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~listopada 1965 roku w Studenckim Teatrze „Hybrydy" 

odbyła się prapremiera sztuki Janusza Krasińskiego Smierć 

na raty (Czapa) granej wraz z Piątym do brydża Michała 

Toneckiego. Oba te utvvory zostały napisane na zamówienie 

Polskiego Hadia i reprezentowały Polskę na międzynaro

dowym konkursie o nagrodo:; Prix Ita lia w Rzymie w 1965 

roku. 

Zachęcony przychylną oceną krytyki i publiczności Ja

nusz Krasiński zdecydował się rozszerzyć swój utwór do 

rozmiarów sztuki pełnospektaklowej. Przedstawienie które 

dziś Państwo oglądają opiera się właśnie na tej nowej, roz

szerzonej wersji tekstu. 



JANUSZ KRASIN SKI urodził się w Warszawie w 1928 roku. 
W ~zasie okupa~ji należy do podziemnej organizacji Szare Sze
re~L Z powstama warszawskiego został wywieziony do Oświęci
mia. W_ roku 1945, w _momencie zakończenia wojny, znajduje się 
w ob_ozi~ _konce~tracy3n m Dacha u . Dwa lata przebywa w ame
rykanskieJ strefie okupacyjnej w Niemczech. vV 1947 r. wraca 
do kraju. W roku 1960 debiutuje powieścią Haracz szarego dnia. 
Następne pozycje książkowe: dwa z iory reportaży krajowych 
(Prze:wari:y rejs_ bia~e.1 !'dariar:ny, T rzeci horyzont), dwa zbiory 
opowiadan (Jakie wielkie sionce, Skarga) oraz powieść Wózek. 
Od r?ku 1960 współpracuje z Polskim Radiem. Ważniejsze słu
chowiska: Kwatery, Bariery dźwięku, Barwy namiętności, Filip 
:z prawd~ w oczach, Czapa, Wkrótce nadejdą bracia, Strip iease. 
Słuchowiska te tłumaczone były na j zyki: angi Iski, nie:11iecki, 
hol_en~erski, francuski, czeski, i rski, słowacki, hebrnjski, ja
ponski. 

Ważniejsze nagrody: Ze film telewizyjny Wózek - odznaka 
TPPR oraz wyróżnienie na festiwa lu w Monte Carlo (1967); za 
sztukę Czapa -- druga nagroda na festiwalu teatrów studenckich 
w Istambule, za słuchowisko Kwatery - druga nagroda Radio
Komitetu; za zbiór reportaży Przerwany rejs bia!ej Marianny 

nagroda KC ZMS, „Sztandaru Młodych" oraz wydawnictwa 
„Iskry"; za powieść Wózek nagroda im. Stanisława Piętaka (1967). 
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JÓZEF KELERA 

Propozycje J1anusza Kras i ńskiego 

Nie chcę powtarzać sądów obie
gowych, rzeczy znan ych teraz do ć 
powszechnie. Ale wypada na tę 

może o~·azjc:;, przypomnieC:: że (.„) 

propozycje istotne - że n i" po
wiem .iuz „nowe"' - nak?a do 
rzadkości w cJ ra maL r gii r i: tylko 
polskiej ale i Ś\1 · i a towcj. P r zesiJe
nie t.rwa nadal. Nie uksztnłto v tl 

się dotąd, ni za rysował n:r w el ża
den silny lderune <. T w6rcy w ybit 
ni i uzna ni - z nieliczny m i \ •
.iątkami - milczą lub obn i ·!ają Io·· 
Ly. Zmia na warty któr <i nadcjśc po
winna - w rytmie po pros tu bio
logicznym - cią gle jest, w n.i j 

lepszym wypadku w d rz e za po
wiedzi. ( ... ) 

Statystycznie rzecz b iorąc , vyda 
je s ię przeważać pe w ien r. awrót do 
tematyki obyczajowej, p '.J ieką<I 

równoległy do tak zw.;.n go . małe 

go realizmu" w młodej prozie. Ale 
nie jest to oczywi śc ie z•.;yczu jny 
powrót do formuł s tarych, sprzed 
lat chociażby dwudziestu. Tawet 
w prostym wydaniu „użytlrnwym" ... 
Zmiany nieodwracalne, stru tural
ne dokonały się przecież i w ma
terii rzeczy opisywanych i w tech
nice środków dramatopiS<!rsldch. 
Zmieniły się podstawowe narzędzi<i: 

język, dialog, kompozycja. Zmian 
tych już z czasem nic dostrzegamy, 
nie rejestrujemy - w prostych wła
sme formach użytkowych, w któ
rych roztapiają się niepostrzenie lub 

: rorn1azuią , wspó!Ltnieją c z wielo
,. ltim i og ra nymi schematami i no
' 3zymi \vpływam i środków maso
',\. e: prze az . (. .. ) 

Tymczu cm jcdnok zarysowało 

s\ now zja\ is lw : .Ja n u s z Kr a
~ i ń s k i. P oprzedn io znan y przede 
\•. szyslkim jako dra maturg radio
\\"Y a lak7.c ce ni ny praz ik. (. .. ) 
K · as ińs;d, j ak powiedziałem, za
c ~y n l jako dra ma turg radiowy i w 
ty rn specjaln m gatu nl;u twórczoś

l · i przez w iele lat kszt<1lci ł swój 
warszta t ramatyczny. (. .. ) Czapa 
to niewątpliwie jedna z lepszych 
sz.Luk radiowych napisanych u nas 
po wo jnie. Można siq \V niej do
szukać pokrewieństwa ze Skazań

ce m eha na, a nawet ze Scislym 
nadzorem Geneta. Ale w istocie są 
Lu zwiazk i bardzo odległe, a pomysł 
Krasińs'de1" ·, oryginalny, 

c,ap jc:-t s!w:b owisk '. e,n , nada
wany m " z celi skazańców, wielo
krotnych morder ców - kryminali
stów, oczekujących egzekucji. Sy
tu acja jest b· r dzo konkretna i gar
dłowa, iezmiernie rzeczowa, eks
iJOn jąca twarde realia, bez ubar
wień, choć nic brak swoistego dow
cipu, pospolicie zwanego wisiel
czym. Ale i bez psychologizowania, 
bez wpisywania w to koncepcji 
„filozoficznych"; także bez jako
wejś balladowej poezji czy „urze
czenia złem" i zbrodnią - dlatego 
związki z Behanem czy Genetem 
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są tu w gruncie rzeczy tak odle
głe. Ta rzeczowo prezentowana sy 
tuacja zab<:rwiona jest natomiast 
szczególnym paradoksem o cechach 
niemal absurdalnych. 

Skazańcy walczą nie tyle o ży

cie, ile o zwłokę w egzekucji. O 
jeszcze trochę czasu. Każdy kolej
ny wyrok śmierci, czyli „czapa" na 
jaką zos ają za~ądzeni, musi przejść 
przez odpowiednie instancj e, u ra
womocnić się i zatwierdzi ć. Każ e 
nowo ujawnione morderstwo musi 
być więc na nowo sądzone i doli
czone do poprzednich w y roków. De 
je to zawsze około sześćdziesięciu 

dni zysku , a nawet wic:;cc j, jeże li 

śledz wo w kolejnej spra wie ud a 
się przeciągnąć. Takim sposobem 
przez trzy lata targują się ze stry
czkiem Kuźma i Oleś oraz ich 
wspólnik i kolega z sąsiedniej ce -
li. (. .. ) 

Jak już mówiłem Krasiński opo-
wiada to rzeczowo i z humorem. 
Nie dramatyzuje na sile;: nie ugani:1 
się za egzotyką środowiskową, wy
rzeka się nawet przestępczego slan
gu. Ścisłym realiom przydaje ty l-
ko pewien akcent hiperboliczny 
(ilościowy chociażby: ten korowód 
trupów sprzedawanych przez trzy 
Iata - to jednak grubo ponad nor
mę rzezimieszków w jakimkolwiek 
mieście). I z realiów wyprowadza 
logicznie cały mechanizm p aradok
sów ocierających się o absurd2l
ność. W takim mechanizmie zbrod
nia jest rzeczą najbardziej natunil
ną i konieczną, narzucającą s ię nie
odparcie. Ale skądinąd - i to ta k
że dostrzec należy - zbrodnia jest 
również rzeczą najbardziej natura!-

ną w tym wlaEnie środowisku. Jest 
tutaj jak chleb z masłem. Nie wy
nika zatem tylko z mechanizmu sy
tu acji . 

Innymi słowy: te d\i:a aspekty 
zbroc ni - jej pospolitość „nati.;ra i 
na " i jej koniecznoś2 log iczna -
s to wa rzyszone 
współdziałają 

„uzwykleniu" 

~ą \V :~o tyW(! C ji , 

t eż n Z<'mierzon:nn 
te j opowieści z celi 

$micrci. A le zacuzem egzystują one 
obok siebie i choć razem zmierzają 
do mety, to przecież po różnych 
torach. 

Zatrzymałem s it:: nad tym słucho
w iskiem, bo od „Czapy" pr ov1adzi 
ju2 droga, albo przynajmniej zja
wiają się pewne wyrainc zna ki ko
jarzące ~ i ę z późniejszą dra m at ur 
g ią Krasir'lskiego. Te znaki, to oczy-
'iście wprowadzenie w obyczajo

\\;e realia -·- pewnych układów. ze
stawie{! i elementów na poły absu r 
da lnych, z realiów zresztą wynika -
jących. W tym miejscu chciałbym 

podkreślić, że oczywiś cie słuszność 

ma całkowitą Jan Błoński przypo
minając, że ta k z\va ny „teatr absur
du" był przecież „w łaśnie walk<! 
z absurdem". Nie <'.aś manifcst ac jq 
programu absurdal ności i „tylko tak 
rozumiany ( .. . ) nabiera sensu i war
tości" . To przypomnienie n ie po 
winno jednak sugerowar~, że Kra 
s iil , kiego wpisałem już sobie na 
listę tak zwanych „absurdystów", 
wbrew faktom raczej elementar
nym. Sprawa jest bardziej złożona. 

Dotyczy nadal ws pomnianych ju ; 
na ws tępi e przekształcet'J dramatu 
obyczajowego, a tak że psychologicz
nego. 

Dialog, 1969, nr 5 

REALl1ZM I POZORY ABSURDU 

Klossow icz: 
Spravva od które j chciałbym za

cząć naszą rozmowę to problem do
chodzenia pisarza do teatru. Rzad
ko się zdarza, że ktoś pisze po pro
stu swoją pierwszą sztukę na ja
kiś konkurs, albo zanosi ją do t ea 
tru, debiu t uj e i zostaje dramatopi
sar;:em. Dlatego chciałbym zapytać 
jak pan stał się dramatopisarzem 
- dramaturg ·em teatralnym? Wia
domo że uprawia pan różne gatun
ki dramaturgii, tzn. dramaturgię 
radiową, teatralną , telewizyjną, ale 
w teatrze zadebiutował pan stosun
kowo późno. Jak więc wyglądała 
pańska droga do teatru? 

Krasińs ki: 
Przede wszystkim uważam się za 

prozaika i naprawdę debiutowałem 
w prozie. Napisałem parc: książek i 
dopiero wtedy zacząłem próbować 
form zbliżonych do dra matu. Pier
wszym, decydującym momentem 
był kon takt z Polsk im Radiem. Je
den z kolegów prozaików, który za
wiadywał tam działem radiowym, 
n· mówił mnie, żebym napisał słu
chowisko. Trochę niepoważnie zra
zu do tego podchodziłem. y dawa
ło mi si , że dla Radia można pi
sać „le ą nogą" . Toteż popełniłe a 
coś takiego, do czego bym sic; dzi
s ia j nie przyzna ł. Za "os!C" rn to ja 
ko próbkę i w ted y kolega u jął mnie 
tym, ż • tekst odrzucił . Pomyś lałem , 
2.e wida (· v rad "o d r m a t traktuj ą 
po\\'ażnie j i po r az d ug i przystą 
piłem do próby napisani słucho

wiska. Ni c było to od razu s!ucho
wisko or g inalne. zgod i l"śmy , że 
s próbuję najpierw adapta cji 'lł a s 
nych opowiadań. Jak widać więc 
początki mojej dramaturgii wywo 
dz ą się bezpo~rednio z prozy. Zre
sztą chyba udały mi się te słu
chowiska. Muszę jednak powiedzieć, 
że nie miały one wiele w spólnego 
z dramatem. Były to raczej rozpi
sane na dialog opowiadania nie bę-

dące jeszcze jakimiś formami dra
matu, a le stanowiące jak gdyby pe
wne rozrzedzenie formy prozator
s kiej. 

Kłossowicz: 
Stało się tak chyba dlatego, że 

radio jest bliższe prozie niż inne 
gatui1ki dramaturgii, niż dramatur
gia filmowa czy telewizyjna, nie 
mówiąc o teatralnej . Proza łatwiej 
przekłada się na język radia niż 
na język teatru. Pana następne, 
dojrzalsze próby dramaturgiczne to 
były już słuchowiska oryginalne, 
pisane z myślą o teatrze radio
wym. 

Krasiński: 
Jednym z moich najbardziej uda

nych słuchowisk radiowych były 
KwCttery. W pierwotnym pomyśle 
miały być one zresztą opowiada
niem. Zrezygnowałem jednak po 
raz pienvszy z formy prozatorskiej 
i postanowiłem z tego materiału, 
który był przygotowany na opowia
danie, zrobić coś w rodzaju jedno
aktówki. Myślałem cały czas o ra
diu, ponieważ jako debiutant nie 
znalem jeszcze swoich możliwości 
tea tralnych. Dlatego Kwatery były 
j szcze bardzo bliskie formy proza
torskiej. Próbowałem coś tam prze
kroczyć, rozwinąć i rozbudować po
. zczególn sceny, bo zdawałem so
bie prawę z tego, że jest to p ierw
szy warunek stworzenia dramatu. 
Co praw da w słuchowisku można 
operować krótkimi scenkami 
s tarczy powiedzieć pan~ kwestii, ur
wa ć i resztę załatwia się efektami 
dźwiękowymi - problem upływu 
czasu nie je t tu ważny. Ale już w 
Kwaterach stanąłem po raz pierw
s1:y przed zagadnieniem zbudowa
nia większych scen dialogowych. 
Było to pienvsze rzeczywiste prze
łamanie formy prozatorskiej. Ale 
Kwatery to jeszcze nie dramat. W 
dramacie można sobie pozwolić na 



PROBA : Od lewej : Marek Wilewski, Jerzy Cnota, .Jerzy Glapa 

pewne rozluźnienie, na swobodniej
sze budowanie scen, na odejście od 
koniecznej na ogół w prozie bar
dziej dosłownej, w jakimś sensie 
naturalistycznej motywacji i opisu 
przedstawianych wydarzeń. Po raz 
pierwszy zrozumiałem to pisząc Fi
lipa z prawdą w oczach - jeszcze 
jako słuchowisko. Jest tam scena 
gdzie główną bohaterkę - star<! 
Chojnowską bada lekarz psychia
tra. Chojnowska cały czas odpowia
da na jego pytania w sposób bar
dzo logiczny - realistyczny ale dla 
niego, człowieka, który p~zyjechał 
z innego miasta wszystko co ona 
mówi, jest zupełnym absurdem. 
Ona mówi o sprawach dla niej i 
dla całego miasteczka jak najbar
dziej sensownych i oczywistych, le
karz dopatruje się w tym majacze1i 
typowych dla choroby umysłowej. 
Nieporozumienie między rozmawia
jącymi zaczyna się coraz bardziej 
pogłębiać aż do granic absurdu. A 
przecież w istocie cała scena jest 

bardzo realistyczna, a o jej absur
dalności decyduje tylko brak poro
zumienia pomiędzy lekarzem i 
Chojnowską. W utworze prozator
skim trzeba by tę scenę opisać z 
pełną motywacją demaskując z gó
ry przyczynę nieporozumienia. W 
dramacie można ją przedstawi ć' 
wprost. Liczy się tu komizm, wew
nętrzna dramaturgia samej tej sce
ny. Liczy się powstające w miarę 
rozwoju sytuacji zdziwienie i roz
bawienie widza, zaczyna się zaba
wa w teatr . Chyba właśnie u F i 
lipa zrozumiałem naprawdę sens 

, tej zabawy. 

Klossowicz: 
Wydaje mi się, że tutaj weszliś

my już w sprawę poetyki troszkę 
głębiej rozumianej, na razie jed
nak zatrzymajmy się może nad bar-

1 dEiej zewnętrznymi i czysto „tech
nicznymi" problemami wynikajacy
mi z przemiany warsztatu prozaika 
na warsztat dramaturga. Wydaje 

mi się że przykh:d K water byłby 
tutaj bardzo interesujący, bo Kwa
tery były przeniesione również na 
ekran telewizyjny i dokonał pan 
tam już bardziej określonego kształ
tu dramaturgicznego tego utworu. 
W jakim kierunku szły te zabiegi? 

Krasiński: 

Przekładają c.: Kwatery na język 

telewizyjny musiałem stanąć przede 
wszystkim wobec problemu ogrywa
nia przedmiotów. To co w radio by
ło niewidoczne, tutaj nagłe miało 

się pokazać na ekranie. I coś z tym 
trzeba było zrobić. Doznałem chy
ba pewnej ulgi. Nie byłem już tak 
skn:powany. Sprawiało mi to na 
wet pewną przyjemnoś ć , że mam 
migle do dyspozycji przed miot, wo
kół którego mogę rozgrywać jakąś 

spr a wę. Zacząłem szukać pomy
słów, zacząłem nade wszystko szu
ka<~ takich przedmiotów, które mo
g łyby po.służyć jako rekwizyt w 
klasycznym rozumieniu tego termi
nu. Szukałem przedmiotów, wokół 

których coś by sic dz i ało . 

Kloswwicz: 

Ale po Kwaterach przyszły już 
sztuki teatraine. Pisane z myślą me 
o radiu czy telewizji, ale o teatrze. 
Już Czapa, która powsta ła jako słu
chowis ko, to właściwie, nawet w 
swoim pierwotnym ksztułcie 
sztuka teatralna. 

Krasiński : 
Wspomniał pan o sztuce Czapa. 

Była ona pisana rzeczywiście dla 
radia. Ale tu już jest pewna róż
nica. Otrzymałem zamówienie na 
słuchowisko stereofoniczne. Zauwa
ża pan stopniowanie? Bo pomalut
ku przechodzimy do teatru. Otóż 
jest to niewysoki szczebelek 
mianow1c1e słuchowisko stereofo
niczne. Musiałem tam rozegrać pe
wną sprawę. Chodziło o to, że słu
chowisko stereofoniczne dzieje się 
w rozbudowanej warstwic dźwięko
wej . Rozróżnia się tam kierunek 
z którego dochodzą dźwięki, tego 
w słuchowisku normalnym nie ma. 
Cały pomysł sztuki polegał na tym, 
:łeby napisać coś takiego, żeby mieć 
dźwięk raz z jednej, raz z drugiej 
s trony. Gorączkowo poszukiwałem 
tematu, żeby dopasować go do for
my, której ode mnie wymagano. 
I znalazłem ten temat w Czapie; 
pośrodku cela, w której się odby
wa spektakl, a po dwóch stronach 
inne cele, w których też się coś 
dzieje. Pukanie z lewej strony o
znacza życie , pukanie z prawej -
śmierć. Doszły do tego jeszcze po
mysły doty czące przestrzennego 
rozgrywania akcji dziejącej się w 
środkowej celi. Takie, jak np. sce
na zaimprowizowanego seansu spi
rytystycznego, w _której blaszana 
miska przesuwa s ię stukając w róż
nych miejscach po stole. To już 
była zabawa prawie zupełnie tea
tra lna. 

(Fragmenty stenogramu rozmo
wy odbytej w redakcji Dialogu 
w dniu 21 kwietnia 1'969 r.) 

„Smierć na raty to makabreska z dosłownie wisielczym 
humorem o dwóch zbrodniarzach skazanych na śmierć, 
znajdujących się w paradoksalnej sytuacji, w której każda 
nowo odkryta czy popełniona przez nich zbrodnia odracza 
im dzień egzekucji i przedłuża życie". 

August Grodzicki („Życie Warszawy") 



„NOWA 
FALA" 

MAREK 
WILEWSKI 

W dlu t( zas~i d logiki formalnej z 
twierdzenia prawdziwego musi wy
niknąć i.v toku rozumowania 
wniosek prawdziwy. Natomiast z 
fałszu wynika albo prav.-da, albo 
fałsz. W życiu, powiedzmy szcze
rze, z fałszu najczęściej wynika -
nieprawda. Również i w życiu ar
tystycznym! 

Oto przykład. Usiłują nam wmó
wić, że nie ma polskich sztuk 
współczesnych. Z tego fałszywego 
ok ólnika, powtarzanego a niespraw -
dzonego, wynika inny. Pols kie sztu
ki vvspółczesnc. których rzekomo 
b;:ak, są zastępowane przez różne 
surogaty i półśrodki. Na przykład 
fabrykaty pseudobulwarowe, na
miastki, jak jf~ słusznie nazwał Au
gust Grodzicki, montaże lub adap
ta<:je. Ale trzeba by najpierw wy
kazać, że naprawdę nie ma pol
skich sztuk współczesny<:h, że z ta
jemnfrzych jakichś powodów, wy
schły w tej krainie źródła twórcze. 
Otóż prawdą jest, że na polskim 

gruncie dość rzadko się udawały 
fa brykaty bulwarowe. Natomia~t 
dramat poetycki raz po raz zapalał 
wyobraźniq twórców. Warto więc 
zwrócić uwagę na fakt, że obecnie 
k iełkują w polskim dramatopisar
stwie nowe prądy. Jednym z ognisk 
sta ło si'i radio. 
Słuchowisko bywa w coraz to 

większym stopniu zalążkiem nowe
go dramatu . Zjawisko jest tym bar
dziej godne uwagi, że przecież słu
chowisko radiowe, jako gatunek, 
wyszło kiedyś z teatru dramatycz
nego, że się na nim niejako wzoro
i.vał o . Kiedy w latach międzywo
je1 nych radio zaczęło rozwijać 
działalnoś ć szerszą, pomyślano o u
tworach teatralnych, które by moż
na było nadawać na antenie. Ocz~·
wi ście dostrzeżono, że trzeba tu 
zr z ygnować z wielu środków od
dzittlywania, którymi teatr „nor-
1rnlny " rozporządza, np. oprawy 
plas tycznej, efektów ard1itektonicz
nych, działania kolorem i światłem, 
gest u aktorskiego, ruchu sceniczne
go itp_ Słowem - rodzący się ga
tunek słuchowiskowy musiał zre
zygnować ze wszystkiego, co wiąże 
się z wizualnością. Z wszystkiego? 

... 

M ;\REK 
WILEWSKI 

Niezupełni ! Bo okazało :-i n ieba 
wcm, że rnie jscc wra;:cnia bez. o
ś re cl niego może za .iąć to , torc w 1d:i. 
sobie wyobrazi, to. które v,r_v doh<: 
dzie z \\'łasnych sl~ojarzc1'l , emocJO

-nalnych, czy myślowych . 
.Jak nieraz bywa w sztuce, b rak 

może odegra ć rolę pobudzaj ącą . 
Sta ć ,-i!;: nowym źród!cm s iły! Gdy 
odbiorca słuchowiska rad iov ego 
słyszy tentent konia, lub sygnał au
ta - może je sobie wyobrazić w 
sposób, który mu zastąpi najbar
dziej wyraźne efekty plastyczne . 

i cl rudna si wier z i ć , że rozwoJ nie
lttórych g tunków l iterack ich zm ic
r;>:H ł w lcLnmlrn podobnym. 

Na p rzy .dad poe zja przechodziła 
od o isu lirycznego do skrótu, alu
z ji, syn onimu poruszającego wyo
bra ź n i . Podobnie było i w drama
turgii. Gdy więc radio zwróciło się 
d o pisarzy , by współdziałali w two_
L;e niu slut:howiska, uzyskało z icn 
s t rony pomoc. Nie jest tedy przy
padki m , że dziś „szkoła" naszc;,;o 
t eat ru krystalizuj e się dookoła ra
dia. Jest to jak gdyby „nowa fala" 
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dramatopisarstwa. Słowo „fala" ze 
względu na radiową genezę ma tu 
nawet znaczenie podwójne. 

Kto uważnie obserwuje nasz no
wy ruch dramatopisarski dostrze
że w nim tak ciekawe zjawiska. 
jak sztuki Stanisława Grochowia
ka , Ernesta Brylla, Ireneusza Ire
dyilskiego, Janusza Krasiilskicgo, 
.Jerzego Krzysztonia, Zbigniewa 
Herberta i innych. Stanęli oni obok 
dwóch wybitnych przedstawicieli 
nov1ego dramatu już o sławie mię
dzy narodowej l\'Irożka oraz Róże
w icza . ość trudno klas fikO\va {· 
dz iś tendencje i dążenia tej drama 
tur p;ii. Zanurza ć ręce w faię, by 
rozdziela· jej nurty - to niewd ::ic; 
czna i płonn a zabaw a. Ale już dzi
siaj wida ć, że dwa szczególne zja
wiska fala ta wynosi na wierzch. 
.Jeden - to farsa, czy kom edia z 
żądłem satyrycznym, odkrywczymi 
nieraz zdobyczami obserwacji. Ka
prysy Łazarza Grochowiaka, stano
wią tu przypadek brawurowy. Drugi 
- to dramatopisarstwo nie wyrze
kające się spojrzenia satyrycznego, 
równocześnie dostrzegające w świe
cie, który nas otacza, żródło donio
słych spięć trcigicznych. Spróbujmy 
w tym świetle przyjrzeć się inte
resującemu drama towi jakim jest 
Sm ierć na raty Krasir'lskicgo. Ma
kabreska osnuta na tle pewnych 
przepisÓ\V proceduralnych, działa
jących z siłą nieodpartej konse
kwencji? Można by tę sztukę tak 
zdefiniować. Ale czy to będzie wy
starczające? 

Przypomnijmy sobie inne utwory 
tego pisarza, np.: Kwatery, Wkrót
ce nadejdą bracia lub Fi.lipa z pra
wdą w oczach. Akcja ma w owych 
sztukach sens wieloraki, równocze
śnie dostawny i przenośny, konkre
tny i uogólniający. Na przykład 
Filip z prawdą w oczach - to nie 
tylko satyra na małe miasteczko, 

z jego atmosfery powiązań tak do
kładnych, że jedyną możliwością 
powiedzenia prawdy - jest zwie
rzenie się koniowi. Ow Filip staje 
się przenośnią , wyrazem potrz.eby 
naprawienia krzywd, wyrównania 
nieprawości. 

Podobnie w Smierci na raty. Ma
my tu nie tylko paradoks działania 
proceduralnego, ale i bezlitosną 
walkę o przedłużenie życia, choć
by najnędzniejszego. Jedynym środ
kiem kontynuowania „gry" jest dla 
skazańca - dobrowolne gromadze
nie nowych dowodów zbrodni. 

Filozof mógłby stąd wyprowadzić 
wniosek. nie pozbawiony trzeźwej 
madrości. że moralność wiąże się 
naj ściślej z istniejącą sytuacją fak
tyczną , z 'larunkami w jakich da
ny człowiek działa. Uderzającym w 
tej sztuce jest fakt, że język, ja
kim się posługują bohaterzy - to 
dialog równocześnie efektowny. 
barwny, pełen obrazowości i funk
cjonalny (w sensie charakteryzowa
nia oraz działania). Zapewne jest 
to miarą talentu, ale wydaje się 
także i rezultatem szkoły radiowe
go .. warsztatu" słuchowiskowego. 
Smierć na rati1 bowiem (pierwsze.i 
radiowej wersji tytuł brzmiał Cza
pa) została . napisana dla radia a 
następnie wystawiona przez Teatr 
Hybrydy w Warszawie. Przedsta
wienie odniosło duży sukces i autor 
postanowił dopisać akt II i III pod 
nowym tytułem Smierć na raty. 
Ponownie wystawiono nełnosoekta
klovva .iuż wersję w Hybrydach i 
osiągnięto nie notowaną w teatrze 
tego typu ilość przedstawień - 1.19, 
przy czym z różnych powodów 
.. niewygrane" przedstawienie grać 
przestano. Był to swego rodzaju 
,.bestseler " sceniczny sezonu 1966/ 
/ l!l67 w Warszawie. 

Czy słusznie? Oceńcie Państwo 
~ami! 

Głos ma obrońca 
Problem moralnej zasadności i 

społecznej celowości kary śmierci 
v;yraża się w czasach nam wspó~
czcsnych nie tyle w kwestionowamu 
pra wa państwa do stanowienia i 
wymierzania tej kary - ile ;v 
twierdzeniu, że jest ona społeczme 
bezskuteczna, że jest rezygnacją z 
wychowania człowieka, że godzi w 
powszechnie aprobowaną zasadę o
chrony zdrowia i życia ludzkiego. 
Rzeczywi.kie nic można przekony
wająco wykatać. że kara śmie:ci 
najbardziej odstrasza od popełme
nia przestępstwa i tym samym 
przez zabezpieczenie spokoju i ładu 
społecznego jest społecznie skut~cz
na _ celowa. z drugiej strony Jed
nak nietrudno zauważy ć, że drugi. 
kierowany przeciwko karze śmier
ci zarzut _ zarzut rezygnacji z re
edukacji człowieka sprawcy 
przestępstwa - jest oparty n_a. wi:: 
rze w nieograniczoną mozhwosc 
wychowania każdego człowieka. I 
znowu doświadczenie - dcsti:;pne 

nie tylko ludziom zajmującym się 
profesjonalnie wychowaniem, za

bezpieczaniem ładu społecznego 

wymiarem sprawiedliwości - pro

wadzi do wniosku, że wiara ta w 

licznych przypadkach zawodzi. Wo-

bee złej woli człowieka - zdając 
sobie nawet sprawę z jej licznych 
u warunkowań - pozostajemy bar
dzo często bezradni. Jeśli więc wy
nikające z takiej złej woli działa
nie człowieka godzi w najwyższe 
dobro innego człowieka - to właś
nie respektując prawa innych lu
dzi - nie tylko moralnej zasad
n ości ale i społecznej celowości ka
ry ś mierci kwestionować nie ma
;· cmy. Kam ta powirw być jednak 
stosou;nnn z najwyższym umiarem 
7a zbrodnie rzeczywi:icie z'lsluguJą
~e na śmierć - po wyczerpaniu 
wszelkich spolecznie dostępnych sta
rań 0 resocjalizację przesti;pcy. 

Wydaje sit;, że polski kodeks kar-
1970 r stanowiąc w art. 30 ny z - · · · 

§ 2 wyjątkowość tej kary i ogra~ 
niczając jej stosowanie do zbrodm 
najcięższych - stanowi szeroką 
podstawę do respektowania w, \~Y~ 
miarze sprawiedliwości godnoscr '. 
wartości życia, także przest.ępcy I 

równocześnie zobowiązuje do ma
ksymalnych starań o resocjaliza.cję 
przestępcy w tych wszystkich przy
padkach, w których istnieje c~o
ciażby cień nadziei na lepsze zy
cie człowieka osądzanego. 

Proszę wstać, Sąd idzie ... 
Ferowanie wyroków nie należy 

do przyjemności. Wiedzą o tym ~a
równo ławnicy jak i my - sędz!O
wie. Człowiek decyduje o losie czło
wieka, w imię prawa stworzonego 
przez człowieka. Każdy wyrok jest 

ograniczeniem tego, co najcenniej
sze _ ludzkiej wolności... 

PifiWSZY wyrok jaki wyd~łe~, 
to były trzy miesiące pozbaw1en~a 
wolności.„ Skazałem kobietę. Pr~z~ 
niej wielokrotnie wracałem do meJ „„ 
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Gdzieś tam po rzece, gdzieś tam po fali 
Osta tniej burzy echo g rzmi. 
,Ja k by drevmiaki wymienivli, 
Jakb ktoś pięścią walił w drzwi. 

A m y n a kó łko pacerowe 
A my na 1 ółko, w krąg, po dwóch„. 

na zabawa tylko w głowie : 
„Antek, karuzel pu szczaj w ruch! " 

Kulawy Antek kółkiem kręci. 
Po ·Tad k u li ś · 11i żółty st w. 
t lfy do zaba y za•vsze chętni, / 

Ti qc w krąg za Antkiem człap , człap, człap . 

Pchaj , Antek! Żywo! Ja omogę 
Ja wtedy w dpust, tam, w niE'dzicl c;. 
Pchaj! Ant ek w lesie stracił nogę, 
A t eraz kręci karuzelę. 

Dziś w szybach niebo granato'vve. 
Wiatr gwii.'dżac chyłkiem bramą wbiegł 
I pod nogawki drelichowe 
Miota k luj ,cy, zimny śni~g . 

A my w kółeczko, dalej, hopla! 
, j a ld śmieszny we łbie wir. 

A zima hardo sterczy w soplach, 
A pod. butami śnieg skwir, skwir. 

K r cą się okna pavv·ilonu J 
I m ur czerwony w kółko m ie, 
I czarna wrona reflektoru 
na jednej nodze kręci się. 

Z k ieliszk iem wieży wiatr się trącił. 
Co wyż j komin jes czy d ym! 
Cor z się więcej w głowie mąci 
Na śmierć się spiłem, nie wiem czym. 

Pac, z dachu śniegu spadła czapa. 
Z muru ukradkiem spełznął szron. 
I przyszło się w kałuży chlapać 
Pięć czarr.o w yfraczonych wron. 

· A my na kółko spa er owe, 
A my na kólko, w krąg, po dwóch„. 
A nam zab, \Va jesz z w gł wie: 
,.Ante ·, karuzr>l puszcza.i -.v r u ch! " 

lt· coś dzi;; 'a j nie \ e olo. 
Crv to dl t go, że v t n aż 
T ;c1 k huty grzęzną·: ' ie to, w oło 
Pch i da le j. AnLk, w błoto właź . 

Wiesz, już żem trochę powes lał. 
J est w tym kó łecz u jakaś moc ... 
Eh, to ci bracie, karuzela 
Kręci się, kręci dzień i noc . 

Dyszą zeschnięte kępy trawy. 
Od muru lawą chlusta żar . 
I czerwonawo szczaw się żarzy -
Od słońca zajął ~ię w ten skwur. 

A na kółeczku, na podwórzu 
I stuk stuk stuk i tup tup tup 
Kręci się ruda chmura kurzu 
Drepcząca w sto pięćdziesiąt nóg . 

I gra bębenek karuzeli 
Oj, gra, że uśmiać się do łez. 
„Eh, kto tam znowu - do cholery 
Charcze jak zdychający pies? 

Czemu tak oczv ma rozwarte . 
Palcami w chu.dą pierś się wpiął, 
Co tak nim wstrząsa, szarpie? Antek! 
Stój, ktoś na kó!ku rzyga krwią!" 



Oleś MAREK WILEWSKI 

myślą .. . Wydanie wyroku nie po
zostawia człowieka obojętnym. 

Kodeks karny wyraźnie mówi, że 
najwy:łszy wymiar kary kara 
śmierci, stosowana ma być w wy
padkach wyjątkowych. Wtedy kie
dy wiadomo, że oskarżony nie po
trafi powróci ć do życia w społe

czeństwie, że nic ma szansy na wy
chowanie przez karę... Ale o tym 
mamy zadecydować my. I decydu
jemy. To jest trudna chwila. I za
wsze pozostaje w pamięci moment 
podpisywania wyroku. Chwila de
cydująca o tym, że czyjeś życic , 

ludzkie życie zostanie przerwane. 

Nawet ławnicy, którzy znudzeni 
rozprawami o łapówki , m;1lwersa
cje itd . prosząc o wyznaczenie ich 
do spraw bardziej „emocjonalnych", 
nie pragną nigdy powtórnego u
działu w rozprawach , które kończy 

wyrok śmierci. Jest to zbyt ciężkie 
przeżycie. 

Przy ogłaszaniu wyroku śmierci 

nie używa się raczej czarnego bi
retu, i w ten sposób, wchodząc na 
salr; widzimy twarze ludzi którzy 
jeszcze nie wiedzą, którzy jeszcze się 
łudz;ł. Widzimy oczy, czasem roz
biegane, czasem zmartwiałe i za 
stanawiamy się o czym myśli ta , 
matka, żona, brat, ojciec... i bez 
względu na staż pracy w sądow

nictwie, na ilość wydanych wyro
ków, czuje się ucisk w gardle, czu
je, że „miękną" nogi. Wy da nie wy
roku śmierci jest zawsze ogrom
nym przeżyciem pozostawiającym 

jakiś osad, i nic pom<iga lu świa

domość , że postępujemy zgodnie z 
prawem„. bo jest to chwila w któ
rej decyduje się o sprawach osta
tecznych. O życiu i śmierci. A ska
zuje się tylko raz. 

Głos ma prokurator 
Kara śmierci jest karą '"yjątko

wą i dotyczy przestępstw na jbar
dziej groźnych społecznie. W od
niesieniu do tych właśnie prze
stępstw prokurator domaga.1ący się 

najwyższej kary pozbywa się skru
pułów moralnych , no bo co zrobić 

z oskarżonym, który ma za sobą 

już 20 wyroków ... Kara śmierci eli
minuje człowieka ze społeczeństwa . 

Czasem jej działanie ogranicza się 
do roli wychowawczej, w tych wy
padkach, kiedy wiadomo że Rada 
Państwa skorzysta z prawa łaski. 

Wnoszenie o najwyższy wymiar ka
ry nie należy do przyjemności, ale 
nie możemy sobie pozwolić na re
zygnowanie z kary. Czasem należy 

uwolnić społeczeństwo od ludzi, 

dla których mordowanie jest ni
czym, a którzy natomiast bardzo 
cenią swoje życie. Wyrok śmierci 

nie zapada w przypadkach wątpli

wych. 
Od chwili ogłoszenia wyroku ska

zaniec przeżywa w celi okres nie
pewności. O ewentualnym uła ska

wieniu dowiaduje się przed wyko
naniem wyroku. Jeśli Rada Pai1-
stwa nie skorzysta z prawa łaski 

wyrok zostaje wykonany. 
Wykonanie wyroku poprzedza 

odczytanie przez prokuratora sen
tencji wyroku i decyji Rady Pań

stwa. Skazaniec ma prawo do wy
rażenia ostatniego życzenia, ale 
musi to być życzenie meralne i 
spełnialne . może np. napisać list, 
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wyspowiadać się. N<.:stępnie wyko·-
nawcy ·w czarnych garniturach , 
krawatach białych ko~zulach , 

przewiązują skazanemu oczy , zakła
dają pętlę na szyję i uruchamiajq 
zapadnię. Zwłoki wisz<1 jes-:czc 
przez 15-17 min t i lekarz stwic r 

dza zgon. 

Prok urator musi być obecny przy 
wykon<rniu wyroku , zresztą regula
min dokładnie mówi kto ma być 

obecny. I dla niego nie jes t to 
przeżycie miłe. i\ p:'1źnic j, po ·wy

konaniu wyroku wypija się przewa
żn ie pół litnt. Tr zc:m się jakoś roz

ł · d O\VC.Ć. 

Głos ma psychiatra 
Nic pozna.h r: ~łębic j treśc i . 7.l u

ki, można JY ądz ić, że d ' j głów 
ni j j boh ater owie, t !Udzie s raj 
nic f !i, zdepra wowani, zimni_ psy 
chopaci, n ic cofający się przed i:ad -

!l c't1' , najg0rszy m :1\\·et c~y n c111 . 

.rc~t a l j d na k t ~' l.tri "zęścio \•: n. 

Motywacją ich dz i ał an ia y·st nic 
tyle z ło, co przede wszy,,ti,im l ęl:, 

lc;k b :ol gic7ny p r zed ul r- tą ?yt i:oi , 

ś •n i rei, l a k sil ny, że op::i.: ow ł ic h 
osi::howośc i cz res„ ty , dykt ie c.,.:
ny gre!' ji, k ole ·ne morderstwo. 

Życic n!'.1 dla nich taką wartość·, 

że \·: a r to walczyć o k il. adi'.es iąt. 

czy kilkan aśf'ic ,;ni. ws;~dkimi spo 
sobami , dobre są 11 :!wet !JO C z iny im 

r odnrow<•nc, stąd rado~<\ g'i y ko
l('jny cl;:s pr esowy przej c·chaL 

Kuźma - JERZY CNOTA, Oleś - MAREK WILEWSKI 

Ciepło, nawet. z nutką tkliwa~ ·i 
wspominaj ą zabitego „przy jaciela" 
Zdzisia, czy tego „dobrego, nawet 
świętego człowieka" - strażnik<J. 

Te nuty rozrzewnienia świadczą, 

~e nie są to ludzie wyzbyci absolut
nie ut:zuć wyższyt:h, lecz właśnie 

owładnięci strachem o swe bezcen
ne Viprost minuty życ.:ia. 

O l ęku ich świadczą też uporczy
wie powtarzane, płaczliwe, o cha
rakterze natręctw, modlitwy Ole
sia, i drobne nieważne czynnośc· 

Kuźmy, który dominuje, jest sil
nie jszej odporności, lecz rówmei.. 
tak jak i Oleś, przez lęk op::mo
w<::ny. 

W sytuacji obu tych skazallców 
nawet drobiazgi z życia na wolności 
nabierają kolosalnej warto[;ci, war
tości rzeczy bezpowrotnie utraco
nych (np. pieniądze , futro, cieszą 

się wolno spacerującym kotem z 
myszą w pysku). Z kolei też dro
bi;ngi, symbole, przypominają o 
tym co naj ażniejsze, co się teraz 
tylko liczy: o wyroku śmierci (mi
mika czy gest strażn ika, przejcż 

dzający cxpress , cisza w sąsiedniej 

celi). 
Ten strach przed śmiercią, któi·y 

opanował te dwie osobowośc i i kic-

ru je iei1 dz i ałan iem. z p<..nktu \\' i

d;:enia psychopa tologii nie budzi 
kontrowersj!. 

Przedstawiany problem, choi'. po
wodu je chwil2mi odrazę i ~Jrzera

żenie, jest \\" zalo żt•niu do;:(łt;bny i 
ja;, ny . 

Ustosunko\\'ując sh~ do Ln .cc icgo 
wi <:źnia ,.Fi lozofa", jak go oi{reśla

ją ws pólkolcd :-: „, bo j ego ZC;,pół u

rojeniowy jest dla nit:h r odza jem 
„film: ofi i" ', to ci erpiał on na za u 
rzcni2 psyc hiczno już przed m \ i ~

zieniem. 

Te „kontakty wielkomocarstwo
\·,·e·· k tóre były po \'. octe m jetto o 
mył'.rnwcgo ares~Lo \\"a ni m ~z t o
ria o t:zwartym wymiar .i:c , są vy 

r::izem jego schorzenia ri ~ ~h icznc 
go i one, po re\\ iz ji proc€·. 11 i wy
j aśnieEiu się omyłki. spowodowa 
ły z kolei wyrok unie\ inni .1,i(lcy, 

Skazan iec j dnak nie mi l poczu
cia choroby, nic w i dzia ł więc, że 

został niesłusznie U \ ·i zion · i oglo-
szenie vypu ·zczenia na wolno 'ć 
przypłac ił nc1 " łą śmi rcią, która w 
tym kontekśc ie podwaja wyrządza -

ną temu eh remu czlo 1.1:i km·;i 
krzywdę. 

„J est to kopalnia możliwości int rprctacji, w które j ma
teriał do przemyśleń znajdzie socj log i ps · holng, n~orali
sta i prawnik, filozof zajmujący si · p r 1 'In"tyk<i gzysten 
cjalną i przecic;tny ieprofesjonaln · w idz ( ... ) 

Sztuka Krasiń ·kiego je ·t majster zt.. kiem kon ·trukc ji 
d ramatycznej, kapita lny dial g zróżr ·cowanych po~taci za
wiera wprost perełki „ zarnego humoru", mak'.lureska, mi
mo autentycznej gr zy sytuacji --- \vywoluj "' sah:ry śmie
chu na widowni." 

Aleksander J. Wieczorkiewicz („Kultura") 



Skazaniec - JERZY GLAPA 
Strażnik II - JÓZEF MICHALCEWICZ 
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Odosobnienie 
, . . 
sm1erc1 

ANDRZEJ 
KUMENTOWSKI 

Niepodobna przyjąć, jakoby 
śmierć była tylko faktem. Zapewne, 
to co o śmierci wiemy i w związ

ku z nią przeżywamy jest rodza
jem jakiejś filozoficznej polifonii. 
zjawiska rozgrywającego si<: w wie
lu czasach, dla których fakt: „nie 
żyje" - jest tylko zmianą rytmu. 
Nie jest zupełnie pewne, a może 

jest !"'.<Iwet prawdopodobne, że psy
chologiczne rozważania na tematy 
śmierci będą miały nic większą 

wartość od dociekań z innyt:h krc;-
1 gów wiedzy. 

Pójdźmy jednak za paroma my
ślami... Przy pewnym rozumieniu 
śmic~rć staje się postacią, a właści

wie upostaciowaniem pesymizmu, 
jego nieodwołalną konsekwencją. 

Pesymizm oczywiście nic musi 
wprost bać się śmierci. Często przy
spiesza jej uścisk, a samobójcy wią
żą sobie śmierC:· na karku. Czy na
prawdę się nie boją, czy nie od
czuwają lęku? Odpowiedź nie bę

dzie łatwa. Nazbyt pochopnie przy
wykliśmy do stereotypowych obra
zów lęku. W istocie lęk przemiesz
cza się przez nasze życie pod róż

nymi postaciami. Jedną z nich jest 
rytuał. Rytuał jest rodzajem sche
matu powtarzanego z natręctwem. 

Z psychopatologii wiadomo, że 

tzw. nerwice natręctw wyrażają się 

zrytualizowanymi formami myśle

nia lub działania. Już dawniej do
myślano się związku między na
tręctwem i rytuałem, dopiero jed
nak prace Konrada Lorenza wyka
zały, źe związek ten opiera się na 
własnej logice, dotyczy zwierząt i 
ludzi. Rytuał jest czynnością znaną 
i precyzyjną dokładnością nawyku. 
W sytuacjach lękowych, gdy trud
no podjąć zasadną decyzję, rytuał 

daje pewność przez to, że przynaj-



mni j nn jest zn a ny. Zwi11zck zna
nego z absolutnie niepewnym osła

bia przeżywanie lęku. 

Rytualizacja śmierci jest zastana
wiająca. Ustalone formuły, stroje, 
nekrologi i epitafia, stypy, nawet 
zapominanie o zmarłym ustala ry
tuał. Rytuał owładnął też samobój
stwem. Przepis na „dobre·· samo
bójstwo określa rytuał motywacji. 
Nie podlega dyskusji, że każde sa
mobójstwo ma swe indywidualne 
przyczyny, jak osobowość każdego 

człowieka, ma swoje proprium 
indywidualną niepowtnrzalność:. 

Tymczasem rytuał sprawia, że 

dowiadujemy się, jakoby ludzie 
odbierali sobie życie z miłości lub 
z uwagi na achromatyczną rozpacz. 
Przy takim spojrzeniu trudno pod
trzymywać myśl, że samobójstwo 
jest bezlękową formą śmierci. 

Należy więc sprawom lęku w 
śmierci poświ<:;cić wi~cej miejsca. 
Lęk nie jest ekskluzywnością ner
wicy lub choroby psychicznej. Kal.
dy człowiek ma lęk. Karen Horney 
broniła teorii o tzw. lęku pod:. ta
wowym (basie anxicty). J 2'.it to lęk 

dziecka i dorosłego przed brukiem 
miłości, pn:ed próżnią ,;połecrną. 

I ae;zkolwick ów lęk może być ja
skrawo usymbolizowany jak u Kier
kegaarda „lęk i drl.enie", star;o wi 
w rzeczywistości nieokreślon<1 oba
wę przed „zakopaniern" w ocz<tch 
innych. Ortega y Gasset opiera swój 
system na jednym aks.iomacic: 
„jestem sobą i swoim otoczeniem". 
śmierć w otoczeniu j s t moJą 
śmiercią. Zawsze ilekroć jakieś „ty" 
przekształca się w otoczeniu na nie
określone „on", ktoś przestaje ist
nieć, umarł społecznie, wyprawiano 
mu pogrzeb socjologiczny. 
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Lęk p r7.ed śmiercią zawiera prze
to w sobie pierwiastek lęku przed 
samotnością. Zresztą rytuał symbo
licznie podsyca tę obawę. Zmarłych 

przechowuje się za miastem, choć 

śmierć zbiera urodzaj w mieście . 

Sędziwe obrzędy nakazywały zno
sić pożywienie na groby, by umarli 
nie wrócili i znów nie zasiedli przy 
stole. 

Obchody imienin lub urodzin są 

tylko konwencją . Kto by zechciał 

przyjąć konwencję obchodu umow
nego dnia swej przyszłej śmierci, 

tego spotkałaby śmierć schizofreni
ka - internowanie do miejsca spo
łecznie wymarłych. 

Właśnie ów lęk przed absolutnym 
zerwaniem społecznym jest chyba 
głównym źródłem fobii śmierci. Nie 
utrata przytomności, ani zerwanie 
ciągłości czasmvej, gdyż do tego Ju
dzie nawet zmierzają , choćby się 

gając po alkohol. Sens zagadnieni3 
polega na tym, że umiera się sa
motnie. Po śmierci można mieć za
sługi , lecz nie miłoś ć , podc;,,as gdy 
rodzimy się z "'·olaniem o nią , a nie 
o odznaczenia. 

Lęk przed śmiercią n!e zawsze 
musi być jawny, ani dla tego prze
żywającego a n i dla obserwatora. 
Niera z ze strachu przed śmiercią 

można się zahir'", gdyż myś l o nie j 
przerasta cierpienia samej śmierci. 

Znane jc ~;t zja wisko tanatomimezy , 
kiedy to ludzie lub zwierzĘta „od 
grywaj ą" m a rtwo tę. Smiertelne 
znieruchomienie ze strachu jest tu 
kl asycznym przykładem. 

A nawet pęd do kryptomnezji , 
do daleko posuniętej anonimowości 

jest również formą umierania. To
temy hippies i symbole narkoma
nów są by6 może tego ilustracją . 

Kuźma - JERZY CNOTA 
Strażnik I - WŁODZIMIERZ KANIOWSKI 



Bohaterowie Smierci, na raty .J. 

Krasińskiego są znani. Trudno od
mawiać im człowieczeństwa z uwa
gi na to, że zabijają, Tyle, że lGk 
przed 8miercią mają tak wielki, że 

morderstwa kolejne pozwalają go 
nieco oddalić. Znaczyć to może, że 

jeszcze nad nimi instrumentalnie, 
choć w przedziwny sposób panują, 

Inaczej popełniliby samobójstwo, 
Czy są zdziczałymi psychopatami? 
Może tak, a może nie. Psychopaliti 
jest kłopotliwą jednostką psychopa
tologiczną, 

Zabijają, by żyć. Inni zabijają. 

chociaż nie tak z miejsca, by coś 

zdobyć, nawet druciany pierścio

nek. Należy się zastano-,,vic\ czy 
morderstwo popełnione z pistoletu, 
który zabija w pięć lat po oddaniu 
strzału jest mniejszym od zadane
go z broni, która zabija natychmiast. 
Kuźma i Oleś są ludźmi. Ich lęk 

przed śmiercią nie jest nieludzki, 
tyle, że formy obrony przed nim 
są teratologiczną hiperbolą pow
szechnie znanych reakcji. Gdybyś

my dysponowali eiektronowym mi
kroskopem psychologicznym, wów
czas niejeden uśmiech byłby zbrod
nią potworniejszą od finału dra
matu. 

Można z tego wysnm ·ać różne 

wnioski. Można podnieść i myśl na
stępującą: umieramy każdego dnia 
zadając śmierć innym. Można mó
w1c o śledztwie śmierci i zabijania. 
Nie jest wykluczone, że zabijania 

22 

bardziej boimy się niż śmierci. Jest 
prawdopodobne, że świadomość te
go pozwoli odd:delić śmierć od in-

' nych zupełnie zjawisk, mylnie na
zywanych również śmiercią, 

J. Ch. Andersen w jednej z baś
ni twierdził, że zawód karawania
rza jest najweselszym zawodem 
świata.Garnitury, w których grze
biemy bliźnich nadają. się wprost 
do pójćcia na zabawę . Łącznie z 
popędem życia tętni popęd śmierci. 

Tak uczył Z. Freud. VI/ teatrze 
świata komizm i tragedia wystę

pują łącznie. Może dlatego w Gre
cji po tragedii grano komedię . 

Należy wyważyć kwesti<.; czy w 
problemie umierania dav.·ka śmier

ci na ;~byt wcze~nie nie uśmierciła 

komizmu. Poważnej i pogodnej a-, 
firmacji życia może tm,vclrzyszyć 

także afirmacja śmierci. Może 

śmierć i życie są formą psychodra
my. Nikt tego nic udovvodnił, ani 
temu sensownie nie zaprzeczył. 

O tym mo;'. n a myśleć. 

To nie pnekrcśla marzenia, o 
którym mówi ,Jorge Luis Borges: 
„Istnieje rzeka , której \VOdy dają 

nieśmiertelność, w jakiejś krainie 
musi się znajdować inna rzeka, któ
rej \vody ją znoszą". 

O tym śpiewają Indianie w An
dach, marzy praczka i uczony, wie
rzy w to bandyta. 

Zaś śmiere j~st zadaniem życia. 

Andrzej Klimentowski 

„ 

„Smierć na raty Krasińskiego jest z pewnosc1ą czymś wię
cej niż „uscenicznionym" słuchowiskiem radiowym - jest 
to prawdziwy majstersztyk w niesłychanie ryzykownej 
i trudnej do wycieniowania pisarskiego dziedzinie maka
breski, prawdziwy popis tzw. wisielczego humoru ( ... ) wi
dać tu autentyczny talent, talent z natury dramatyczny, 
oparty o zmysł sceny, umiejętność tworzenia fascynujących 
sytuacji, komponowania żywych, naturalnie brzmiących, 
a zarazem maksymalnie skondensowanych dialogów" . 

W acłaui Sadkowski („Try bcrna Ludu") 

Zielonogórskie spotkanie nauki 
o literaturze z teatrem 

OGÓLNOPOLSKA SESJA NAUKOWA 

TRZY PREMIERY TEATRALNE 

Znan:1- z wielu wartościowych inicjatyw intelektualnych Zakład Filologii 
Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze znalazł godnego 
partnera w nowym kierownictwie zielonogórskiego teatru. Wynikiem 
współpracy tych instytucji było trzydniowe (24-26. X. 1974 r.) spotka
nie nauki o literaturze z nowymi poszukiwaniami teatru. 

Z inicjatywy Zakładu Filologii Polskiej i Kombji Polonistycznej LTN 
odbyła się w Zielonej Górze ogólnopolska sesja naukowa posw1ę

cona wybranym problemom literatury Polski Ludowej. Miejscerr1 obrad 
sesji była sala kameralna Teatru Ziemi Lubuskiej. Zaproszenie do teatru 
znanych naukowców, wybitnych historyków i teoretyków literatury nie 
ma jedynie charakteru grzcczno8ciowego, Teatr, który w nowym sezonie 
podjął próbę stworzenia nowoczesnej formuły arty~tycznej, zaprezentował 

uczestnikom sesji trzy premierowe przedstawienia utworów wybitnych 
polskich pisarzy współczesnych - „KOSMOGONIĘ" Jarosława Iwaszkie
wicza w reżyserii Kazimiery Starzyckiej-Kubalskiej, prapremierę „DONO
SOW RZECZYWISTOSCI" Mirona Białoszewskiego według scenariusza i w 
reżyserii Ryszarda Majora i scenografii Daniela Mroza, premierę prasow;4 
„SMIERCI NA RATY" Janusza Krasińskiego w reżyserii Marka Wilew-



skicgo, z .Jerzym Cnotą w roli „Kużmy". Ponadto, w po1·ozumieniu z Za
rządem Uczelnianym SZSP Wyższej Szkoły Pedagogicznej, zaprezentuje 
uczestnikom sesji swój nowy program „Wybrane sceny z najnowszej na
szej dekadencji" teatr akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Pleonaz
mus. 

Z prezentowaną w teatrze twórczością pisarzy polskich w sposób natu· 
ralny korespondowały referaty między innymi:prof. dra Zygmunta Jakubow
sk!ego - O kryteriach wartościowania współczesnej literatury polskiej, 
prof. dra Kazimierza Wyki - Podróże włoskie i liryka Tadeusza Różewi
cza, prof. dra Jana Trzynadlowskiego - W kręgu eksperymentów powieś·· 
ciowych trzydziestolecia, doc. dra Lecha i.udorowskiego - Eksperymental-· 
na powieść Urszuli Kozioł, doc. dra Jerzego Konicczneg-o - Polska trady
cja kulturalna w powojennym pisarstwie A. Grzymały-Siedleckiego, dra 
Michała Kaziowa - Oryginalne słuchowiska radiowe w trzydziestoleciu 
PRL. 

Wspólna inicjatywa uczelni humanistycznej i teatru, to, być może, za·· 
powiedż narodzin nowej jakości w zielonogórskim życiu intelektualnym 
i artystycznym. 

Co się tyczy teatru, to z dobrym przyjęciem spotkała się premiera sztu
ki Ignacego Dworieckiego „CZŁOWIEK ZNIKĄD" vvystawiona w hali pro·· 
dukcyjnej Polskiej Wełny. 

ZESPÓŁ TEATRU GOŚCIEM ZASTALU 

Teatr im. L. Kruczowskiego który zainaugurował sezon wystawieniem 
w cerowalni Polskiej ·wełny sztuki I. Dworieckiego „Człowiek znikąd'' na
wiązuje kontakty z kolejnym dużym środowiskiem rob::itniczym Zielom'.i 
Góry - załogą Zastalu. W ub. tygodniu pracownicy tego zakładu obej
rzeli w Hali Ludowej „Człowieka znikąd" natomiast we \vtorek zesp .'i ł 

teatru był gościem Zastalu. Aktorzy zwiedzili poszczególne wydziaiy pro
dukcyjne interesując się głównie warunkami pracy robotników i osi<1gnil; ·
ciami socjalnymi zakładu. 

Następnie odbyła się interesująca dyskusja z udziałem przedstawicieli 
dyrekcji, rady zakładowej, organizacji młodzieżowej i załogi. \V trakcie 
dyskusji wielokrotnie nawiązywano do przedstawienia, z uznaniem oce 
niając koncepcję reżyserską spektaklu i dobrą grę aktorów. Wrażenia ar
tystyczne przedstawienia psuła jednak zła akustyka Hali Ludowej. Wi
dzowie stwierdzali, że aktorzy dobrze słyszani byli tylko w kilku pierw
szych rzędach. 

Spotkanie zespołu teatru z przedstawicielami kierownictwa i załogi za
kładu było pożyteczne dla obu stron. Zarysowały sic; ciekawe perspekty
wy współpracy między Teatrem i Zastalem. 
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