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MIĘSOPUST -- ;wpust, wpusty. ostatki ostc,1tni tydzi 11, 
poczynając od „tłustego czwartku". lub ostatnio trz~· dni przed 
środą popielcowa, rozpocz:vnającą wielki post. Wyraz mięso
pust znacz.v dokładnie to samo. co karnawał. którego pocho
dzenie wiąże się z włosko-łacińskim. carne vale (i zwrotami 
carnern la.rare, lewm·e. rozstawać· się z rnięs0m) ( ... ) na sied
rniotvgodniowy okres postu. 

l\'l!ęsopust-karnawał w wiE'lu krajach Europy obchodzo
no huczni<' barwnymi pochodami po ulicach i plac:lCh miasta. 
balami maskowymi, ucztami, widowiskami teatralnymi. hu
laszczymi p1cs111ami. Zaba\vy te nawiąz_vwał~· do tradycji 
.rzymskich, do bakchanaliów cz~· saturnaliów, stąd nazwa „ba
husy", w Krakowskim spotykana jeszczp w w·. XIX. ( ... ) 

W Polsce zapusty („kuse dni") obchodzone hucznie, urzą
dzając po wsiach kuligi, po dworach i zarnkaeh uczty, koi1-
czące się o północy podaniem „maślanej kolacji". a więc 

postnej. z nabiałem i śledziami. („.) Po miastach w pierwszy 
czwartek postu przekupki urządzały zabawę uliczną, combe1·. 
która to nazwa w nieco innym znaczeniu żyje dotąd na S!ą
slrn i w Małopolsce . .Jego odpowiednik wielkopolski z\vie się 

podkoziołkiem. Zabawom tym towarzyszyły widowiska, „masz
kary". obejmujące zarÓ\Vno ludzi, jak zwierzęta. zwłaszczri 

kozę, konia , nieaźwiedzia, bociana. W literaturze staropol·· 
skiej mamy w początkach .w. XVII trzy utwory poświęcon e' 

obrzędom i zwyczajom karnav.rałowym; moralitet masknra
dowy Mięsopust abo tragicocomedia (1962), utwór anonimowy. 
zaliczany do komedyj mieszczańskich, satyry K. Miaskowskie
go Mięsopust polski, wreszcie w zbiorku Kierrna.<iz wiefoiw:ki 
pieśń Mięsopu.<1ty, zapu.'lty, i parę fraszek. ( ... ) 

„ 
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Jarosław Marek R:vmkicwicz, po2t8, dramaturg i tłumacz, 
urodził się w roku rn:35. Debiutował w roku 19ti7 tomem wier
szy Kon w en C}e. Kolc.ine książki poet~·ckie to Człowiek 
z glc1cą jastrzębia (1960 r.), Meta.fizyka (1963 r.), Ani· 
mula (1964 r.) i Anatomia (1970 r.). W roku 1967 Rym
kiewicz przedstawil program 'poetycki nowego klasycyzmu 
w tomie ese jów Czym j st klasycyzm. Przykładem prak-
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tycznego wykorzystania tego programu do badań nad budo
wą dzieła literackiego jest wydana w roku 1963 książka Myśli 
różne o ogrodach. 

J. M. Rymkiewicz zajmuje się również przekładami po
etyckimi i teatralnymi. Jest tłumaczem poetów amerykai1-
skich i hiszpańskich . Z rosyjskiego tłumaczył wiersze Osipa 
Mandelsztama. Efektem jego zainteresowania tematern hi z
pańskim jest tom parafraz Kwiat. nowy starych roman c 
oraz trzy imitacje tekstów Calderona (Życie jest snem , 
Księżniczka na opak 1C)JWrócona i Niewid z ialn a· kochan
ka). Król mięsopust jest trzecią (po Król u w szaJie i Lekc j i 
anatomii profesora Tulpa) sztuką Rymkiewicza. Sztuka ta 
ukazała się w miesięczniku „Dialog" (nr 3/1970). 

Król w s:i:a jie J. M. Rymk ie\\"kza na sceni 
w sezonie 1960/fil, insc-. i re ż .. J. Antcza k , ~l' E' n. 

E. Wi e.h ura 
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r:zn1 JEST 111„\SrC:YZ\l m- TEJ\ TRZE)'! 

Dranrntopisarz j _st dziś w teatrze - ludziom te;:i_tru 
niepotrzebnv. Jest niepotrzebn~\ bo niepotrze b~a J ~St 

w teatrze fabuła i niepotrzebne są postacif'. A takze: rn e
potrzebne są fabularne sytuacje. A także: niepot.rzeb~~ s<:i 
słowa lub, ściślej, słowa znaczące. Teatr obywa się dzis -
powiedzmy może. inaczej, bo przecież nie jest. je.szcz: aż tak 
źle: wiemy już. że może i wiemy, że obywac się mel~awem 
będzie - bez znaczących psychologicznie i fabularnie sy
tuacji. I ob~rwa si~ - obywać się może - bez znaczącyc_h 
słów. Oczvwiście. przesadzam. bo wciąż oglądamy na scenie 
znaczacc fabularni e czv psychologicznie sytuacje i wciąż jesz
cze słyszymy ze scc'ny słowa. niekiedy nawet coś znaczące . 
Ale kto podpowiada dziś słowa naszemu teF.itrowi'? Pomyślni~'· 
Czy nie ci przede wszystkim pisarze czasu minionego, kto
rzy słowa mieli w pogardzie i którym sło\va były przeszko
dą raczej niż pomocą w uforrnowaniu s~1 tuacji scenicznych? 
I czy nie ci , którzy używali słów. w nadmiarze, bo słowa tra
ciły dla nich znaczenie utrwalone w języku potocznym, a zna
czenia nowego nie umieli lub nie chcieli. im nadać? I czy nie 
ci wreszcie, których postaci i sytuacje mogą przybrać w te
atrze kształt jakikolwiek. dowolny, nawet niezgodny z nie
jasnym zamiarem autora, bo - z nadmiaru słów tracących 
znaczenie zbudowane - nic rnają on<:' kształtu lub mają 

kształt bezkształtny? 

Są, oczywiście, dramatopisarze, z których miazgi zrobić 
nie można. Nic można zmiażdżyć komedii Fredry i nie można 
zmiażdżyć lub podrzeć na strzępy komedii Gombrowicza. Nie 
można , bo Fredro i Gombrowicz dochowywali wierności świę
tym regułom komedii i żądają od reżysera szacunku dla fa
buły i dla archetypicznych postaci: a więc szacunku dla zna
czących słów. Ale kto dziś grywa - kto dziś reżyseruje -
Fredrę i Gombrowicza? ( .. . ) 

Czy to okrucieństwo ludzi teatru wobec Fredry - a wiqc 
wobec literatury dramatycznej, bo Fredro jest mi tylko przy
kładem - jest bezinteresowne? Czy trup litnatur:v w_vrzu-

cany jesL z teatru gestem Lafcadia? Czy nienawiś.ć i pogar
da -- o, bo już chyba o nienawiści i pogradzie mozna w tym 
wypadku mówić - okazywana przez .teatr yolsk~. ~ajw~ększe
rnu polskiemu aulorowi teatralnemu, .iest meaaw1scią meudo.1-
nych rzemieślników wobec rzemieślnika wy bornego? A moze 
j~st to nienawi~ć ludzi ciemnych, którzy chcą . niszcz~'Ć -:
tylko niszczyć - bo nie potrafią S'1mi budowac? Alez me. 
świetni to przecież rzemieślnicy - takich nigdy mozc w te
atrze polskim nic bylo - robią dziś miazgP, z Wyspiańskiego 
i Słowackiego. I świetnym konstruktorom niepotrzebny jest 
świctnv konstruktor. Fredro. a potrzebni są tacy pisarze, któ
rzv ko~struowali swe dziełci b>' lc jak i z byle czego i z któ
n;ch fot>ul możn't zrobić miazgę. Fredro .iest niepotrzebny, 
o. Wyspiański jest potrzebny, bo teatr współczesny, docho
wując wil•rności oblędnc'.i (gd~rż samobójczej) myśli, zrodzonej 
w l'pocc \.Vysµiańskicgo . i mvśl tę rozwijając. sam siebie -
iak powiedziałem - chce mi1·ć za przedmiot. A to znoczy: nic 
~hec niczego przedstawiać. Nieżego. poza sobą s ::11nym. Słusz

'nie więc moŻ(' rzeczownik „przedstawienie" jest używany 

w języku ludzi teatru i krytyków teatru coraz rzadziej i co
ruz częściej , zamiast „nrzedstawicnie", mó\.vią oni „spektakl". 
Przedstawienie jest zawsze przedstawieniem czegoś. Sp2ktakl 
lo tylko coś, co się ogląda i co jest pokazywane : spektakl nie 
musi niczego przedstawiać. W teatrze naszym coraz mniej 
jest przedstawień, a coraz więcej spektakli . A to znaczy: aktor 
coraz ci::ęściei jest na scenie tylkJ aklcrem, światło rzucane 
przez r eflektory tylko światłem reflektorów. a brudna szmata 
zawieszona nad sceną tylko szmatą, która chce być piękna. 

Każdy element wskazuje tylko na siebie i całość tylko do 
siebie się odn"si . 

Pro:::zę mnie dobrze zrozumiec. N ie mam nic przeciwko - 
nil' będziemy się przecież kłócić o szczegóły -- pokazywaniu 
na scenie całej maszynerii teatralnej, mostów i wyciągów, 

odsłanianiu kulis i zrywaniu kotar. Nie mam nic przeciwko 
obecności reżysera na scenie. ( ... ) Nie mam nic przeciwko te
mu, nic przeciwko teatrcwi w teatrze. bo teatr zawsze przed
stawiał siebie. Byl - to jest przecież jego i.stola - grą, po-
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zorcm, udaniem , \Jo byl tea trem właśnie, a nic wiernym wize
runkiem życia codziennego. A to. że jest pozorem, grą, uda
niem, miał sobie zawsze - niemal zawsze, bo inaczej było 

Lylko w owych latach, kiedy między widownią a sceną sta
nęła czwarta ściana: ale zapomnijmy już o tej smutnej epo
ce - za powód do chwały. Przestrzeli. sceniczna niemai 
zawsze więc ukazywała samą siebie i jawiła się widzom jako 
przestrzeń teatralna właśnie, a nie jako przE strzeń identycz
na z tery torium codziennego życia widzów. Aktorzy niemal 
zawsze przedstawiali siebie i ukazywali siebie , bo przylepiali 
sobie tea tralne nosy i brody, i \-v kładali teatralne - jawnie 
teatralne - kostiumy, a po przedstawieniu , zrzucając maski, 
prm;ili widzów o wybaczenie błędów : im i autoro\Vi. A ci, 
którzy dziś zrywają boczne kotary i nie używają kurtyny, bo 
po pierwsze chcą nam pokazać rnechanizm teatru, a po dru
gie wstydzą się tego, co robili ich ojcowie (jakie to smutne), 
czyżby zapomnieli, że te kotary i kurtyna były - i są prze
cież - elementami mechanzimu teatralnego, a więc elemen
tami znaczącymi w tej grze pozorów, jaką jest teatr? Ten 
m echanizm zawsze - niemal zawsze - był widzom ukazy
wany. Gdy podniosła się kurt.vna , przy pominano nam: jesteś
cie w teatrze. Gdy kurtyna opadła, przypominano nam po 
raz wtóry: jesteście w teatrze. Teatr, powtarzam; zawsze 
przedstawiał siebie. 

Ale przedstawiał też - jednocześnie, zarazem, właśnie 

przez to, że siebie przedstawiał - i coś więcej, coś innego: 
przedstawiał - i na tym polegało jego powołanie, a nie na 
wyłącznym pokazywaniu siebie, i tylko na tym jego powo
łanie może polegać, jeśli teatrem ma pozostać - archety
piczne postaci w archetypicznych sytuacjach. Niekiedy te 
postaci oblekały się w teatrze w kształty niby-to-realne, bo 
wzięte z codziennego życia, a ich działania i słowa reprezento
wały wówczas - miały reprezentować - działania i słowa 

konkretnych ludzi w konkretnych, bo w życiu spotykanych 
sytuacjach. Niekiedy ukazywały się widzom w czystym 
kształcie teatra lnym, a ich działania i słowa nie tworzyły 

wówczas konkretnego obrazu konkretnego życia - nie od-
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Król mi~sopust J. l\'I. Rymkiewicza na scen ie eat ru im. W. Horzycy 
w Toruniu 1970, rez. K. Rościszewski, scen. R. Strzembała, scena zbiorow· 

zwierciedlały powierzchni życia - l cz reprezentowały samą 
istotę życia , teatralną istotę życia. 

Co to są archetypiczne postaci w archetypicznych sytu
acjach? Posłużę się przykładem. Cześnik i Rejent, gdy po
jawiają się na scen ie (Cześnika i Rejenta widzę - i każdy 
tak przecież widzi - na scenie, a nie w życiu czy na kartach 
zbiorowego wydania Fredry, bo są to postaci z teatru, i tylko 
z teatru, ale oczywiście nie z naszego współczesnt-go lea trn, 
a le z tego teatru, który może był i może będzi : z teatru, 
w którym dzieło pisarza i każdorazowy j go k :t.l.Clll sceni zny 
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stanowią niepodzielną całość i który - ustanawiany jaku 
owa całość - jest przedstawieniem istoty życia, czyli z istotą 
życia się utożsamia). a więc Rejent i Cześnik, na deskach 
teatru, są postaciami archetypicznymi w archetypiczne.i sy
tuacji. Bawią nas i śmieszą, ale gdyby nas tylko postępkami 
:-.wymi śmieszyli, szybko by nas śmieszyć przestali. Cieszą na
sze ucho (nasze ucho wewnętrzne, ukrytych, najgłębszych ryt
mów polszczyzny spragnionP) tym wierszem cudownym, 
w którym zamknięte jest to, co od Fredry mają nam do po
wiedzenia (i kto tak jeszcze pisał po polsku? Może tylko pan 
Pasek i pani Dąbrowska), ale gdyby tylko w uchu słodko 

nam brzęczeli , rychło byśmy słuchać ich przestali. Cóż więc 
w nich jest, tak staroświecko powiedzmy, wiecznego'! Dla
czego wciąż chodzimy na Zemstę? Chodzimy - a raczej: cho
dzilibyśmy -- na ZPmstę, bo Cześnik i Rejenl reprezentują 
coś, co Fredro wydobył z głębi swojego doświadczenia -
a mówiąc: doświadczenie. myślę o doświadczeniu życiowym 

przerastającym życie jednego człowieka, a więc o doświad

czeniu kulturowym, doświadczeniu człowieka, który (może 

nawet o tym nie wiedząc), przeżył i pojął najgłębiej dzieje 
kultury europej:;kiej - coś, co przeksztalcil i uteatralizował, 
czyniąc na chwilę i na zawsze dwiema konkretnymi posta
ciami. Bo reprezentują samą istotę - teatralizującą się istotę 

- życia. Więc to nie Cześnik i Rejent spotykają się ze sobą 
na scenie. Lub raczej : nie tylko Cześnik i Rejent. To spo
tykają się Gruby i Chudy, Milczek i Krzykacz, Bas i Tenor, 
Przechera z Awanturnikiem, Apoplektyk z Żołądkowcem, 
Wątpia i Rdzeń. Albo inaczej : to spotyka się to, co grube, 
z tym, co chude, wrzask z ciszą, życie ze śmiercią. Albo 
jeszcze inaczej: to spotyka się grubość zazdroszcząca chudości 
z chudością, która pragnie b~ć gruba , i śmierć złakniona życia 
z życiem złaknionym śmierci. A przecież - o, przemiano 
cudowna - zawsze Cześnik w purpurze z Rejentem w czerni. 
Są więc Cześnik i Rejent, jakby ich nie ubrać i jakby ich 
nie skonkretyzować (a mogą pojawić się na scenie i w tryko
tach lub we współczesnych garniturach, jeśli komuś tak sit; 
spodoba, i nie jest to zbyt ważne: różne głupstwa już widzie-

12 

„ 

liśmy w naszym teatrze), czymś więce j n iz sobą t y lko: są 
i będą w każde j r eal izacji teatralnej nowym - za !:<ażclym 
razem nowym i niepodobnym do poprzednich - wciel€niem 
archetypicznych przeświadczeń o dychotomicznym charakte
rze życia, przeświadczeń obecnych w kulturze europejskiej 
od wielu wieków. I dlatego są postaciami archetypicznymi 
w archetypicznej sytuacji. A ilekroć staną na scenie, aktorzy 
i reżyser będą musieli povvtórzyć, czyli ponowić w innym 
kształcie (może na·wet o tym nie wiedząc), kulturowe doświad
czenie Fredry, to doświadczenie większe niż jedno życie, bo 
będące doświadczeniem pokoleń: oczywiście , j eśli aktorzy i re
żyser chcą dochować wierności, nie Fredrze, bo nie o to cho
dzi, ale teatralizującej się istocie życia. 

I teatr - powtórzę: teatr, czyli dzieło pisarza w kształ
cie :;woim :;cenicznym, i teatr, czyli dzieło ulożsamiające się 
z istotą życia - do tego właśnie jest powołany ; by nam przed
stawiać archetypiczne postaci w archetypicznych sytuacjach. 
Archetypiczne postaci: Cześnika i Rejenta, Hamleta i For-

. t vn brasa, N er cna i Brvtanika, Albertynkę cud dziewczynkę 
i. hrabiego Szarm. \\T a1:chetypicznych . y tu acjach: Neron m or
dujący Brytanika, Fortynbras zastępujący Hamleta, Cześnik 
podający rękę Rejentowi, Szarm ubierający Albert r nkę. P e 
co'? Tego to nie wiem. Ale może po to , by nam mówić praw
dę jedyną i najgłębszą o teatralne j istocie naszego życia. („.) 

1:3 
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NiC' dba miłość na Ś\\ · ict· ic o " ·.ysokic stany, 
O wielkie majętności, o rbd zawolan~' · 
Fraszka u niej posagi z "-,vprnwą goiOWCj. 

I król sielankę lubi, siclanin królową. 

V aritel No bo ro w <. /. 1 
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POETA I TEATR 

Teatralna przygoda .Jarosława Ma rka R:nnk ic ;vi za r , z
poczyna się \V 1957 roku: wted~' powstaje Eurydyka cz y [i 
każdy umiera jak mu w 119oclniej. vV. rmieńmy następne ty 
tuły: Odys w Berdycz ow ie, Lekcja anatomii pro.fesoru Tul·· 
pa , Król w szaJie . Potem będą tłumaczenia albo jak chce 
Ry mkie wicz, imitacje z CaldProna . I wr:=szd c sztuka os tatnia 
Król Mięsopus t. 

Ry mkiewicz poeta klasyczny , autor programowych ma
nifestów nie bez powodu zwraca się n a jpierw ku kręgom te
matycznym które nazwać możnab~· mitologicznymi. Poszukuj e 

·bowiem pewnych stal.vch wzorców ludzkiego pos tępowani.:i 

głęboko zakorzenion~1ch \V naszc·j świadotnt)Śl't kulturowej, 
składających się na doświadczeni e• „ człowieka śródziemno

morskiego". I znajduje je poza czusem hi sloryczny m. Swiat 
w którym rozgrywają się uwspółcześnione opowiPści związane 

z mitologicznym losem Eury dyki czy Odysa zachowywał 

jeszcze u Rymkiewicza pozory harmonii. Świat Król.a w sza
f ie jest już ty lko rupieciarnią . Trwają w nim sta re meble. 
podarte kotary, puste ramy , dawno zamilkły zegar. Lokato
rom owego wnętrza śni się król w „purpurze i pleśni". Zaś 

sam król zgadza się z tym faktem , iż jesl „śniony ": „ życi e 

jest snem" - powiada w którymś mieJSCU. 
Postać króla kojarzy się nam zazwy cza j z władzą oraz 

histori ą . Problem pierwszy w ty m dramacie prawie nie istnie
je , problem drugi pojawia się w specjalnych uwarunkowa
niach. Historia jawi się bowiem w roli w y razicielki czasu, 
którego koncepcja bliska jest eliotowskie j teorii „wiecznego 
teraz" . Król istniał m e gdyś i dzisiaj_. Rekwiz.vty przeszłości 

mogą być r ekwizytami teraźniejszości. Królowie minionego 
czasu powrócą „kiedy rtęć zakiełkuj<>, ptak krz kni0 w ziP-· 
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leni ' ', a le ta przeszlośt', stale obecna, zanurzona w „śnie śród

ziemnomorskim" nie przedstawia się \V tym dramacie nazbyl 
idyllicznie. Owe „strzępy koron 'k wiejące przez wieki", ba
lety chwastów, ze tlałe suknie, świ adczą o tym, iż pewne atry
buty „rozkładu" fascynują Ry mkiewicza w większym stopniu 
niż na to pozwalał jego „klasyczny" program. 

Profesor Tulp w „lekcji anatomii" dokonujący sekcji H t 
Kinta, sądzi, iż potrafił zwrócić życie ciału . Lecz oto Anioło
wie unoszą duszę Kinta, zamieszkałą w mart m ciele, do 
nieba i rozlega się śpiew: umarl. Iecz niebo nad nim, się otwie
ra - bo kto umiera, niqdy nie umiera. 

Tulp, który ośmielił się „czynić w ciele", aby poznać ta
jemnicę życia, zostaj e wyekspediowany do piekła "w bryz
gach ognia, w dymach piekielnych, w siarczystych wy zie
wach" . Grote kowa alegoria finału ukazuj całą zamierzoną 

sztuczność owych wariacji na temat zaczerpnięty z Rem
brandta. Poetyka pastiszu i stylizacji, bliska Rymkiewiczowi , 
daje tutaj zr;ać o sobie w ca łe j okazałości. Przesłanie Nico
lasa Tulpa to zarazem uutorskie credo. Czytam w nim: Che<; 
przeciw śmie rc i ynić: w Tw ym imieniu - aż śmierć w m e} 
strofie zamknę _jnk ivię zieniu . Prz biera więc poeta kostium 
chirurga , zaś jego boha tE~r jest naprawdę c.zyniącym w słowie . 
nie w ciele. Schodzi on w ciemne sztolnie, aby uwolnić z nich 
nie tyle c i ału. il pewn<ł forrnc~ slow i \ :vpowiedzi j ęzyko
wej. 

A Mię ' cpust'.! Tuta j m:)m y króla i paro'bka, chudych 
i grubych, lasvcznn sytuacje zamienionych ról. Miejsce po
etyckiej nostalgii za jmuj humor i drwina, karnawałow;:i 

zabawa uświadamia nam, iż o to rozgrywa się w iecznie 
i zawsze trwająca farsa . I ta włuśnie poetyka, opierająca się na 
niezawodnym i odnowicielskim działaniu rubasznego śmiechu 
winna midać nowy sens starym, archetypicznym wzorom. Ale 
nawet w żywiołowej farsie wyśledzić się da tę samą posta . 
którą reprezentował Rymkiewicz w swoich wcześniejszych 
dramatach. Akceptujemy co prawda karnawałową egzysten
cję, ale w pewnym miejscu poeta daj e nam do zrozumienia , iż 
równi Pż spoza ni <' .i wyzi Ta maska śmierci. 
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Karnawał będzie trwał za\vsze, będzie się t oczył w ka ż
dym czasie - ale fakt ten w równym stopniu może krzepić. 
co uświadamiać kruchość: i ulotność pojedyńczego losu ludz

kiego. 
'vV pierwszych dramatach Rymkiewicza warstwa „po

etycka" zostaje wyeksponowana bardzo wyraźnie . Po pierw
sze: poprzez struK.turę wyobraźni, która bez wątpienia zdo
minowała budowę samych utworów. Opierając się na nie
zmiennym przekonaniu, iż obowiązkiem twórcy jest przypo
minanie i przywoływanie do życia w czasie teraźniejszym 

„prehistorii" świadomości jednostki, ukształtowanej przez 
określoną cywilizację, Rymkiewicz poprzestawał na waria
cjach opartych na tym jedynym motywie. Nazwałabym chętnie 
to zjawisko „rozszczepionym głosem poety:" bo na przykład 
dialogi w dramatach Rymkiewicza są - w sensie konstruk
cyjnym - pozorne. Stąd wywodzi się zapewne statyczność , 
brak akcji scenicznej; akcja podskórna dokonuje siq właśnie 

.za pośrednictwem owych rozmów poety z samym sobą. 
„.J a·· poetyckie rozlożone zostaje na postaci sceniczne 

o cechach manekinów. Ocz~'wiście możnaby uzna<'.: to postę
powanie za wyraz· antypsychologizmu tak skądinąd charak
terystycznC>go dla dramatu XX wieku. H l' zygnując wiE;c z tra
dycy jnej - w s nsie psychologiczn "rn - mot, vacji postępo·· 
wania jednostki - Rymkiewicz chciałby dać w. r az pcwn. ' 111 

przez siebie wybranym objawom zbiorowej psychiki. św ia

dom j lub nieświadomej, mitycznej lub uwspółcześnionej, 

ubranej w kostium pastiszu i stylizacji. Zainteresowanie .Jun
giem jest oczywiste, Rymkiewicz go zresztą nie ukrywa. 

Do pewnego momentu w świecie dramatów Ry mki w icza 
sprawował władzę poeta. Czy poeta wszechwładny? I tak, 
i nie. Warto na przykład zwrócić uwagę na fak t, w jakim st p
niu pewne słowa klucze wpływały na wygląd owego świata, 
czyniąc jednocześnie poetę niewolniki m związanych z nimi 
treści. Wyliczmy : kurz, plefo., w iat:r, mysz , se n, cza.s. Na z 
klasyk był opętany ideą rozkładu i destrukcji. Klasycyzm jego 
ni równa się więc próbom odtworzenia utraconej harmonii 
i ładu . r dl :i lt'go R„v mkic•\vi cz zadawał częstokroć hl'l'OiC'ZlW 
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Krót Mięsopust .J. :i.VI. Rymkiewicza na st:enie Teatru Starego w Kra
ko\\'ie, 1970 reż. B. Hussakowski, scen. L. Mint:-·cz i .J. Slrnrżyr'is !;: i, 

Florel: - .J. Bincz~.'ck i 

pytanie: co ocala poeta? Co pozostaje na pobojowisku rzeczy 
i myśli wyrzuconych poza orbitę historii? Aby nie dać się 

pokonać , aby zatrzymać koło czasu i fortuny trzeba uwierzyć 
w archetyp. Trzeba znaleźć coś stałego i niezmiennego, zjed
noczyć w teraźniejszości archetypalny bagaż przeszłości. Bar
dzo długo Rymkiewicz nie mógł się wyzwolić od tej nostal
gicznej scenerii, którą nazywał mianem „snu śródziemno

morskiego". Ale wiedział dobrze, iż była to właściwie hal u -
cynacja, przywracająca tylko szczątki dawnych, świetnych 

snów Złotego Wieku cywilizacji znad Morza Śródziemnego. 
Ufamki owego marzr:-nia trwają w zbiorowe j podświadomości. 

Poeta chc i ał ocalać. owe szczątki , powołują j e n a nowo do 
życia: w innej k on encji j ęzykowe,;, w innej sytuacji histo

r yczne j. 
vV pierwszych próbach scenicznych Rym kiew icz - poeta 

2dom in ow ł Rymkiewi cza dramaturga. ' r az z Mie;so
pustem sy t uacja uległa zmian ie . R rm k iewi z zd ecydował siE; 
bowiem wyjaśnić, j ak rozum ie klasycyzm w tea fr ze - n ie 
uczynił t go na przykład w sw oich progr rnowy ch manife
stach z r oku 1967, bo \Vi ązały się one p rzede wszystkim z j go 
profesją poetycką. , 

.Tak więc widzi Rym kiew icz rol ę i miejsce d ra m atopisa
rza w t ea tr ze? 

Przeczytcq m~r r az ,i eszcze zakończenie eseju o k lasyc 'Zmic 
w teatrze (str. 13) 

„I teat r - powtórzę -- teatr" .„ 

Mow a t u ta j o sy tu acjach pow tar z j ąc eh si ę i przez to 
. uniwer sa lnych. I na pewno teatr w pierw zym rzędzie powo
łany jest do tego, a by tchnąć w nie ż,vc i e r az jei:;zcze, aby 
wpr::iwi ć je w r uch . Ale dzi eło teat ralne m usi odwołać si~ 
w tak im w y padku do naszej pamięci 1 ulturowej. Czyli wra
camy znów do arch etyp u, który, j ak powiada Ry m kie 'Ari cz 

jest ni "m icrtelny . 
I t:vlko ta wi e r orn z umi ejętność ciągłego jej odnawia

nia zapewnia nam m ic ,i sce w k ultur ze. 
P rzekonanie Rym k ie\ icza o wiecznej teatralizacji życia 

jest b rdzo głę boki e . I na pewn o słuszne. Nie w mka ona tyl
l<o z oczarow an ·a magią teatru. Tkwi natomiast w tym pr ostym 
t\vierdzeniu: Przedstaw ien ie nie k onczy się przecież , gdy opa< 
da kurtyn c1. Traged ia i kom edia oraz je j ak torzy zawsze od
grywaj ą swo .i ą ro l ę \, naszym życ iu. Zmien i a .i ~'! si ę t vlko ko
s twmy i d koracj e . 

i\fo rta Wyka 
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