:pokój nieefektownej niezmienności. Częścią swojej 
istoty należąc do przemijającej, ryzykownej i kontrowersyjnej 
rzeczywistości his torii, inną częścią każdy z nas uczestniczy w nie
mal niewzru·szonym rytmie, który odmianę dopuszcza w niewięk
szej mierze, niż to obserwujemy w dziejach gatunków. 

Oto .plan pierwszy, kontrowersyjny. P,rzeminęło wiele impe
riów, których zasady nikt już dziś nie pojmie, jeśli nie objaśni jej 
żmudna rekonstrukcja erudyty. Sprawy, w które wierzono ongiś 
na tej ziemi, nam przedstawiają się w większości jako słowa nie 
tylko puste, ale niemalże niepowiązane. Nie ma natomiast wąt1pli
wości, jak rozumieć motywy człowieka, :który idzie do łóżka lub 
zasiada do stołu, nie ma co do tego wą tpliwoś-ci bez względu na to. 
czy działo się to przed tysiącami lat czy wczoraj, na antypodach 
czy w naszym domu. Jesteśmy tu na planie drugim, na planie 
oczywistości. 
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Może więc jest tak, że z jednej strony mamy korowód prze
mijających wizji, z ·których żadna nie osiąga ,prawdy, żadna bo
wiem nie umie się utrwalić , z drugiej zaś - właśnie jakąś 

prawdę ludzką, jednakowo wymowną i sprawdzalną zawsze i wszę
dzie? Jakkolwiek stawiano sobie takie pytanie, jest ono sformuło
wane w sposób bezzasadnie aiternatywny. Każe wybierać tam, 
gdzie rrzeczywistość zawsze narzucała łączenie. Więcej racji miał 
ten, 1kto równowagę świata mierzył faktem, że wielkie konflikty 
ulegają zawieszeniu na czas obiadu. Podzielając w zasadzie ten 
pogląd, trudno jednak zaprzeczyć, że pomiędzy dwoma planarni 
życia społecznego istnieje opozycja, zachodzi coś w rodzaju oko
licznościowych spięć, zaprzeczeń. Profanacja pospolitością bywa 
celowa. 

Historia 1kreowała się poprzez mity. Nakładają się one na 
powszednią rzeczywistość z dużą przy,padkowością i z małą troską 
o odpowiedniość. Uświęcone archetypy społeczne nier·zadko są 

odgrywane przez niegodnych czy wcielane z opóżnieniem histo
rycznym, które je dezaktualizuje, lub przy fałszywym ich odczy
taniu. Wtedy to właśnie ,potrzeba ich profanacji jest odruchem 
samozachowawczym. W od.ruchu takim odwołujemy się do najpro
stszych oczywistości. Wtedy wyzwolenie przynosi świadomość , że 

domniemany święty podgląda panienki, że to, co braliśmy za zdo
bywczy uśmiech na twarzy bohatera, stanowi wyraz przyrodzonej 
głupoty. 

W społeczeństwach cywilizowanych mity mają .postać pisaną, 

literatura jest ich ·główną dostarczycielką. Ona to z materiału 
fikcji lu'b z żywych ludzi uczyniła szereig symboli o trwaniu nie
rzadko .długim, mieniącym s ię różnorakimi, lecz zawsze wysoce 
zobowiązującymi treściami. Ona stworzyła lub •rozpowszechniła 

wzorcowe wąt·ki i portrety przykładowych osobowości, które mie
rzyć mają nasze postępki i skłaniać nas ku jakimś wyborom. Czym 
byłoby wychowanie jafkże już licznych pokoleń bez nadludzkiej 
przebiegłości Odyseusza, nieulę.kłej czystości Hamleta, bez Wandy, 
która nie chciała Niemca? Ale w tej samej literaturze, dostar.czy
cielce wzorów i ·bohaterów, znajdziemy środki uodparniające na 
wypadek, gdyby miała nam grozić ich tyrania. Na długo ,przedtem 
nim anders enowskie dziecko wzniosło okrzyk: „·król jest nagi", 
po.dobne wołanie .rozlegało s ię po wielokroć . Pióro kroni•karza 
utrwaliło nie tylko mit Cezara , prototypu władcy~boga, fundatora 
pax romana, utrwaliło ta1kże śpiewkę uliczną o łysym dziwkarzu. 

Można wręcz rpowiedzieć, że dziejom słowa pisanego jednakowo 
właściwa jest tendencja do sakralizacji, ja'k skłonności profana
cyjne. Każdemu niemal wątkowi skrojonemu na miarę legendy 
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towarzyszy głos sceptyka, który podnosi ośmieszającą wątpliwość . 

W praktykach wszelkich „odbrązawiaczy" znaczną zawsze rol ę 

odgrywało spojrzenie z planu ,,kuchennego" (słuszniej byłoby po
wiedzieć: !kuchenno-alkowianego). Wielkiej miary pacyfista nie 
cofnął się przed wyjaśnieniem klęski poniesionej przez Napoleona 
pod Waterloo kłopotami gastrycznymi cesarza Francuzów. Widział 
w tym skuteczny sposób zniweczenia czaru, jaki wywierała nawet 
przegra.na „geniusza wojny", gdy ją przypisywano tępej, ilościowej 
przewadze jego wrogów nękających go na wszystkich możliwych 
polach bitewnych. Wśród „odbrązawiaczy" byli i tacy, któr zy swoi
sty, gastryczno-seksualny realizm czynili jedynym wyjaśnieniem 
spraw świata. Nie są to jednak właściwi profanatorzy, są to w y
znawcy nieciekawej wiary. Właściwy nurt profanacyjny związan y 

jest .nierozerwalnie z sacrum, nie jemu przeczy, lecz konkretnym 
sakraliom. Miesza serio i buffo. 

To, o co naprawdę w literackiej profanacji chodzi, nazwać 
można obroną człowieka, gatunku ludzkiego ja·ko źródła i mia r y 
tworzonych przezeń mitów. Jest to afirmacja nie dokonanej kreacji 
człowieka (tą bowiem się obraża), lecz jego kreacyjnej .roli wzgl<.;
dem „systemów", względem wzorów. 

W Prometeuszu źLe skowanym Andre Gide'a grecki bohater 
uznaje w pewnej chwili, że powtarzające są ataki orła na jeg0 
wątrobę stają się banalne, że grozi tu zrutynizowanie sytuacji, któ
ra zastanawiała tylko wtedy, gdy była niezwykła . Rzecz więc na
leży z•likwidować. Prometeusz chwyta orła, ukręca mu łeb jak 
kurze, a następnie - ja:k kurę - spożywa na obiad z przyjaciółmi 
Gide wyobraził sobie bohatera wyposażonego w zdolność autopro
fanacji, czyli w wolność względem dźwiganego na własnych bar
kach mitu, względem mitu „przywdzianego". Jak wiemy, bohate
rowie - żywi i zmyśleni, bez różnicy - nie posiadają na ogół tej 
zdolności, profanacja spotyka ich raczej z inicjatywy innych. Mimo 
że taki wymiar wolności jest mało prawdopodobny (a nawet wyda
je się uroszczeniem monstrualnym), utwór ten najlapidarniej 
wyraża funkcje profanacji. 

Prze.z umieszczenie profanum obok sacrum nie uzyskuje si " 
z pewnością intele~ktualnej krytyki mitu. Ale jeśli jest ona nawet 
do końca możliwa, to czy taka jest d.roga najskuteczniejszego 
wyzwolenia od mitu niestosownego, przebrzmiałego? Czy to gwa
rantuje minimum dystansu względem czaru żywego? Nie jest to 
głO;Szenie irracjonalizmu, jeśli się stwierdzi dość oczywis ty fakt, 
że najs·prawniejszy nawet umysł nie osiąga stanu nieprzenikliwości 
dla idei wpojonych samym czarem obrazu, sugestią pozalogiczną. 
Obecność profanum obok sacrum jest więc emocjonalną rezen.vr1 
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wspierającą próbę wyzwolenia, względnie uła,twiającą dystans. Nie 
argument, lecz obraz sojuszniczy. Jest coś głębo'ko zdrowego w tym, 
że pisarz tak egzaltowany jak Romain Rolland obok Jana Krzysz
tofa czy Duszy zaczarowanej napisał CoLas Breugnon. 

W tradycyjnym podziale ról dbałość o przetrwanie spadała na 
kobiety - piastunki i żywicielki. świętość tych kobiecych zadań 
nie przeszkadzała temu, że to z tej strony groziła profanacja mitom 
bohaterów. Za odchodzącym na wojnę rozlegało się wołanie: „Za
pomniałeś skarpetek!" Dyskurs mędrca przerywała Ksantypa, któ
rej troską była stygnąca kolacja. Mężowi stanu czy kapłanowi 
groziło zawsze przypomnienie, jak to nie chciał jeść szpinaku i bał 
się w dzieciń;;twie ,pająków. 

Jeśli groziła tu '.))rofanacja, to była w tym fa'kŻe rezerwa no
wych sił, z której bohaterowie czerpali, kiedy byli zmęczeni. Zre
sztą, obronę K;;an ty1py już napisano i nie ma sensu otwierać po
nownie przewód. 

Profanacja była zawsze nieodzowna. Jak sakralizacja. 

MIT ANTYGONY 

Fragment z „Mitologii" .JANA PARANDOWSKIEGO pt. „Le
gendy tebańskie"'. Na tym micie opar/ Sofokles m. in. trage
dię ,.Antygona" napisaną okola r. 442 pne. 

Po Amfionie i Dzetosie posiadł tron tebański Lajos, od którego wyszło 
pokolenie najniesz.częśliwszych władców. Wyrocznia ostrzegła go, że po
legnie z ręki wł asnego syna, k t óry w następstwie ożeni się z jego żon~ , 

a swoją matką, Jokastą. Gdy im się więc syn narodził, przekłuli mu pię t y 

żelaznymi kolcarń_i, związali i wyrzucili w górach. Dziecko znaleźli pasterze 
i zaniesli do Kor y ntu, aby oddać na wychowanie królowej, która nie mi :da 
własnego potoms twa. Chłopak miał nogi nabrzmiałe od przekłucia, prze
zwano go więc Ojdipus (Edyp), „człowiek o spuchniętych nogach". 

Edyp nie czul się szczęśliwy. Rówieśnicy nazywali go pod.rzutkiem, 
a nikt nie chciał wyjawić tnjemnicy jego pochodzenia. Pojechał zatem do 
Delf, do wyroczni. W ciemnym s a nk tua rium dal się słyszeć głos boży, któ
ry go upomina!, aby nie wracał do ojczyzny, gdyż zabije ojca i ożeni s iG 
z matką. Edyp sądząc, że króles two Koryntu są jego rodzicami, postanowił 
w innych st ronach dom sobie z a łożyć. Po drodze jednak spotkał wóz, nn 
którym siedzia ł jakiś pan w otoczeniu kilku dworzan. Było to w ciasnym 
wąwozie górskim i służba krzyknęła na Edypa, aby ustąpił :ce ścieżki. But
ny młodzieniec nie usłuchał. Powsta ła kłótnia i bójka, w której tamci 
śmierć ponieśli. Edyp poszedł dalej, nie domyślając się, że ów pan na 
wozie - to Lajos, jego własny ojciec. 

W Tebach objął rządy s zwagier zabi t ego króla Kreon. Ale w kilka dni 
później w górach podmiej skich pojawił się dziwny potwór, który zaczął 

porywać ludzi i rzucać w przepaście. Nazywał się Sfinks. Miał tw ar z 
i piersi kobiety, a resztę ciała lwa, ze skrzydłami jak u ptaka. Powiedzla ł 1 
że dopiero wte<ly ustąpi z ziemi tebai"1skiej, jeśli się znajdzie kto ś, co roz
wiąże jego zagadkę. Tej zagadki nauczył się od muz, a sens jej był taki: 
„Co to za zv1.rierzę, obdarzone głosem, które z rana chodzi na czwo-rakach, 
w połudn i e na dwóch nogach, a wieczorem na trzech". Na próżno odbywa
no wiece, :zg romadzenia i narady: nikt nie umiał dać r:zeteillej odpowiedzi. 
Wielka żałoba spadła na miasto, albowiem Sfinks co d zień porywał ludzi. 
Wówczas Kr eon ogłosił, że kto wyjaśni zaga dkę, otrzyma królestwo tebań
skie i ożeni się z Jokastą,. wdową po zamordowanym Lajosie. w tym wła 

śnie dniu przybył do sto-licy Edyp. Myślał przez cały dzień o za ga dce, 
a wieczorem położył się spać i miał sen wróżebny, który mu poddał wła ś 

ciwe rozwiązanie. O świcie poszedł do Sfinksa i powiedział: „Człowiek 

cho.cizi rano, to jest w dzieciństv..1 ie, na czworakach; gdy urośnie, staje się 

zwieuzęciem dwunożnym; a w starości, która jest życia wieczore.m, podpie-
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ra się laską, jakby mu trzecia noga przybyła." Usłyszawszy to Sfinks rzu
cił się w przepa ść. 

Kreon dotrzymał słowa. Edyp ożenił się z Jokastą i zaczął panować. 

z początku wiodło się wszystko dobrze. Jokasta urodziła dwóch synów: 
Polinejkesa ! E~eoklesa, oraz dwie córki: Antygonę i Ismenę. Ale nad 
domem królewskim wisiała klątwa bogów. Podwójna zbrodnia Edypa od
dała Teby w moc złych duchów. Kraj nawiedzały bezprzykładne klęski. 

Ziemia leżał a twardym u gorem i ziarno rzucone w glebę nie puszczało 
kiełków. Dzieci przychodziły na świat nieżywe. Zwierzęta nie rozmnażały 
s ię. Wezwano v..rieszcz.a, Tejrezjasza. 

Był to ślepy starzec z długą, białą brodą. Najpierw byt kobietą i pod 
wpływem czarów stał się mężczyzną. Utracił wuok w młodości, gdy ujrzał 
Atenę n agą w kąpieli. Dzeus dał mu życie siedem razy dłuższe niż zwy
kłych ludzi. Pozbawiony widoku rzeczy ziemskich, znal tajemnice przy
szłości, wiedzia ł to. o czym nikt nie wie, i rozumiał mowę ptaków. Stra
szny był dzień, k iedy Tejrezjas z zjawił się w pałacu Edypa. Milczał długo, 
a by odwlec chwilę nieszczęścia. Na koniec odkrył prawdę: król Teb jest 
winien zb rodni ojcobójstwa i kazirodztwa. Na wieść o tym Jokasta powie
siła się, a Edyp wykluł sobie oczy, odzia ł się w łachmany żebracze i o kiju 
wywlókł się z miasta, dziad stary i złamany. Prowadziły go córki. Szukał 
ziemi , w której by się do grobu polożyl, Zaszedł do miejscowości J{olonos, 
niedaleko Aten, i tam umarł. Pochowano go w gaju, do którego z wiosną 
zlatywa ły się roje słowików . 

W Tebach zostali dwaj bracia: Eteokles i Polinejkes. Zgodzili się, że co 
rok inny z nich będzie panował. Eteokles pierwszy wziął berło, lecz po 
upływie roku nie chciał ustąpić bratu i wygnał go z kraju. Polinejkes 
schronił sie do Argos, do króla Adrastosa. Znalazł gośc inne przyjęcie, 

ożenił się z córką królewską i namówił teścia do wyprawy przedwko Te
bom. Adrastos zebrał wojs ko i obległ miasto. Ale Tebańczycy uczynili wy
pad i odnieśli zwycięstwo. Wszyscy wodzowie nieprzyjacielscy polegli. 
Eteokles również padł na polu bitwy. 

Rządy objął ponownie Kreon. Ciało zdrajcy Polinejkesa kazał wyrzucić 
krukom na pożarcie i zabroni! pod ka.rą śmierci uczcić go pogrzebem. Ale 
siostra Antygona , biały kwiat lilii wyr.osły ze skrwawionej ziemi tebań

skiej, nie usłuchała rozkazu . Własnymi rękami wykopała grób i pochowała 
zwłoki brata. Za kar~ zamurowano ją żywce!11 w sklepionej piwnicy. 

l Grecki aktor tragiczny 
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HAMLET 

Sceny z „Hamleta" Szekspira w pr.zek1adzte Ja ros1i;,w11 Iwa
szkiewicza, o których mowa w akcie II „Kucharek . 

Z AKTU I , SCENY 

Ma ·rc ,ellus 

Cóż , ukazało się widmo tej nocy? 

Bern ar do 

Nic nie widziałem. 

Marcellus 

Horacjo powiada, 
że to jest tylko nasze przywidzenie, 
I nie chce wierzyć, żeśmy już dwukrotnle 
\Vid.zieli -Oucha. Prosiłem go przeto, 
By razem z nami czuwał tu tej n ocy, 
Aby jeżeli duch się znów uka że, 

Mógł stwierd zi ć fakt ów i mówić do widma. 

Horacjo 

Ręczę, nie przyjdzie, 

Bernardo 

Usiądź tu na chwilę; 

Zwól że raz jeszcze napadnę twe uszy, 
Któr~ś uzbroił przeciw naszym słowom 
I t emu , cośmy dwa razy widzieli. 

Ho racj o 

Słusznie, siadajmy niechaj Bernardo 
Rzecz całą Dowie. 

Bernardo 

Jeszcze zeszłej nocy, 
Ki.edy ta sama gwiazda na pólnocy 
Stała w tym samym miejscu horyzontu, 
Ja i Marcellus, gdy wybiła pierwsza ... 

Wchodzi Duch. 
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Mar ce llus 

Cicho! Nadchodzi! 

Bernardo 

Taki sam! Jak żywy! 

Ma ,rcel lus 

Tyś jest uczony, Horacjo - zapytaj! 

Bernardo 

C zyż nie podobny do króla, Horacjo? 

Horacjo 

Całkiem p.ode>bny! Ach, jakie to straszne! 

Czeka na słowo. 

Bernardo 

Marcellus 

Pytaj go, He>racjo! 

Horacjo 

Kwś ty, co nocnej nadużywasz pory 
I pod postacią piękną wojownika, 
Taką, jak zmarły król Danii posi a d a ł, 

Przychodzisz tutaj? Zaklinam cię, pe>wiedz! 

Marcellus 

żleś mu pQwied.ział. 

Bernardo 

I już chce odchodzić! 

Hor ac j .o 

Stój, przemów! Zaklinam cię, przemów! 

Nic nie powiedział zniknął. 

Duch wychodzi. 

M a rcellus 

Bernardo 

Hnracjo! 
Drżysz i pobladłeś! Więc, co przywidzenie? 
Co teraz myślisz? 

Horacjo 

Bóg mi świadkiem, wiary 
Dać wam nl.e chciałem, alem się przekonał 
Na własne oczy. 

Marcellus 

Czyż to nie duch króla? 
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Hamlet i Du ch ojca 
Reproduk cya ryciny z «Graphic» (r. 1874) 

Ho racio 

P odob n y bardzo. Taka sama zbroJa , 
J a k k iedy z d zielnym woj owa ł No rw egiem; 
I mars na czole taki , jakim wid ział 

W ledy, gdy gonił po lodzie P olaków. 
To dziwne. 

Ma.rcellus 

Dwakr oć o godzinie du ch ów 
Pr zeszedł t ak z,brojno koło naszej s trazy. 

Horac,Jo 

Nie wiem. co znaczy niezwykle z j awisko, 
Ale to pewne. jezeli śm iem są dzić, 

Z e dzi wne ws t r ząsy wróży nasz,ej Danii. 
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Z AKTU III , SCENY II 

Kr 61 

C zy zn asz treść tej sztuki? Czy nie ma w ni e j czego nie.stosownego? 

H amlet 

Ależ nie. Sam e zarty , tr ucizn.a na żart y. Najlepsza sztuka na świecie . 

Kr ó 1 

Jaki JeSt tytuł lej sztuki? 

Hamlet 

„Pułapka n a myszy". A d laczego? Taka metafora. Tu chodzi o morderstwo 
popełnione w Wiedniu. Te.n książę nazywał się G onzaga , a jego zon a ~ 
Baptysta . Zaraz zobaczymy, co dalej będz ie. Paskudna historia. Ale cóż nas 
to obchodzi? Ani mnie, ani wa s zej l<rólewskiej mości ni c to p r zec ie nie 
wzru sza . Odparzony koń liga , ale zdrowy lekko nos i siodło. 

Wchodzi Lucianus 

A to Jest Lu cia nus, bratanek tego króla . 

Ofelia 

Wyjaśn.i.a sz wszystko jak chór , mości książ ę. 

Haml et 

Wyjaśniłbym ci, Jak masz kochać twojego kochanka, bylebym mógl ci 
pokazać odpowiednie igrasz.ki. 

Ofelia 

Ostro, ksi ążę , ostro. 

Haml e t 

Jeszcze byś dużo musiała pojęczeć. zanim się ostrze moj e s tępi. 

Zamiast coraz lepiej, coraz gor zej. 

Hamlet 

Ja bym ci poka zał męża! - No, dalej , m order co. Gadaj do licha„ juz. Jak 
to tam idzie? „ Kruk kraka niem zemsty woła„ ." 

Luci anus 

Myśli CJ..a rne. czas sposob ny , 
Ręce zwinne, Jad gotowy , 
Soku ziół ze-rwanych w no.cy, 
Znakiem przel<Jeńs.tw na.znaczony, 
Przyr o·dizonym strasznym czarem 
Zdrowe zar az zabij życie! 

Wlewa truci;:nę do ucha śpiącego Króla-aktora 
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Hamlet 

Truje śpiącego w ogrodzie, bo mu się zachciało jego korony. Nazywał się 

Gonzaga. To z prawdziw-ego zdarzenia. Zaraz zobaczymy jak morderca 
zdobędzie miłość książęcej żony. 

Ofelta 

Król wstał. 
Hamlet 

Zaczadział od tego fałszywego swędu. 

Królowa 

Co ci jest, panie? 

Poloniusz 

Przerwać przedstawienie. 

Kr ó t 

Swiatła mi dajcie: preCTZ stąd! 

Wszys-cy 

Swiatla, świ atła , światła! 

Wychodzq wszyscy prócz Hamleta t Horacja. 

Z AKTU III ; SCENY IV 

Królowa 

Bądź waćpan spokojny 
schowajże się, słychać, ja1k nadchod zi. 

Poloniusz chowa się za arrasem. Hamlet wchodzi. 

H am let 

Słucham cię, matko, chciałaś mówić ze mną. 

Królowa 

Hamlecie, bardzo obraziłeś ojca. 

Hamlet 

Tak, matko, b ard zo obra.zilaś ojca. 

Królowa 

No, no, Hamlecie, proszę trochę grzeczniej. 

Hamlet 

No, no, mateczko, proszę trochę godniej! 

Królowa 

Cóż to, Hamlecie? 
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Hamlet 

Czego chcesz ode m.nie? 

Królowa 

Nie wiesz, kim jestem! 

Hamlet 

To jeszcze pamiętam ! 

Królową jesteś żoną swego szwagra 
I - oby tak nie było - moją matką. 

Królowa 

Poczekaj, jeszcze ktoś pomówi z tobą. 

Hamlet 

Zostań tu. Usiądź! Nie ruszaj się z miejs ca. 
Nie wyjdziesz, póki ci jak w lust rze twojej 
Najskrytszej cząstki duszy nie pokażę! 

Królowa 

Co chcesz uczynić? Zabić mnie? Na pomoc! 
Na pomoc! 

Poloniusz 

za zastaną 

Co tam? Na pomoc! Na pomoc! 

Cóż to, szczu.r jakiś? 

Hamlet 

wyjmuje szpadę 

uderza szpadą 

Jest! Stawiam dukata! 

Poloniusz 
Zabił mnie. 

Pada i umiera. 

Królowa 

Boże! Cóż eś ty uczynił? 

Hamlet 

Nic nie wiem. Czy to król? 

Królowa 

O! Jakaż straszna 
I krwawa :ibrodnia! 
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Hamlet przy tru1pie Po1oniusza 
Reprodukcja obrazu Delacroix 

H amlel 

Chyba nie jest go rsza 
Niż zabić króla pośbubić brata! 

Królowa 

Niż z.a bić króla? 

Ha mlet 

Tak, jak powied.Zialem. 

Podnosi arras ! spostrzega trupa Poioniusza. 

24 

Nie chcę jej widzi eć. 

Z AKTU IV, SCENY V 

Królowa 

Hor acjo 

B ardzo się naprzykrza. 
T o obląkanie godne je!>t litości. 

Królowa 

Czegóż eh ce? 

H oracjo 

Dużo o swym ojcu mówi , 
Na św i at się skarży i w piers i się bij e . 
Gniewa s ię, m ów i rzeczy nie do składu. 
Jednak w bezsensie t y m myśl j a kaś błyska . 

Można zgadywać , można się domyślać 

Niejednej rzeczy. Z gestów, słów bezładnych 

Ktoś by wnioskować móg ł, że jakaś krzyw da 
Stala się biednej. 

Królowa 

A więc niechaj wejdzie, 
Bo może zbudzić jakieś podejrzenie 
W gorących głowach ta jej paplanina. 

O felia 

Gdzie j est piękna królowa Da nii '/ 

Królowa 

Cóż ci to, Ofelio? 

Ofelia 

śpiewa 

Jakże mi poznać mojego kochanka 
W przechodniów tłumie, 
Ma on kapelusz z muszkami, kostur 
Nic nie rozumie„. 

K rólo wa 

Biedna Ofelio„ cóż znaczy t a piosenka? 

O fe li a 

Pani nie wie? Niech pani pastu cha. 

Umarł, o pani, umarł 
I poszedł sobie, 
Zielona ruń pod głową, 

śpiewa 
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Kamień na grobie. 
Och! Och! 

Ależ Ofelio! 

Królowa 

Ofelia 

Pani nie rozumie? No, niech pani słucha: 

śpiewa 

A całun jego jak śnieg na górach ... 

Wchodzi Król. 

Królowa 

Ach, popatrz, mój panie! 

K\.viatami za sypany hojnie, 
W grobie go n.imi okryłam, 
Niech śpi w miłości spokojnie. 

Jak się masz, n1iła Ofelio? 

of e I i a 

śpiewa 

Kr ó 1 

Of e 1 i a 

Dobrze. Bóg 2Dpłać. Powiadają, że sowa była córką piekar za ; wiemy, czym 
jest eśmy, ale nie wiemy, co się z nami stanie! Niech Bóg zasiądzie do 
twoj e g o stotu. 

Kr ó 1 

To t ak po śmierci ojca? 

Ofelia 

Proszę cię, nie mów o tym. [ ... ] 

Taniec O fe li i 
Reprodukcja obrazu Benjamina West 



CZEKAJĄC NA GODOTA 

„Czekajqc na Godota" jest jednq z najbardziej znanych sztuk 
Samuela Becketta, czatowego przedstawicieLa współczesnego 
dramatu awangardowego na Zachodzie. Streszczenie „Godota". 
którego wystawit w Warszawi e Teatr Wspótczesny w roku 
1957, podaj emy za „Przeu;odnikiem Teatralnym·" Stanistawa 
Marczaka-Oborskiego. Na sztuce Becketta oparta Szczepańska 
trzeci akt swatch „Kucharek". 

Dwaj przyja ciele, Gogo i Didi , na przemian to serdecznie, to sarka
stycznie u sposobieni do s iebie, znajdują się wieczorem na drodze wiejskiej, 
pod drzewem. Nie wiadomo, skąd przychodzą, podobnie jak niewiadomy 
jes l cel ich dals.zej w ę d rówki. Czekają na Godota, który będzie - być 

może - ich zbawcą , ch oc nie wiad omo zupełnie, czy jest to jakiś inny 
człowiek , czy Bóg albo śmierć lub pojęcie losu, przyszłości czy czegoś 

jeszc z.e innego. Prov..radzą rozmowy o niczym, siusiają, wspominają przeszłe 
spra wy, które m oie w ogóle się nie wydarzyły. Czekają. Na drodze zjawia 
się Pozzo, p osiada c.z i okrutnik. bardzo pewny siebie i pełen wyższości, 

prowadzący na sz.nurze i okładający batem swo jego niewolnika, Lucky. 
Nieszczęśnik dźwiga cię:ża r y, jest nieludzko z.męczony i odczłowieczony, nie 
reaguje nawet wt edy, gdy jeden z wlóczGgów zabiera mu sprzed nosa ko
ści, pozostałe po śniadaniu pana. Pozz o przestrzega: 

1 ,Nie mówn1 y źle o naszych czasach, nie więcej \V nich nieszczęści.a n1z 
w dawnych. Ale też nie mówmy o nich dobrze. To prawda, że ludności 

przy bywa " . 
Do Gogo i Didi przychodzi wysłannik Godota. Jest to lękliwy, kilJrnna

stoletni chłop czyk, nie zdający so·bie sp rawy ze swojego losu. Komunikuje, 
iż „pan Godot powiedział, że nie przyj dzie dzi~ wieczore.m 1 ale że napewno 
przy jdzie jutro". 

Akt drugi d z ieje się następnego dnia o tej samej porze. Równie dobrze 
jednak mogły minąć mi esiące lub la ta; przydrożne drzewko ok.ryło się liść

mi. Gogo i Didi odnajdują się na tym samym miejscu. Przychodzi znowu 
pozzo. Tak niedawno żywotny i butny zjawia się obecnie jako zniedołęż
niały ślepiec . Nadbiega też chłopiec , nie poznaje wczorajszych rozmówców , 
ale powtarza im tę samą wiadomość: Godot nie przybędzie dzi s iejszego 
wiec.zoru 1 zapowiada się na jutro. Gogo i Didi zamierzają powiesić się na 
drzewie. Ale nawet próba samobójstwa kończy się jedynie żałosną clowna
dą. Tylko Godot mógłby ich ocalić . Czekają więc. Milczą. „No to idzie
my? " - pyta jeden z nich. „Chodźmy! " - odpowiada drugi. Nie ruszają 

się z miejsca. 
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«Czekając na God.ota » w Teatnz.e Współczesnym w Warszawie (r. 1957) 
Fot. E. Hartwig 



Nora Szczepańska, której Kucharki są debiutem drama

turgicznym, jest autorką tomu opowiadań pt. Karibu (1957) 

i czterech powieści o tematyce indiańskiej: Zemsta Karibu, 

Sprzysiężenie Czarnej Wydry, Dziki Anda, Ucho wodza. Ma 

także na swóim koncie tomik wierszy pt. Uwiedzione źródła. 

Z wykształcenia jest socjolog>em l plastykiem. Absol

wentka Wyższej Szkoty Sztuk Plastycznych w Łodzi i uczen

nica Władysława Strzemilliikiego, do ·r. 1956 zajmowała się 

grafiką. Ale nie tylko nią. 

„Parałam się rozmaitymi zawodami - powiada o sobie -

Byłam robotnicą rolną, .sprząta czką, tłumaczem, pomocnikięm 

scenografa (Wiener Stadtsoper), praco.walam przy naprawie 

radioa•paratów, zaj.mowala·m się g,rafiką, ceramiką i projek

towaniem ;wnętrz, nie mówiąc już o literaturze. Oczywiście 

bywałam też kucharką." 

Kucharki Nory Szczepańskiej na Scenie Kameralnej reżyse

rował Jan Kulczyński, scenografię przygotował Wojciech 
Sieciński, muzykę skomponował Zbigniew Wiszniewski, układ 
pantomimy - Sławomir Lindner. 
Akt 1 - Antygona; akt II - Hamlet; akt III - Czekajqc na 
Godota. 
Obsada: Seweryna Broniszówna (Stara), Eugenia Herman 
i Maria Klejdysz (Jurna), Maria Ciesielska (Mała), Aniela 
Swiderska {Antygona, Królowa), Marianna Gdowska (Ismena, 
Ofelia), Mariusz Dmo.chowski (Kreon, Niemy, Pozzo), Igor 
Przegrodzki (Niewolnik, Hamlet, Gogo), Mieczysław Gaj.da 
(Strażnik, Didi), Edward Wichura (Handlarz drobiu, Marcellus, 
Strażnik drugi), Tadeusz Jastrzębowski (Jeden z chóru, Ka
puściarz, Strażnik pierwszy) Edward Kowalczyk (Jeden z chó
ru, Król, Strażnik trzeci), Gabriel Nehreb„cki (Jeden z chóru, 
Horacjo, Lukcy). 

Dyrektor Teatru: Jerzy Jasieński 

Wydawca i Redakcja: Dyrekcja Tea,tru P·ols.kiego w Warszawie 
Zakł. Graf. „Dom Słowa Polskiego". Zam. 1850 E. 17. 
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Asus1ent rf'i..usera: :\·llECZYSŁAW GAJDA 

Muzyka 1.rcaliiowa11a 11.1 Studio Eksperuroenlalnµm PU i T prz~ 1nsp6łprac.:.11 

Bogdano Mazurka 

Prapre m iera: I O kwie lnia l 965 roku 

Cr-na be z. zrsL.~lU „ Tralru Polskie~o' ' i~ r . 50 

Druk .W1p6lpraca· Zakł. 2 . Zam. 239. E - 15. 3 .000 


