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Przyszli żeby zobaczyć poetę 

i co zobaczyli? 

zobaczyli człowieka 
siedzącega na krześle 
który zakrył twarz 

a po chwili pow ied ział 

sz.koda że nie przys zliście 

do mnie przed dwudziestu laty 

wtedy jeden z młodzieńców 
odpowiedział 

nie było nas jeszcze 
na świecie 

przyglądałem się 

czterem twarzom 
odbitym w zamglonym lustrze 
mojego życia 
usłyszałem z bardzo daleka 
ich głosy czyste i mocne 

nad czym pan teraz pracuje 
co pan robi 

Opowiedziałem 

nic nie robię 
dojrzewałem przez pięćdziesiąt lat 
do tego trudnego zadania 
kiedy „nic nie robię" 
robię NIC 
usłyszałem śmiech 

kiedy nic nie robię 
jestem w środku 
widzę wyraźnie tych 
co wybrali działanie 

„ 

widzę byle j akie działanie 
przed byle jakim myśleniem 

byle jaki Gustaw 
przemienia s ię 

w byle jakiego Konra da 

byle jaki fel ietonista 
w byle jakiego moralistę 

słyszę 

jak byle kto mówi byle co 
do byle k ogo 

byle jakość ogarnia masy elity 

ale to dopiero początek 



Tadeusz Różewicz 

Sztukę „Na czworakach" zacząłem pisać w roku 1965. Chcę powiedzieć 

kilka zdań na temat tytułu sztuki, który był zmieniany kilka razy. Mówię 
o tym, ponieważ już w samych zmianach tytułu mieszczą się w sh.1ócir= 
moje przygody z tą sztuką. 

W roku 1965 sztuka nosib tytuł „Wywiad z Laureatem", potem „Wywiad 
z Laurentym" i „Jubilat". \V roku 1965 napisałem trzy sceny i szkic 
epilogu pt. „Muzeum". Z tych trzech scen do ostatniej redakcji weszły 
tylko fragmenty dialogu obrazu I. W tym okresie tytuł zmienił się jesze1.e 
raz, brzmiał „Gipsowy Laurenty". Sztukę (w pier\votnej formie) odłożyłem 
do szuflady. Do pisania wróciłem w roku 1968; zmieniłem jeszcze raz tytuł 
na: „Ta dziwna róża nazywa się Dementia senilis". Miała to bY_ć (jak 
wyjaśniałem komedia tragiczna w kilku aktach) (prawie płciowych) z in
termedium pt. „Samobójca". Bohaterem miał być stary malarz (prototy
pem był utrillo). 
W scenie I obok Laurentego, Zony, Dziewczyny - Dziennikarki, wystąpili 
Minister z Sekretarzem. Przynoszą oni czcigodnemu Jubilatowi insygnia 
wysokiego orderu. Zona i Dziewczyna są świadkami uroczystości. Scena 
ta wzięła swój początek z notatki w gazecie (chyba rok 1955), gdzie znaj
dowała się informacja o odznaczeniu francuskiego malarza Utrilla Legiq 
Honorową . Notatki dokładnie w tej chwili nie pamiętam; w każdym razie 
opisano tam Mistrza, jak bawi się „dziecinnq" kolejkq elektryczną, łamie 

pędzle i wyrzuca przez okno, obrzuca ludzi najgorszymi epitetami, nie chce 
rozmawiać z wysokimi urzędnikami itd., itd. Życiorys tragiczny (i malow
niczy) mia ł być kanwą tej sztuki. Po jakimś czasie malarz „zamienił mi 
się" w pisarza. Utrillo zniknął ze sztuki prawie bez śladu. Zinów przerwa
łem pisanie. Kiedy wróciłem do pracy, pisarz ustąpił jeszcze ['az (na krót
ko) miejsca malarzowi. Sztuka zmieniła jeszcze raz tytuł na „Moje życie 
z Geniuszem„„.ale zamiast Utrilla i Opiekunki (Żony-Mamy) miała wystą
pić inna para „bohaterów" - oczywiście pod zmienionymi imionami. Za
miast Utrilla miał wystąpić genialny „Pikas". 
W tym czasie dużo się mówiło o książce jednej z przyjaciółek Geniusza, 
która opisała w niej (z pensjonarskim wdziękiem) historię swojego pierw
szego spotkania, flirtu i miłości z Geniuszem. Była to książeczka infan
tylna, trochę plotkarska i Geniusz był tam przedstawiony jako zakoch::my 
sztubak i dziwaczny staruszek w jednej osobie. Du:i:ą rolę w całej historii 
odgrywab Babunia panienki i poprzeciilia stara (ale „jara") przyjaciółka 

Geniusza. Po kilku miesiącach tytuł sztuki znów się zmienił i wraz z tą 
zmianą zniknęła historia Genialnego malarza i pensjonarki. Do sztuki 

• 

• 

„ 

wrócił pisa.rz. Tym razem sztuka miała tytuł: „Na czworakach, na czterech 
nogach, na czterech „łapach"„. (Komedia w 9 obrazach z intermedium). 
W sztuce tej wystąpić miały następujące osoby: Laurenty Sarrau - Nie
śmiertelny Członek Akademii Laureat Solenizant Kawaler Legii Nestor 
R. I. P . Nowator Wieczny D. O. M. 
Sasset -- przyjaciel r ówieśnik wspólza łożyciel itd. 
Girolle - młoda początkująca (?) 
O. Hermafrodyt - z bractwa anabaptystów łysych, ;l.onaty, kontestator 
Zona - :i:ona Laurentego 
Pelargonia - gosposia 
Dr. Racapan - lekarz domowy 
Pudel - duch nieczysty 
Statyści obojga płci 
W komentarzu „odautorskim" do sztuki pisałem między innymi:„. „Sztuka 
ta rozgrywa sic; (przeważnie) na czworakach. Nie jest to metafora, 
alegoria itd., nie chodzi mi w tym wypadku o „poziom moralny" bo
haterów (jeśli na czworakach, to pewnie na poziomie zwierzęcym itd.). 
Nie jest to przemia na człowieka w psa, małpę, świnię, czy inne „bydlę". 
\V sztuce tej chodzi nie o przemianę „kondycji" ludzkiej w zwierzęcą, 

lecz o pewien efekt sceniczny, który ma wywołać dodatkowe spięcia 

dramatyczne (i optyczne). Pozostawiam ludziom wszystko, co ludzkie. Cho
dzi tu o zmianę pozycji ciała, o to, aby mówili, gestykulowani, walczyli, 
wspominali kochali s ię (jednym słowem: żyli) na czworakach. W wypadku 
jedna·k zmęczenia lub zniechęcenia aktorzy mogą grać „na dwóch nogach". 
Rzecz nie dzieje się w określonym kraju, stąd obce „nazwiska", a raczej 
„przezwiska". Sitko, Kaftanik, Kurczątko itd . Poważnym (i ważnym) 

problemem tej komedii jest sposób wygłaszania tekstu (w połączeniu 

z pozycją mówiącego). \V czasie przedstawienia nikt nie opuszcza sceny". 
Te uwagi były dla mnie w trakcie pisania bardzo ważne. Ponieważ weszły 
przy pisaniu w krwioobieg sztuki, nie umieściłem ich w ostatniej reda
kcji. Żyją one jednak w tym tekście i realizator powinien wiedzieć, 
w których miejscach wykorzystać je przy realizacji scenicznej . („.) 
Pisanie sztuki przerwałem jeszcze raz w roku 1968. Do opracowania osta
tecznej wersji (osbtecznej?). Tak mi się zdawało, bo tych „ostatecznych" 
wersji było kilka - i tylko jedna z tych wersji dotarła do „Dialogu"), 
przystąpiłem 17 sierpnia 1970 roku. Tego dnia zapisałem: „Wczoraj wie
czorem uporzqdkowałem papiery na biurku i powiedziałem sobie: od 
jutra robota. Wstałem o 7 rano żeby do 9 załatwić „wszystkie sprawy 
życiowe" i aby od 9 oddać się wyłącznie pisaniu sztuki „Na czworakach". 
To już ostatni tytuł sztuki„. 

Odra, nr 4, 197:! 



PO DZIESIĘCIU LATACH„. 

( ... ) A przecież „Na czworakach" (ta moja tragikomedia) mówi nie tylko 
o tym, że pisarz błaznuje („chodzi na czworakach"), ale również cierpi, 
a nawet p.rzemienia się w ptaka i odlatuje „precz" ... 
... „Na czworakach"! Czy moja tragikomedia rozgrywa się „na czworakach" 
... I czy to jest główny element „nowatorski" tej sztuki? Moi.na powie
dzieć, że problematyka tej sztuki jest ruchoma, przesuwa się z problemu 
treści na problem formy, zmienna w czasie forma - ma wytwarzać treść. 
Podstawowym elementem tej sztuki jest pierwiastek heterogeniczny. Ani 
forma („nowatorska") przed treścią, ani treść przed formą. „Problemy" 
tej sztuki (obyczajowe, społeczne, polityczne, estetyczne, językowe itd.) 
wytwarzane są przez sytuacje w czasie przedstawienia - a także i może 
przede wszystkim w czasie prób (ewentualnie w czasie czytania - jeśli 
ktoś czyta uważnie). Ciągle tam powracam (w „didaskaliach") do„sposo
bów" wygłaszania monologów i dialogów. Ważny jest sposób wygłaszania 
poszczególnych zdań a także słów. [ ... ] 

Czerwiec 1982 

Tadeusz Różewicz, Kartki wyrwane z dziennika, 
Odra, nr 11, 1984 

l 
J 

Tadeusz Różewicz 

Na uroczystej akademii pięćdziesięciolecia pracy twórczej dziewczyna dekla
mowała jeden z młodzieńczych wierszy Nestora poetów. Był to wiersz 
o łące i snach. Na łące słońce przebrzmiałych ech, śmiech ech, na łące 

słońce przebrzmiałych ech nosiło w sobie umarły śmiech , ech śmiech, ech. 
Dziewczyna była piękna, miała popielate włosy. Sa.rnie nogi. W muszli 
ucha szmaragdowy okrągły klips. Myślał patrząc na nią, że chciałby teraz 
leżeć na łące z dziewczyną . Zamknął oczy. Raz iło go sztuczne światło. 

Co jakiś czas rozdzierały powietrze błyskawice fleszów. 
Na łące słońce przebrzmiałych ech nosiło w sobie prześmiany śmiech . 

Pies zdechł. Tutaj w sali było gorąco i duszno. Nie otwierano okien, żeby 
stłumić odgłosy ulicy. Te rymy, rymy. Ech - !ech, śmiech - mech -
- zdech. Siostra kazała mu włożyć wełniany podkoszulek i długie kale
sony. Teraz parzyła go ta ciepła bielizna. Przez całą godzinę słuchał o so
bie o swojej pracy. Wymieniano tytuły, nagrody, nazwiska. Na sali nie 
było ani jednego uczestnika jego młodości poetyckiej. Wymarły sławy, 

wygasły spory, rozpadły się szkoły. Siedział na fotelu i słuchał bez 
zainteresowania przemówień. Ludzie, którzy go tu czcili fetowali, byli 
mu praw.ie llllie znani. Chciałbym przyc.isnąć moją twarz do jej twarzy, 
piersi, do chłodnych gładkich ud, chciałbym płynąć, odpłynąć w wieczność 
z twarzą przyciśniętą do tych zwa.rtych ud. To jedna łódź, w której mogę 
bez strachu przepłynąć na tamten brzeg. Widnokrąg rozpadł się, rozpływał 
w łagodnym świetle. Usłyszał gromkie słowa jakiegoś dziarskiego „kolegi 
po piórze", który chwalił jego żywotność i niezniszczalną moc twórczą. 

Przypomniał sobie, że przed dziesięciu laty stał z tym cymbałem brzmią
cym pTzy trumnie Wielkiej Pisarki i myślał o tym, kto też będzie stał na 
warcie przy jego trumnie. Pewnie ten cymbał. Uśmiechnął się do dziew
czyny. Dziewczyna miała promienne oczy. Wypełnione były światłem 

życia. Uśmiechały się do wszystkich. Skończyła. Ukłoniła się. Stary czło

wiek: wyciągnął do niej rękę, w której trzymał różę. Otrzymał w tym 
dniu wieńce, kosze kwiatów, bukiety i wiązanki. Szeleścił przezroczysty 
celofan i ten szelest bardzo go irytował. Dziewczyna podeszła do niego 
i pochyliła się. Zbliżyła swoją twarz do jego twarzy. Zebrani bili brawo. 
Uśmiechali się życzliwie. Ktoś ziewał nie zasłaniając sobie ust. Poczuł 
koło ucha na policzku ciepły oddech i dotknięcie uchylonych warg. 
„Jesteś piękna" - powiedział tak cicho, że nawet dziewczyna nie dosły
szała tych słów. Umrę już niedługo i to nie ma znaczenia. Doczekałem 
takich czasów, że śmierć człowieka nie ma znaczenia. Szybko trzeba 
chować ludzi. Czas! nie ma czasu na ceremonie. Orszak pogrzebowy 



przyśpiesza kroku. Z trumną biegną kłusem. Zupełnie jak w Chinach. 
Tylko u nas na cza.rno, a tam na biało. W obliczu życia w majestacie 
śmierci. Smierć została po prostu poklepana po tyłku i straciła majestat. 
A le z życiem sprawa jest jakaś niejasna. To jest ostatnia chwila. W tej 
chwili mógłbym zrobić jeszcze jakiś kawał, z którym wszedłbym do histo
rii. Co można zrobić? Tutaj na tej sali. Wstać i pokazać wszystkim język. 
Ten język, który trzymam teraz za zębami. Pokazać język na tej sali 
wśród kwi·ttów i luster. Sobie? !\fam w kieszeni pięć kartek z p.rzemówie
niem, które odczytałem. Pełne godności, wdzięczności, majestatu i pogody. 
Już tyle było pnemówień, tylu jubilatów, laureatów, pogrzebów. Wszystkie 
przemówienia zlały się w jedno przemówienie, wszyscy jubilaci zbiegli się 

w jed nego jubilata. Wszystkie twarze weszły w jedną ogromną twarz. 
Tylko twarz tej dziewczyny jest jakby wydzielona. Nigdy na nic się już 

nie odważę. Siostra kazała mi włożyć te grube gacie i włożyłem, choć 

wiedzia łem, że się w nich ugotuję. Gapią się na mnie jak na małpę 
v1 klatce. T ' lcgramy, różt', wstęgi, a okna nie ma kto otworzyć. Ciekawe, 
CLY tym paniom nic jest gorąco. Ludzie za małą wagę przywiązuj<! do dro
biazgów. A prz •ci e ż m ucha w zupie to też drobiazg . .Ja zawsze przywią
zywałem najwi t;kszą wagę do drobia zgó w. Jeszcze ostatniego wieczor:1, 
który spędziłem z rodziną„. Usłyszałem nagle dżwięczny patetyczny głos 
Wiell~iego Aktora: 

Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony 
Polecę precz - poeto, ze dwojej złoż-ony 

Natury; ani ja już przebywać na ziemi 
Więcej będc;, a więtszy nad zazdrość, ludnemi 
Miasty wzgardzc; ... On w równym szczęściu urodzony 
On ja, jako mil~ zowiesz, wielce ulubiony 
Mój Myszkowski, nic umrę ani mię czarnymi 
Styks niewesoła zamknie odnogami swymi. .. 

Zawsze przywiązywałem największą wagę do drobiazgów, ostatniego wie
czora znalazłem w ką c ie mojego pokoju pajc:czynę. \Vłaściwie pajęczyn.-; 

zobaczyłem już przed tygodniem, ale milczałem. Chci::ilem się przekonać, 

czy znajdzie się choć jedna osoba , która zwróci uwagę, że w kącie mojego 
pokoju jest pajęczyna. Kiedy wstałem wcześnie rano, pierwszą rzecz<1, 
l : t.órą widziałem była pajc;czyna. W południe słońce oświetliło ją ostro, 
za oknem skwierczały wróble. „To nic jest dom mieszkalny - mówiłem 

do siebie - to jest poczekalnia, magazyn, szopa, szopa, szopa opuszczon::i, 
szopa - podniecałem się. - To nie poczekalnia, ale obora, chlew„ - to 
słowo powtarzałem nieskończoną ilość razy, powtarzałem dobitnie, wresz
cie wrzeszczałem. Oczywiście w sobie. Bo ja wszystko ukrywam w sobie, 
biorę w siebie. Na zewnątrz uśmiechnę się, pomilczc;, bąknę, ale tak 
niewyraźnie, że nikt mnie nie może zrozumieć. A na pytan:a nic odpowia
dam. W dornu właściwie było ezysto. Ale ta pajęczyna była dla mnie 

• 
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dowodem, że dom jest opuszczony przez wszystkich mieszkańców i mój 
pokój, i ja. Pajęczyna była dowodem, że dom nasz nie istnieje. We wrze
śniu 1939 roku spadła na niego bomba. Zginęła moja rodzina i moje 
książki. [ ... ] 
Wielki Aktor mówił pompatycznym nieznośnym głosem moją ulubioną 

zwrotkę: 

Już mi skóra chropawa padnie na goleni„, 
.Już mi w ptaka białego wierzch się głowy mieni, 
Po palcach wszc;dy nowe piórka się puszczają, 
A z ramion sążeniste skrzydła wyrastają.„ 

Nigdy na nic się nie odważę. Umarłem dawno. Żyłem pośmiertnie. Bc1. 
twarzy. Pamiętam, że bez przerwy pisałem. Mówiono wtedy o cudownym 
rozmnożeniu talentu. A to był sztuczny period. Zostałem oszukany przez 
pochlebców.. Ta krew, która płynie, była cudza. Ja tylko wydalałem 

z siebie obrazy i słowa. Resztki wydłubane ze sztucznych zębów wiecznym 
piórem. Niezwykłym i nie lada piórem opatrzony polecę precz... ' zemu 
tu wszyscy tyle gadają. A gdzie jest cisza. Minuta ciszy dla mnie. Nic. 
Muszą gadać. I tak wszystko się wymiesza. Przychodzili młodzi. Dyl 
czas, że nabierali mnie na swój wdzięk, entuzjazm, na pretensjonalną, 

źle przetrawioną przez poezję filozofię, na ułomność swoich utworów, 
które zawsze była dla mnie bardziej interesująca od doskonałości star
szych epigonów. Były to oczywiście nieśmiertelne głupstwa. Wiersze. 
Przychodzili jeszcze teraz. Młodzi poeci. Ale przecież to robaki w zgniłyin 

owocu. Trzeba było sam owoc wyrzucić na śmietnik. To nie O\voc na 
drzewie. Drzewo bez korzeni. Te wiersze nie były z;resztą gorsze od tych, 
jakie pisali młodzi przed s.tu laty. Tylko że cywilizacja była już trupem. 
Jeszcze moje pokolenie rozmnożyło się i tworzyło w organizmie żywym. 
Był to organizm chory, częściowo sparaliżowany, ale żywy. A oni, ci 
biedni, zagnieździli się w tym monstrualnym kadawerze i zaczynają pisać 

jakieś sonety. Organizm się rozkłada. Może o tym powiedzieć? Powie
dzieć to n::i tej akademii ku mojej czci... Czy nikt nic ma świadomości, 

w jakich to obrzędach bierzemy udział? Przecież my żyjemy w czymś 

nowym. A ci nasi młodzi poeci trzymają się rozpaczliwie literackiego trapa . 
Slepi jak młode szczenic;t•a. Nie maj;:i ani siły, ·arni odwagi, aby spojrzeć 

prawdzie w oczy. A tak tłumaczyłem, tak prosiłem. Mówiłem, że będzie 

gorąco. Zawsze tak palą jak w piekle. No i wyszykowała mnie. A ten 
łajdak co tu robi ? Ten ma miedziane czoło. Też pisze wiersze, też poeta. 
„Andziu, nie rusz tego kwiatka, róża kole - rzekła matka. - Córka mat
ki nie słuchała, ukłuła się i płakała". 'Frzeba już iść do domu. Wstanc; 
i pójdę. Zaraz wstanę i pójdę. Pokażę język. Nic nie pokaże;. Nigdzie nie 
pójdę. Na nic nie czekam. „Panie i panowie, przyjaciele szanowni ?gro
madzeni, panie ministrze, obywatele, bracia i siostry, eminencjo eksce
lencjo ... Teraz odczytam wam, kochani, nigdzie nie publikowany najnow
szy wiersz". A co ta świnia tu robi? 
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Miroslawa Krajewska (Dziennikarka), Zbigniew Zapasiewicz (Laurenty), 
Ryszarda Hanin (Pelasia.). Fot. L. Dudley 

Prapremiera „Na czworakach" odbyła się w Teatrze Dramatycznym 
w Warszawie 25 marca 1972 roku. Reżyserował Jerzy Jarocki, muzyka -
- Stanisław Radwan, scenografia - Kazimierz Wiśniak. W roli Lauren
tego wystąpił Zbigniew Zapasiewicz. 

Przedstawienie nagrodzone na XIII Festiwalu Polskich Sztuk Współczes
nych we Wrocławiu w 1972 r. 

Gabriele Marti (Gretchen), Rolf Sebastian (Laurentius). Fot. U. Schendel 

Prapremiera zagraniczna sztuki odbyła się w Essen 28 września 1974 roku. 
Tłumaczenie - Christa Vogel, reżyseria - Ilka Boll, scenog.rafia - Hans 
Aeberli, muzyka - Alfons Nowacki. W roli Laurentego wystąpił Rolf 
Sebastian. 



Tadeusz Różewicz 

Pokój. Przy stole zawalonym pap'ierami siedzi Poeta. Pisze. Do pokoju 
wchodzi Drugi. Podchodzi do otwartego okna, zamyka i zakleja okno 
czarnvm papierem. Siada naprzeciwko piszącego. Ten prawie dotyka twa
rzą papierów. 
DRUGI Co ty robisz 
POETA Piszę 
DRUG~ Co ·robisz pytam 
POETA (JJr;::erywa pisanie) 
DRUGI Oddaj pióro 
POETA Nie ja muszę ją nie mogę jeizcze właśnie teraz 
DRUGI (wyciąga rękę) 
POETA To moje pióro 
DRUGI (otwiera dłoń) 
POETA (kładzie pióro nci dłoni Drugiego) 
DHUGI (lamie pióro i wrzuca do kosza na śmiecie) 
POETA Czym teraz będę pisał 
DRUGI Nie będziesz już pisał 
POETA -Ale ja 
DRUGI Nie musisz pisać 
POETA Czy popełniłem jakieś wykroczenie błąd 
DRUGI Siebie pytaj nie mnie 
POETA A może pisanie było moją winą 
DRUGI Nie wiem 
POETA Hrzccież w samej Warszawie jest kilkuset zarejestrowanych za 

wodowych 
DRUGI Teraz myśl o sobie nie oglądaj się 

POETA Co mam ze sobą zrobić 
DRUGI To twoja rzecz 
POETA Nie tego nic :t;robię 

DRUGI Czego 
POETA Ty wiesz 
DRUGI Czy jeszcze t:hccsz pisać wiersze 
POETA Ja jeszcze czuję ja mogę ja się myliłem poezja nie umarła jest 

zdrowa jak 
DRUGI Nie myliłeś się 
(Rozlega się dzwonek telefonu. Poeta podnosi sluchawkę. W słuchawce jak 
w gn·ieźdz·ie ptasi dziewczęcy głosik: „wlaśnie nasza szkoła klasa klub milo
Sników prosimy gorqco na spotkanie na festiwal konkurs wieczór wiosnę 
jesień lato poezji") 

POETA Jestem kamieniem tak jestem jakby mnie nie było 
(W słuchawce rozlega się szc;:;ebiot i śmiech „ach my tak prosimy pra
niemy" ... ) 

POETA Co kamień może robić na wieczorze poetyckim 
GŁOS W SŁUCHA WCE Dzieci chq pana obejrzeć dotknąć zapybć one są 
bardzo ciekawe 

POETA A ta wszystko są nomensa 
Te rnoje wierszyki nowe 
Gdzie się język mój wałęsa 
I bawi zc;by trzonowe 

POETA (oclklacla słuchawkę. Spoglqd~ na Drugiego) Czy słu swie postą-

piłem? 

DRUGI (kiwa glowq) Słusznie. Ale nie jesteś kamieniem 
POETA (wodzi palcem po papierze jakby pisal) 
DRUGI Oddaj papier 
POETA (nakrywa kartkę dłonią) 
DRUGI Nie będzie ci już potrzebny 
POETA Czy ni możesz mi zostawić dwóch trzech kartek 
DRUGI Nie 
POETA Kartkę pół kartki 
DRUGI To du;:o nie będziesz wied:dał co z tym zrobić 
POETA Testament ja chcę jak inni 
DRUGI Będziesz żył jeszcze pięćdziesiąt lat 
POETA Mogę pisać palcem 

DH.UG! Jak chcesz (podaje mu kawałek papieru) 
POETA (mówi wodząc palcem po papierze) Kamień który byl kamieni m 
węgielnym odrzucony przez mędrców filozofów doktorów docentów im
potentów niech zostanie wrzucony do wody i koła na wodzie rosnące 

i :canikające niech będą świadectwem że w tym miejscu na dnie znaj
duje się grób poezji 

DRUGI (wybucha śmiechem) Kamienny błazenku kapłanku b< Iwanku a le 
raz spakuj książki 
POETA Te ze stołu 
DRUGI Najpierw te otwarte zamknij potem te z podłogi ścian sufitu 
POETA Wszystkie 
DRUGI I tak nie będą ci potrzebne 

POETA Czytam już czlord:cieści pięć lat jestem czytany przez te ksi<tżki 

ir1am kal.dy grt.biet pochodzenie wiem gdzie są zakładki zostaw mi cho
ciaż kzy książki 
DRUGI Podaj tytuły 

POETA Proszę o ten stary tom pism Adama Mickiewic:ca nakładem księ
garni Westa w Brodach 1011 rok Ewangelię świętą Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa i jeszcze jedną ... może Daykowskiego Naszą przyrodę 
DRUGI Jeśli uzasadnisz ten wybór to otrzymasz wybrane książki 



POETA Ja spożywam te książki z tych ksiąg rosnę tymi księgami od
dycham słowa tych ksiąg zmieniają się w moje ciało 
DRUGI Nic ciekawego nie powiedziałeś czy chcesz jeszcze coś dodać 
POETA Nie czego dotknę zamienia się w literacki frazes„.co tam w dru
gim pokoju co tam? 
DRUGI Wynoszą skrzynie z książkami wbijają gwoździe 
POETA (czyta) „Pilnuj się przeto aby światło które jest w tobie nie stało 
się ciemnością. Bo jeżeli całe ciało twoje będzie jasne nie mając w sobie 
nic z ciemności wszystko będzie jasne i jako światło błyskawicy oświeci 
cię ... " Co to za kroki? 
DRUGI Wynoszą skrzynie z książkami zdejmują ze ścian obrazy wywabia
ją kolory 
POETA (otwiera drugą księgę) 
„Więc mędrcy ci w nocy lampy i:apalali 
I na swych księgach ostrzyli rozumy 
Zimne i twa,rde jak miecze ze stali, 
I wziąwszy z sobą uczniów ślepych tłumy 
Szli łapać Boga - a zdrada na pirzedzie 
Prostą ich drogą, ale zgubną wiedzie ... " 
DRUGI Te obrazy mogą tu zostać trzeba je tylko zamalować smołą odłóż 
księgi na stronę szykuj się do drogi 
POETA Czy to kara za wawrzyny i laury? Przecież gorsi ode mnie tel; 
otrzymywali wieńce wstęgi medale nagrody posągi od prezydentów królów 
księcia 

DRUGI Gorsi? 

POETA Przepraszam 

DRUGI Oddaj mi pasek szelki krawat nóż sznurowadła 
POETA Czy mogę się pożegnać z przyjacielem 
DRUGI Przyjaciel jest twoim wrogiem 
POETA Czy mogę dotknąć ręki drugiego człowieka 
DRUGI Odciąłeś sobie dłonie 
POETA Pozwól otworzę jeszcze księgę trzecią (czyta) „Wiosna już wróciła, 
ciepłym tchnieniem topiąc śnieżne pok,rycie ziemi i ożywiając uk<ryte 
w niej kiełki TOślin. Pola zmieniły wygląd ... " 
DRUGI Masz jeszcze pół godziny 
POETA Co mam robić 
DRUGI To nie moja sprawa 
POETA Wychodzę 
GŁOS Czy wrócisz na obiad 
POETA Ja odchodzę na zawsze 
GŁOS Czy będziesz przechodził koło poczty 
POETA Tak 
GŁOS Wrzuć listy 
POETA Dobrze 
(Bierze ze stolu mlotek gwoździe. Zabija drzwi deskami). 

Kierownik techniczny: ADAM SADURA 
Brygadier sceny Teatru Polskiego: ZBIGNIEW MACKOWIAK 
Brygadier sceny Teatru Kameralnego: KAZIMIERZ TARSA 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: WŁADYSŁAWA MASZTALERZ 
krawieckiej męskiej: JERZY HELAK 
perukarskiej: ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
szewskiej: JERZY PORZYCZEK 
modelarskiej: ANDRZEJ GEMBORYS 
stolarskiej: JERZY DOMŻALSKI 
malarskiej: TADEUSZ CHĄDZYNSKI 
tapicerskiej: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej: LESZEK NOWAK 
elektroakustycznej: HUBERT BREGULLA 
elektrotechnicznej: KAZIMIERZ PIĄTEK 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: 
JANINA KAISER 

Zamówien\a na bilety przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Orga
nizacja Widowni, ul. Zapolskiej 3, tel. 387-89 oraz 386-53, w. 91. 
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