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Konstanty Ildefons Gałczyński 

Teatrzyk „Zielona Gęś" przedstawia 



K I. Gałczyński 

Portret panny Noel 

Holandio antykwariuszy, perło bezbożna, o panno 
wsmuklona w krzesło wiszące, gdzie gryfy rzeźbione z miedzi 
drzemią i zachód ogromny, jak teatr ptaków, osiada 
na włosach twoich, o panno, perło bezbożna, Holandio! 

Ponad oczami twymi gorzka niebios zieleń, 
rozwartych jak uda twoje w oczekiwaniu księżyca; 
na uszach twoich pszczoły, myśląc, że siedzą na kwiatach, 
nie chcą brzęczeć, bo płyną zapachy drażniące jak morze. 

Ach, któż to tak cię wśpiewał pomiędzy te dwie kolumny, 
w tę ciszę bardzo podobną snom motyli nad źródłem, 
w ten szafir dźwięczący nisko, w to złoto skrzydlate wyżej ? 
To serce moje u stóp twych leżące, płaczące jak gwiazda. 

1929 

Konstanty Ildefons Gałczyński 
1905 -1953 

O mej poezji 

Moja poezja to jest noc księżycowa, 
wielkie uspokojenie; 
kiedy poziomki słodkie są w parowach 
i słodsze cienie. 

Gdy nie ma przy mnie kobiet ani dziewczyn, 
gdy się uśpiło 
wszystko i świerszczyk w szparze cegły trzeszczy, 
że bardzo miło. 

Moja poezja to są proste dziwy, 
to kraj, gdzie w lecie 
stary kot usruµ pod lufcikiem krzywym 
na parapecie. 

Gałczyński wstępował 

w latach trzydziestych do 
poezji polskiej jako nowa 
osobowość, która, niewiele 
mając wspólnego z poezją 
skamandrytów, nic prawie 
wspólnego nie miała także 
z pedantyczną oschłością 
późniejszych szkół. Ulu
bieni poeci: Horacy, Villon, 
Dante, Kochanowski, 
Szekspir, Mickiewicz, 
Puszkin, Goethe, Burns, 
Norwid, Rimbaud, 
Apollinaire, Błok, 
Jesienin. Dodać by trzeba 
jeszcze dzieło Rabelais. 
Ulubieni muzycy: Bach, 
Beethoven, Vivaldi. 
Ulubione malarstwo: 
Bosch, Cranach, 
Rembrandt, Breughel. 
Całe życie noszone 
marzenie o Rawennie. 
Wreszcie: barok, styl 
najwyższej wolności 

artysty. Oczywiście ten 
poeta nie mógł liczyć na 
życzliwość teoretyków 
dawnej awangardy. 
Zwłaszcza, że do poezji 
nie odnosił się z 
synowskim szacunkiem, 
lecz raczej z fantazją 
wesołego amanta;(-) 
zjawiska i sytuacje świata 
traktował od czasu do 
czasu, nierzadko, jako 
„sen wariata śniony 
nieprzyto:mnie", sen 
niewolny zresztą od 
katastroficzych 
przerażeń. (-) 

Napisał jedne z 
najpiękniejszych liryków 
miłosnych swego czasu, 
napisał je na samej niemal 
granicy realności, za którą 
zaczynają się sen i baśń. 
Był oddzielny, sam ze 
swoją pracującą 

wyobraźnią, zafascynowany 
„ludową zabawą", 

jarmarczną poezją, magią 

linoskoków i małych kin 
na przedmieściach, 
seansami kuglarzy, 
szarlatanów i wróżbitów. (-) 

Artur Międzyrzecki 
(fragment większego artykułu) 
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Kira Gałczyńska 
Dwie prawdy jak mur stoją od czasów Nerona: 

lampa jest elektryczna, a gęś jest zielona ! 

Zdjęcie przedstawia wąsatego mężczyznę, z bw-zą siwych włosów, „skąpym światłem inteligencji, ledwie migocącym na 
dnie oka" - jak mawiał Dickens. A do tego wylcrochmalony gors koszuli, sztywny przypinany kołnierzyk. Popiersie w 
półowalu jest jeszcze jednym potwierdzeniem pewnej mody dawno minionej epoki. Pod owalem podpis: 

PROF. BĄC2YŃSKI, 
ANGEWWGIAE M01DR, 
VIRGINUM AMATOR, 
NONSENSIBUS CONSfRUCTOR, 
SCURVYSYNUS MAXIMUS. 
Jest to najlcrótsza c!1aralrterym:yka najsławniejszego angelologa w Polsce, opracowana osobiście przez dyrelrtora 

Najmniejszego Teatru Swiata. Niestety, zarówno konterfekt, jal{ i czterowierszowa charalrterystyka nie były znane 
czytelnikom „Zielonej Gęsi", portret ów nigdy nie tra.fil na łan1y „Przelcroju", był jedynie ozdobą pokoju K I. G., i to 
pokazywaną nielicznym. Czytelnicy zaś kralwwskiego tygodnika zasypywali autora pytaniami, kim są i jak wyglądają 
bohaterowie tego dziwnego teatru. To prawdopodobnie pod wpływem tej korespondencji odszukany został portret Prof. 
Bączyńskiego, wzbogacony cytowanym dopiskiem i oprawiony. Ale ciekawej publiczności autor nie udostępnił go nigdy. Być 
może, że to właśnie pod wpływem listów Jan Kamyczek narysował i przedstawił w „Przekroju" portret Hermenegildy 
Kociubińskiej, i być może , iż to wszystko stało się powodem napisania „Zielonej Q-ęsi" o ośmiu dniach stworzenia, w której 
autor pomieścił (jak pisze, w związku z upaństwowieniem Najmniejszego Teatru Swiata) cw-ricula vitae swoich bohaterów. 
Dowiadujemy się np., że wszyscy oni w-odzili się w t-ym samym roku 1890, tylko w różnych miejscach: Gżegżółka w 
Bołtupajewie nad Sitwą, Hermenegilda w Smyrnie, Prof Bączyńsld, w Dukwi, Pieldelny Piotruś w Warszmvie , zaś Osiołek 
Porfirion i Pies Fafik zdążyli zapomnieć, gdzie. 

Ze wspomnianych życiorysów dowiedzieć się można wielu zaskakujących falrtów,jak choćby tego, że Piekielny Piotruś 
był wynalazcą perkolatora, że Gżegżółka „raz chciał zagrać Hamleta", że Bączyński „zawsze walczył o Prawdę, Piękno i 
Dobro" (jak to oś,viadczenie wygląda w zestawieniu z najlcrótszą charalrterystyką pod portretem?) Itd. 

Anegdota - to część tworzywa ożywiającego zielonogęsiowe postaci. W tej jarmarcznej szopce pojawiają się osoby z 
najbliższego otoczenia poety, z autentycznym rodowodem, z konkretnym miejscem i czasem działania: Kral{óW pierwszych 
powojennych lat. Z ich upływem okazało się jednał{, że fyją one i dziś, w wielu miastach Polski. 

Grafomanka Hermenegilda Kociubińska, poetica hermetyczna i natchniona eseistlra, po powrocie z Paryża z zachwytem 
propaguje najnowszy prąd w życiu umysłowym Zachodu - balkonizm. Z czasem, stopniowo, charalrteryst-yka postaci 

rozszerza się poza sprawę tylko snobizmów artystycznych i grafomaństwa ... Jej 
nazwisko zostało wzięte z komedii Krasickiego, a powojenna krakowska plotka 
wslrazywała na istnienie pierwowzom. Dziś jest to już tylko anegdota. Podobnie 
było z Piekielnym Piotrusiem: żył taki nieznośny chłopak, lrtóry bez przern1' 
powtarzał szkolne wyliczanki w rodzaju „siedzi baba na cmentarzu" .. . Dużo ich 
cytuje autor w swoim teatrze. Inne postaci spotyka.my także i dziś: nitjcden profesor 
Bączyński na niejednym uniwersytecie uprawia swoją angelologii;:, nie brakqje 
„natchnionych poetess" i „częstochowskich Mickiewiczów jak Ireneusz Ind)jski ", 
a także radców, dyrektorów, dzie"wic, matron ... Gorzej może tylko jest z baronami. 

Jaltie były początki Najmniejszego Teatru Świata? 
Serdeczny prz)jaciel z lat młodości du.mej i chmurnej, Stanisław Maria 

Saliński, twierdził, że „Zielona Gęś" zali;:gła się w połowie lat dwudziestych, kiedy 
to Gałczyński, Sebyła, Saliński, Markowski i inni bawili się improwizowaniem 
absw-dalnych scenek. Powstał teatrzyk, który wi;:drował po różnych ówczesnych 
szalonych sympozjonach", a raz nawet został sfilmowany przez Aleksandra 
Maliszewskiego za pomocą ... młynka do kawy. Później był „Porfirion Osicłek" 
- panopticwn osób i zdarzeń zbudowane z wypukłych i wkli;:słych zwierciadeł 
absw-du, gdzie raz po raz wychyla się znajoma postać, pojawia się mimochodem 
rzucony kala.mbw-. No i wreszcie ta najprawdziwsza, ZIEWNA, debiutująca w 
„Przelcroju" w połowie 1946 roku. 

O jej genezie K I. G. tak pisał do Włodzintierza Słobodnika: 
„Pytasz mnie co ja porabiam? Nic. Zaldada.m teatr „Zielona Gęś". To znaczy, 

ściśle mówiąc, nie ja, tylko: Kamyczek, Eile, Waldorff i Ska. Aja tylko na przyczepkę. 
Do piosenek. 

Żc taka idiotyczna nazwa teatru? Cóż robić? Ty \\iesz, Włodziu, że ja zawsze 
byłem trochę, jak mówią w Paryżu, 1 o u f o q u e, a w Berlinie m a n o 1 ; w tym 
Berlinie, w którym, jak \viesz, zajmowałem kiedyś skromne, ale odpowiedzialne 
stanowisko ambasadora. Ostatecznie, to się wszystlm kojarzy. Ekscelencja Alfred 
Wysocki też kiedyś pracował w Michalikowej Jamie u śp. dra Boya-Żcle1iskiego. 

Ale dlaczego „Zielona Gęś"? Mój drogi, nie zadawaj mi głupich pytań. To tylko 
reakcjoniści uważają, że gęś jest biała. My uważa.my, że należy iść z postępem. 

W związku z tą idiotyczną Zieloną Gęsią Hermenegilda Kociubiliska, uważasz, 
powiedziała w Warszawie Natalii, że jedna pa.ni powiedziała, że ja się rozmieniam 
na drobne. Powiedz no,jalcja się nie mam na drobne rozmieniać, skoro ostatnio 
jestem gmby jak, nie przymierzając, kapitan Falstafl'? 

Chyba też tylko z uwagi na tę dmgą sylabę pisma krakowskie i katowickie 
drukttją mnie tera.z zawsze ze Staffem. 

No, ale to, bratku, wygląda mi już na autoreklamę. Stop, Constantin. Bo jak 
powiedział mój prz)jaciel benedykt:)n pater Joa.nnes Wiemsz Kowalski: 

Apage satana, 
ne suade milii vana. 
Twój od wieczora do rana 
K I. Gałczyński 
poeta liryczny .. . " 
Tak zaczęły się w listach, felietonach, rozmowach nie mające końca dowcipy o 

„Zielonej Gęsi": 
„Bo jak po\\iedział nasz współpracownik Mikołaj Rej z Nagłm,ic, pseudonim 

konspiraC)jny Ambroży Rożek; 
A NIECHAJ NARODOWIE WŻDY POSTRONNI ZNAJĄ, 
żE POLACY ZIEWNE GĘSI POSIADAJĄ. " 
Albo: 
Od znakomitego rzeźbiarza, Alfonsa Karnego, otrzymał K I. Gałczyński w 

prezencie na jednym ze swoich warszawskich poranków autorskich autentyczną 
gęś pomalowaną na kolor nadziei. Na sali powstała panika, a na skutek gęgania -
nie dotarły do publiczności najtkliwsze liryki. Mała dziewczynka w czwartym 
rzędzie, przytulając się do swojej ma.my, powiedziała: - Mamo, jak to dobrze, że 
pan Gałczyński nie pisze w „Przekroju" „Zielonej Krowy"!... 

Pierwszy spektakl w Najmniejszym Teatrze Świata, przedstawiający 
„Potwornego wujaszka", wywołał lawinę protestów, pogróżek, anonimów zgodnego 
tym razem „chóm Polaków". Sytuacja ta powtarzała się niemal każdego tygodnia. 
Nawet dm.karze składający historię o siedmiu braciach śpiących, żarłocznt:i Ewie, 
przygodzie Paderewskiego czy prostą odpowiedź na pytanie, jalra jest różnica 
między topielcem a „Zieloną Gęsią" („Topielec najpr.lód sii;: denerwttje, a potem 
jest zielony, a Zielona Gęś jest najprzód zielona, a potem denerwuje sii;: 800 OOO 
czytelników"), uważali, że za drukiem tych cudactw kryją się jakieś matactwa, 
szalbierstwa, nieczyste interesy finansowe. Ale pokonał i przekonał ich „Dymiący 
piecyk" - mikroskopijna tragedia, obnażająca jeden z najbardziej dokuczli\\)'Ch 
narodowych nagniotków. Śmiechom nie było końca. 
. Gorzej rzecz się 1niała z kelne rami. Wielokrotnie w Najmniejszym Teatrze 
S'viata poja\\iali się przedsta\viCicle tego zacnego kiedyś zawodu, nigdy jednak Z 



atcntją. I oto w barze „Pod Sokołem", do którego poeta zaglądał, na rodu Wolskitj 
i Retoryka, jeden ze starszych kelnerów z urazą kiedyś zapytał: 

- Dlaczego łaskawy pan wypisuje takie rzeczy? Kto widział, żeby w taki 
sposób oszukiwać przy rachunku? I jeszcze rękoczyny na końcu. „ Zamiast 
ładnych ·wierszyków pisze pan dla zarobku takie zmyślone rzeczy .. . 

Poeta wzruszył się podobno, nachylił ku sobie szpakowatego kelnera, 
pocałował go w oba policzki i pojednawczo szepnął: 

-Zrozwn, że kelner to człowiek nie istniejący. To tylko duch w przebraniu. 
Jak dorożkarz.„ Nie gniewaj się, ale co ja na to poradzę„. 

Był przywiązany do swojego teatru, postaci, wymyślanych sytuatji, wziętych 
przecież z życia, z polskiej mentalności, polskiego sposobu myślenia. Kpiąc -
uczył nas śmiać się z naszych wad, słabostek, śmiać się pomimo wszystko. W 
1948 roku powiedział dziennikarzowi: 

- Gdybym się nawet tą „Gęsią" znudził (co jest uczuciem właściwie mi nie 
znanym), czułbym się zobowiązany do jej kontynuatji, bo ma ona -jak widać -
swój sens społeczny, Ten Najmniejszy Teatrzyk Świata jest dziś tak popularny, 
że można go wykorzystać propagandowo. „Propaganda" to tylko pozornie 
brzydkie słowo, gdybyśmy bowiem uprawiali propagandę dobrą na pewno byśmy 
je zrehabilitowali i utraciłoby swą rzekomą brzydotę. Miło mi -jak to się mówi 
-zakomunikować, że jedno z przedstawień „Zielontj Gęsi", („Dymiący piecyk") 
zostanie użyte przez Borejszę jako motto do jego najbliższego artykułu w 
„Odrodzeniu". Bardzo kocham ten mój teatrzyk, może mały, ale własny. 

Niedh1go jednak cieszył się swoją scenką. Nadchodził czas, w którym było 
coraz mniej miejsca na dowcip, żart, na śmiech. Za to coraz częściej pojawiały 
się pytania: „Dla kogo pisana jest Zielona Gęś? Postawił je także na łamach 
„Pokolenia" K. Błędowski w imieniu zetempowców z fabryki „ERA" we 
Włochach: 

„Zwracamy się z prośbą i żądaniem - pisał K Błędowski - ażeby Konstatny 
Gałczyński pisał tylko dla mas pracujących , w których szeregach kroczy 
postępowa młodzież polska. Doprawdy, nie możemy tego zrozwnieć, dla kogo 
przeznaczona jest obecnie Zielona Gęś i kogo zadowala? W każdym razie nie 
tych, o których była mowa wyżej. W takim razie po co podawać ją na zielono w 
angelologicznym sosie szerokiemu ogółowi? 

Najwyższy czas, żeby wybitny poeta Konstanty Ildefons Gałczyński, twórca 
wielu dobrych wierszy, a jednocześnie dyrektor Zielonej Gęsi- zrobił remont w 
swym przestarzałym teatrzyku albo go w ogóle zamknął. Niechaj zapadnie już 
kurtyna w drgawkach i żalu, ale raz na zawsze." 

Odpowiedź poety była krótka, ale nigdy nie doczekała się druku: 
„Słowo na temat nieporozwnienia w związku z tzw. humorem czystego 

nonsensu. Otóż najednym z meczów piłki nożnej zastanawiałem się głęboko, 
czemu robotnicza publiczność woła pod adresem sędziego: „Sędzia kalosz! 
Sędzia kanarki doić!" 

Przecież, na zdrowy rozum, sędzia nie jest kaloszem. Ale taki kalosz jeszcze 
można, powiedzmy, strawić. Ale gdy się słyszy z trybun ryki, żeby kalosz doił 
kanarki, to już, przepraszam, jest to czysty nadrealizm, absurd i nonsens, bo 
nie tylko kalosz, ale zegarmistrz, gdyby nawet zastosował śrubkę, nie wydoi 
kanarka. Naukowo niemożliwe. Gdzie wymiona u tego malutkiego ptaszka? 
Gdzie tu logika? 

Więc pytam, czy syt:uatja, w której kalosz doi kanarki, to nie jest przypadkiem 
Zielona Gęś ? Ale, kolego Błędowski z fabryki ERA i kolego Jaś ze Sztandaru 
Młodych, cojajestem temu winien?! - KI. Gałczyński" 

Taki był koniec Najmniejszego Teatru Świata: w połowie 1950 roku raz na 
zawsze zniknęli Hermenegilda Kociubińska i Prof. Bączyński, Piekielny Piotruś 
i Gżegżółka, Pies Fafik i Porfirion Osiołek. .. „Zielone Gęsi" - jak mówił poeta 
-zmuszono do odlotu„ . 

Wierzył w ich powrót. W sztambuchu Janowej Wegnerowej z Nieborowa 
napisał przecież : 

Dwie prawdy jak mur stoją od czasów Nerona: 
lampa jest elektryczna, a gęś jest zielona. 
A w pewnym liście do szefa „Przekroju", Mariana Eilego, napisanym 20 marca 

1949 roku, znalazł się taki sympatyczny fragment: 
„Drogi Marianie, 
Jeden facet zapytał mnie: 
- Co będzie z Zieloną Gęsią, jak pan umrze? 
Odpowiedziałem: 
- Na łożu śmięrci przekażę ją córce, żeby ją kontynuowała i ulepszała" . 
Ten żartobliwy pomysł jest także zielonogęsiowy ... O 

Konstanty Ildefons Gałczyński 

Teatrzyk „Zielona Gęś" 
ma zaszczyt przedstawić 

dramat 
z życia wyższych sfer towarzyskich 

pt. 

Kominek zgasł 
Wystepują: 

Baron 
Baronowa 
i Wiemy, ale cyniczny służący 

Miejsce: Sala ind)jska. 
Czas: Północ 

BARON: 
Ręce masz jak lód, Idalio. 

BARONOWA: 

l/~'~z~~S 

Boś to ty trupa uczynił ze mnie, Ignacy. Przez osiem lat konsumowałeś napoje wyskokowe z szantrapami, 
puszczając w niepamięć mnie, twoją ongiś psychologicznie wyśnioną bogdankę. Spójrz na ten kominek. 

BARON: 
(patrzy) 

BARONOWA: 
Tak samo jak on wygasła z dniem dzisiejszym ona ... 

BARON: 
Kto? 

BARONOWA: 
Nie kto, tylko co. Moja miłość. Kominek zgasł. 

BARON: 
Idalio, przebacz! 
(pada na kolana) 

BARONOWA: 
(wstrząsana wichurą nierzadko sprzecznych namiętności, przez zęby): 

O, nie! Niech ci Bóg przebaczy, biedny Ignacy. Ja ci już przebaczyć nie mogę. 

(siada przez pomyłkę na dzwonku ekktrycznym) 

WIERNY SŁUŻĄCY: 
Pani dzwoniła? 

BARONOWA: 
Nie. Ale możesz wejść, Pafuucy. Bądźże i ty świadkiem mojej tragedii. Widzisz, wszystko się we 
mnie wypaliło. Kominek zgasł. 

WIERNY SŁuŻĄCY: 
(podchodzi do kominka): 
Cholernie mokre drzewo, pani Baronowo. 

Kurtyna 

1947 
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1. Rodzice poety - Kons tanty i Wanda Galcz)oiscy 
z S)Otrulti Kons tantym Ildefonsem i Zenonem. 

2. K LGałCZ)Oiski , 19'>..,3 r. 
3. Ri,:kopis poety. 
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Jerzy Waldorff 

Wspomnienia 

~ 
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(-)Pobiegłem do Mariana Eilego, żeby nan1ówić go na zaangażowarue Konstantego do „Przekroju". Ale 
jego nie trzeba było zachęcać : w mig pojął wartość tal<lego pióra dla pisma! Neofitów zaś nowej wiary 
politycznej w ogóle prz)jmowano z otwartymi ramionami, więc jeszcze tego samego maja 1946 ukazała się 
pierwsza „Zielona Gęś' ', a w tydzie1i po niej pierwszy z serii „Listów z fiołkiem". 

Moda - jal<. to z modą - powstawała na Konstantego z dnia na dzień, nim lrto się zdążył opatrzyć. O jego 
wiersze zabiegały redakcje z prawa i z lewa. Prorządowe „Odrodzenie", wtedy jeszcze po krakowsku 
mieszczańsl<l „Dzierutil<. Polski" i lratolicki „Tygodnik Powszechny". Poeta nie odmawiał, dla wszystkich 
miał czas i chętne pióro, nie grymasił, poddając się ulegle wymaganiom redalrtorów. - Sam go pamiętam, 
jak wychodził z gabinetu Eilego z · propozycjami zmian w tekstach, przysiadał się do pierwszego lepszego 
biurka i już po chwili wracał z korektą wedle życzenia Naczeh1ego. (-) 

W legendzie po nim ostała się ileż łai\viejsza do bezbolesnego prZ)jęcia gęba magilra i szarlatana: pogodna, 
trochę karykaturah1a iy lko fikcja, którą - pól<l mógł - sam się osłaniał, jal<. gdyby chciał za parawanem 
wybryków ukryć bezustaruie zagrożenie chorobą, co go maltretowała i niszczyła, a on w chwilach nie 
manifestowanego publicznie upadlru ducha musiał wstydzić się jej i gorzko nad nią boleć. 

W roku 1961, przeto w bez mała dziesięć lat po śmierci Kota, ukazał się tom „Wspomnień o 
KI.Gałczyiiskim", spisanych przez l<llkudziesięcioro autoró' v, lrtórzy stykali się z nim dłużej lub krócej , bliżej, 
albo tylko przygodnie, lecz w sytuacjach wartych utrwale1tia. Lelrtura dzhvna zgoła, bo oto - nawet we 
wspomnieniach bliskich i serdecznych prz)jaciół - zgasły pisarz został przede wszystkim jako szaławiła w 
swoich arlekinadach wspaniale niepowtarzalny.(-) 

Pamiętam aż nazbyt dobrze owe przygnębiające procesy inkwizycyjne w Związku Literatów na Krakowskim 
Przedmieściu!(-) Członkowie sekcji, której luminarza miano poddawać przesłuchaniu, obO\viązani byli do 

stawiennictwa, zaś ponadto - kto łaskaw. Nerwowa przykra atmosfera sali miała w 
rezultacie coś z pasji i z sabatu. 

Większość kolegów przesłuchiwanego współczuła mu życzliwie, przyjaciele gorąco, 
aliści rzadko kto zabierał głos w przewodzie, żeby oskarżonego· bronić. Nie tyle z 
lęku o własną skórę, ile z braku argwnentów obrony. -Czymże można było skutecznie 
lub chocoy tylko sensownie zbijać zarzuty, iż proza delikwenta pobrzmiewa echami 

burżuazji, wiersze zdradzają brak chęci włączenia się w budowę nowego świata, albo też - grzech najcięższy ! 
- hołdowanie formalizmowi dowodzi przejścia na wrogą pozycję ldasO\vą? ... (-) 

Kiedy nadeszła kolej na Gałczyńskiego, a było to w czerwcu 1950 , roli oskarżyciela podjął się poeta 
słabszy od niego, więc się pewno szczerze cieszył, że dano mu okazję tal<. oto publicznie używać sobie na 
możnym dotąd rywalu. 

Mówił ze swadą, nawet żarliwie. Posługując się gotowymi formułkami ocen, krytykował wiersz po wierszu. 
Celem uwypuklenia perfidii Konstantego, nie omieszkał przyponutieć dostatecznie kompromitujących danych 
z jego życiorysu. Nie pragnął być jednak zbyt okmtny! Dlatego - zamiast żądania jakichś ostatecznych 
decyzji w związku z przyszłymi losami artysty - chciał mu zostawić otwartą furtkę pokuty i trudnych, 
jednak możliwych do osiągnięcia w walce z samym sobą, gruntownych przemian duchowych. Zalmńczył 
więc tylko stu-owym apelem skierownym do podsądnego: trzeba, żeby Gałczyński własnymi rękami zadusił 
małomieszczańskiego kanarka w ldatce swojej poezji. (-) 

Żądanie, aby udusił małomieszczańskiego kanarka, okazało się tymczasem wyrokiem skazującym poetę 
na milczenie. I owszem!.. . Pisać mógł dalej, tylko nilrt go nie chciał drukować. Nawet ze szpalt wiernego 
„Przekroju" w tym okresie nazwisko Gałczyńskiego z1tilra na bez mała rok cały.(-) 

W trudnej sytuacji politycznej z odsieczą przyszedł Konstantemu z końcem 1951 Putrament.(-) Zwołał 
nadzwyczajne zebranie sekcji poezji, żeby się ponownie zastanowić nad obliczem ideowym i artystycznym 
Gałczyńskiego.(-) Oficjalnie zakończył sesję niespodziewanym oświadczeniem, lrtóre stało się gwoździem 
dnia. Cokolwiek można zarzucić Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu, jest onjal<. legendarny król Midas: 
każdy wzięty do rąk temat przemienia w czyste złoto poezji! 

Te słowa Putramentowe oznaczały zdjęcie ldątwy. Odtąd Kot mógł był znowu dmkować swoje wiersze i 
wydawać je w tontilrach, chociaż spotkań - zwłaszcza ze studentami - nie ttłai\viano mu nadal. Również 
i dmkowanie odbywało się w tempie, rzec można, refleks)jnym. Asekuranci pozostali chłodni.(-) 

Jego szerokie wargi w irulych chwilach, najmniej oczekiwanie rozdzierał śntiech, wybuchający hałaśliwą 
lraslradą, gdy oczy pozostawały nadal smutne i wtedy zdawał mi się najbardziej sobą: jednocześnie bohater i 
błazen epoki, bo może czuł podświadomie, że tal<.in1 sposobem jej skomplikowany tragizm wyrazi najpełniej . 

J e rny Waldorff, Czarne owce dla Apolla (fragment)') 



K I. Gałczyński 

NIOBE 
Mała fuga 

II 
Chacona 
Kustosz 

1 
Jaki wiatr,jaki los cię porywał 
Europy drogami na przestrzał? 
Kto cię w ręku miał, kto cię podziwiał, 
najpięknitjsza z głów, słowiańsko-grecka? 
2 
Kto cię woził w karecie przez zaspy? 
Kto morzami ciągał na dnie kufra? 
Jaki biskup urwał „Pater noster"' 
by zapatrzeć się w ciebie jak w obraz? 
3 
Świadkiem byłaś, głowo, jakim zbrodniom? 
W jakich krajach, państwach, w której stronie 
Jaki łotr w nos ci błyskał pochodnią, 
w nos twój piękny jak słoneczny promień? 
4 
Gdzie ty byłaś? Gdzie? Jaką ulicą 
niósł cię złodzitj i mało nie skruszył? 
Biała głowo, czarna tajemnico 
rotterdamskich antykwariuszy. 
5 
Może miał cię w ręku swym Don Juan, 
Diirer, Holbein, Tycjan, Lucas Cranach, 
może skrzypek Filip Emmanuel, 
syn wielkiego Jana Sebastiana? 
6 
Może właśnie Tycjan w noc wenecką, 
patrząc w ciebie, oszalał z zachwytu 
i od stołu wstał, i na szyderstwo 
włosy twoje przybrał w wianek z mirtu? 
7 
Wielka głowo wielkiego posągu, 
jaką wiosnę miałaś? Jaką jesień? 
W jakich kręgach musiałaś błąkać 
w Europie jak w dantejskim lesie? 
8 
Jaki kurz na ciebie spadał? Jakie wiatry? 
Jaka burza? Majowa? Śniegowa? 
by, przez Morza Czarnego szmaragdy 
płynąć, gwiazdą spaść na brzeg Azowa? 
9 
Tam spoczęłaś. I tam cię znaleźli 
pod trz~, głęboko przy Donie. 
Ale powiedz wszystko. Jak mąż jestem, 
który wszystko wiedzieć chce o żonie -
10 
W1950roku, 
zapatrzony nocą, pytam ciebie: 
-CZY.je oko było przy twym oku, 
może w Awinionie? Może w Bremie? 

Kustosz Muzeum w Nieborowie mówi: 
Odnaleziona nad brzegami Morza Azowskiego 
przez ekspedycję uczonych Katarzyny II, w drodze 
zamiany z carycą dostała się w XVIII wieku w ręce 
magnackitj rodziny Radziwiłłów. 
Dzisiaj urodą swoją służy pracy-

Ostinato Niobe, 
marmurze z mirrą! 
O, Niobe, Niobe, 
którą jeszcze śpiewał Ąjschylos -
tańczący wiersz 
czytren 
dla chwały twojtj, 
trochej czy jamb -
powiedz, Niobe, co ci przystoi? 
Jak nad kartą pióro pochylę? 
wstrofiesafickitj?alctjskitj? 
Niobe, 
rodzajów pieśniarskich tyle, 
co wysp na Morzu Egejskim. 
Niobe, 
gdybym był dzieckiem twym, 
strun bym nie szukał: 
z wiosną dwa słowa, ajaki hymn: 
- Niobe! Jaskółka! 
I tylko tyle: Jaskółka! Niobe! 
I kwiat pod stopę. 
lepitj by Kochanowski. Lepiej Prokofiew. 
Lepiej Chopin. 
To nic, Niobe. Twój głos goni mnie 
i przykazuje. 
To nic, że w ręce trudna muzyka. 
Aja spróbuję; 
chmur dodam, 
żeby rym się ściemnił, 
złocił się ciemniej, 
i sercem chlup! 
wAcheron-
coraz niżej, 
coraz głębitj, 
1u? 
nie? 
Niobe! 
Piszczy w sitowiu wiatr. 
Marzną ręce. 

Czy to ta, czy to ta twoja twarz? 
Powiedz prędzej? 
Niobe! 
Czy ty masz może tyle sióstr, 
a każda ma twoją głowę? 
Oj, jaki wiatr, 
oj, jaki mróz, 
Niobe! 
Niobe! 
Przez piach, przez mech, przez mrok, przez torf 
pod niebem wykrzywionym jak dziwoląg-
i znów przez noc, przez krakanie wron, 
Niobe, 
nogi mnie bolą! 
Już nie pójdą, 
spoczną nieco. 
Heinrich, bujda 
„Lyrisches Intermezzo": 
łza w wiolinie, 
tani spleen. 
Acheron, płyniesz? 
To płyń. 

(fragment) 



Czesław Miłosz 
Głębokiej prawdy pełne jego dzieje: 
Tej, że poeta bez ludzkiej wspólnoty 
Jest jak szum wiatru w suchych trawach grndnia. 

Traktat poetycki 

Ktokolwiek czyta publiczne wypowiedzi Alfy, Bety, Gammy czy 
Delty, powie: oto wierni. Prawdajestjednak bardziej złożona. 

Zniewolony wnysł 

Delta - czyli trubadur 
(fragmenty) 

Delta znakomicie recytował swoje wiersze w wielkich salach pełnych publiczności; był 
dobrym aktorem, panował nad salą, to znaczy miał tę sztukę wytrzymywania słuchaczy aż 
do chwili największego napięcia i miarkowania słów oraz ich tonu, tak aby to napięcie się 
nie zmniejszało. Narzucał swój poemat au ralenti, robił pauzy między słowami i chociaż 
mówił, właściwie śpiewał. Był wtedy wcieloną inkantacją rytmiczną, zmieniał się, olbrzymiał. 
(-) 

Przez pewien niedhtgi czas studiował na mtiwersytecie, gdzie wsławił się tym, że napisał 
pracę o angielskim poecie siedemnastego wieku, który nigdy nie istniał. Praca podawała 
obszerną biografię poety i 7.ajmowałasię SZC?,egółową anali7,ą okoliczności, w których powstały 
poszczególne jego utwory. Szarlatan, mistyfikator -oto czym chciał być wtedy, jak zawsze, 
Delta, bawiąc się doskonale, kiedy pedantyczny profesor znalazł się w kłopocie przytłoczony 
tak oczywistym dowodem erudycji.(-) 

Powodem legendy była również jego poezja. Nie była ona podobna do niczego w Europie 
z pierwsztj połowy dwudziestego wieku. Delta nic ulegał "PIYwom szkół literackich. Czerpał 
z poezji pr7..eszłości, przebywał w aurze cywilizacji łacińsko-włoskiej, która w naszym kraju 
zostawiła dość silne ślady. Wzięte stamtąd rekwizyty układał w sposób przypominający 
jego pijackie fantasmagorie. W jego wierszach występowały py.t:ate barokowe anioły, 
czarownicy ulatujący przez okno, porwani nieznaną siłą (w ostatniej chwili ratuje ich od 
tego losu żona chwytając zębami za ucho), astronomowie wieszczący koniec świata, 
polowania z sokołami. Wplatały się w to gramofonowe płyty z muzyką Mozarta i Bacha, 
bezrobotni spr.t:edający motylki (dlaczegóżby ostatecznie nie mieli sprzedawać motylków?), 
planety jako panny w niebieskich majtkach, 7,abawy ludowe na pr.t:edmicściach. Jego poe7Ja 
była tragiczna i komiczna, bezsensowna i pełna sensu równocześnie Przypominała przez 
swoją alogiczność i mieszaninę różnych elementów tę poezję nowoczesną, którą chętnie 
uważa się za objaw schyłkowy, ale różniła się od niej w jednym: pomimo dziwacznych 
zestawień obrazów 11ie była niezl.'O'.t:wniała. Czytelnik poddawał się jej muzycznemu czarowi, 
przełykał porcje abstrakcjonizmu, które u innych poetów go tylko drażniły, śmiał się z 
niespodzie\\ranych wolt autora, jednym słowem -11iepostrzeżenie dla siebie wkraczał w 
wymiar, gdzie obowiązywały inne niż w życiu codziennym prawa. (-) 

Delta był wybitnym - i wbrew pozorom -tragicznym poetą. R!Y.qx>ezął swoją działalność 
literacką w latach wielkiego ekonomicznego kryzysu. Bezrobocie, powszechna 
beznadziejność, rozwój nazizmu w sąsiednich Niemczech - wszystko to wpłynęło na 
charakter jego twórczości. Delta słusznie był nazywany „królem nonsensu". Z jego wierszy 
przezierała groźna wizja-dla t)ich, co ją umieli spostrzec, nie dając się uwiclć zewnętrznym 
błazeństwom - końca C)'\\ilizacji, zblli..ającego się „ wieku żelaza", katastrofy. Nic nie miało 
wtedy racjonalnych podstaw, wszystko zdawało się przegrane na wiele lat pr.t:ed chwilą, 

... 

kiedy zostało przegrane w rzeczywistości i Europa pogrążyła się w ciemność i okrucieństv,ro. 
Pojęcia i obrazy, których używał Delta, miały konsystencję marzeń sennych, powracały w 
nich groza i piękno minionych wieków, ale nie mogły stanowić żadnego oparcia, goniły 
jedne za drugimi z szybkością pośpiesznego pociągu. Madonna, która często pojawiała się 
w wierszach Delty, nie była madonną pobożnych, tylko stylowym ornamentem. Faszyści i 
komuniści w wierszach Delty zabijali się wzajemnie z zapałem jak aktorzy w grand guignolu, 
a Delta wykrzykiwał z kpiną: „Rzeczywistości! Święta Mamo! Dla ciebie pająki zabijać to 
to samo!" I miał rację, kiedy mówił: „Wsparty na Watermanie -Odchodzę w otchłanie -
Wiekuistego zwątpienia".(-) 

Najbardziej niezwykłym poematem Delty był „Bal u Salomona". Dlaczego król Salomon 
wydał bal? Dlaczego król Salomon ż)je w dwudziestym wieku? Może to zresztą nie król 
Salomon, tylko Salomon po prostu? Dlaczego na salę wkraczają bezrobotni sprzedający 
motylki? Kto śpiewa pieśni perskie o Gulistanie, ogrodzie róż? Skąd nagle zjawiają się 
hordy policjantów i zaczynają tańczyć dzikie tańce? Nie warto troszczyć się o podobne 
pytania. Istnieje szczególna logika snu i tylko taki poeta jak Delta potrafi używać jej 
swobodnie. „The women come and go talking about Michelangelo" - pisał T.S. Eliot 
chcąc wyrazić nonsens. U Delty rozmowy toczące się na balu u Salomona są dźwignięte o 
stopień wyżej-w krainę majaczeń i „wiekuistego zwątpienia". 

Tematyka poezji Del ty była przygnębiająca. A jednak poezja jego -tu jeszcze jedna 
z wewnętrznych sprzeczności tego fenomenu - wolna była od smutku i rozpaczy. 
Przeciwnie, biła z niej potężna afinnacja życia. Każdym swoim słowem Delta pochwalał 
świat taki, jakim go widział: kłębowisko absurdalnych zabaw, dążeń, słów i walk. Kochał 
swoją fantasmagorię. Kochał kamzele, tańczące Cyganki, statki na Wiśle wypehtionc thunem 
w niedzielne poranki, żonę, do którtj pisał ody, koty śpiące na parapetach, kwitnące jabłonie. 

Był zwolennikiem entuzjazmu i radości samych w sobie, czegokolwiek dotknął zmieniało 
się w widowisko pełne ruchu, barw, muzyki.(-) 

Przyczyny jego związku z prawicą trzeba szukać nie w jego politycznych 
upodobaniach. Delta, bufon i trubadur, nie był pozbawiony profesjonalnych zasad. Swoją 
profesję poety tralctował z szacunkiem - ten szacunek nie rozciągał się jednak na to, o 
czym pisał i co głosił. Jak i dla kogo - to było ważne. Do ezoterycznych szkół literackich, 
którymi interesowało się jedynie małe grono smakoszów, odnosił się z pogardą. Poetów, 
których wiersze były zrozwniałe tylko dla nielicznych intelektualistów, wyśmiewał. Samotne 
rozmyślanie z piórem w ręku w czterech ścianach pokoju, bez nadziei znalezienia 
czytelników, nie było dla niego. Lutnia w ręku i tłum wielbicieli -oto czego pragnął, jak 
pragnęli dawni pieśniarze i poeci. Trudno o lepszy przykład pisarza buntującego się 
przeciwko izolacji intelektualisty w dwudziestym wieku niż Delta. Tenor, który znalazłby 
się na bezludnej wyspie, cierpiałby równie jak Delta, gdyby musiał publikować w małych 
magazynach czytywanych tylko przez snobów. (-) 

Wybuchła wojna. Delta został zmobilizowany. Jego jednostka, w której był szeregowcem, 
stacjonowała we wschodniej Polsce, na granicy Związku Radzieckiego. Kiedy Annia 
Czerwona ruszyła na prz)jazne spotkanie armii niemieckiej, Delta dostał się do niewoli 
TOS)jskitj. Pewną ilość rozbrojonych żołnierzy polskich Anni.a Czerwona oddawała Niemcom. 
W ten sposób Delta stał się niemieckiemjeńcem wojennym i został odesłany w głąb Rzeszy 
do jednego ze stalagów. Spędził tam pięć i pół roku. Używano go, jak innych jeńców, do 
różnych robót, przeważnie rolnych.(-) 

Kiedy w Polsce nastąpiło przejście od powściągliwego uwielbienia dla Rosji do jawnego 
bałwochwalstwa, Delta nie dawał się nikomu wyprzedzić. (-) Był jak najbardziej „na 
linii". Jako ceniony pisarz otrzymał wizę sowiecką i spędził pewien czas w Moskwie. 
Przysyłał stamtąd entuzjastyczne korespondencje wierszem i prozą. W jednej z nich 
stwierdzał, że wszystko w Moskwie jest wspaniałe, ma jej tylko jedno do zarzucenia: jest 
ona zbyt podobna do Taorminy, bo je się w niej równie dużo pomarańcz jak na Sycylii, a 
on, Delta, pomarańcz nie lubi. 

Korespondencje z Moskwy doprowadziły purytanów do stanu wrzenia. Wiedzieli oni, 
że Moskwa jest miastem raczej odrażającym i ponurym. Zachwyty Delty nosiły wszelkie 
cechywyszttłran.ego szyderstwa. Zdawały się one mówić: „żąda się ode mnie, żebym chwalił, 
dobrze, będę tak chwalił, że bokiem wam wylezie." Niełatwo jednak byłoby odgadnąć, 
jakie były naprawdę jego intencje. Nie należał do ludzi, co do których da się stwierdzić, że 
kłamią czy też mówią prawdę. Normalne kryteria były wobec niego bezsilne. (-) 

Zniewolony umysł. 

W „Zniewolonym umyśle" w biografii Gałczyńskiego nazwisko poety zaszyfrował Miłosz 
literą greckiego alfabetu Delta. 



K I. Gałczyński 

List noworoczny do ludzi z wiosek i z małych miast 

inspektorowi oświatowemu 
Teodorowi Filipczukowi ze Starogardu 

Moi drodzy, ja dobrze wiem, 
jak to jest u was: 
Przemija dzień i nowy dzień 
mgłą się zasnuwa, 

a gdy zasnuje się, noc znów 
schodzi do sieni -
i dłubie z nudów senny nów 
w szparach okiennic -

i tak jest mało lepszych chwil: 
Nudno i krzywo -
chrba że tam, gdzie świeci szyld: 
WODKA I PIWO. 

A w wielkich miastach ajajaj! 
sława i słońce, 
bez przerwy Szopen, Bach i Haydn, 
bez końca koncert; 

pianista pierze bieliznę swą 
w chemicznej pralni 
i wszyscy tacy śliczni są 
i kulturalni. 

A u was deską zabity świat, 
głuchy i niemy. 
To nic. Za rok, za parę lat 
odbijemy. 

Kultura to nie żaden cud, 
lecz zwykła świeczka, 
to tych spod serca parę nut, 
ludzkość serdeczna. 

Że trudno? Hm. To nic. To nic. 
Grunt to nadzieja. 
Więc zamiast znaczka na ten list 
serce naklejam. 

1947 
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Konstanty Ildefons Gałczyński 

BAŁTYCKI 

TEATR 

Teafl~yk 
•• Zielona Gęś•• 
przedstawia 

udział biorą 

Ewa Kamińska - Jankowska 

Małgorzata Urbańska, 

Magdalena Woźniak, 

Halina Ziembińska, 

Wojciech Broda-Żurawski., 

Robert Kibalski. 

Zbigniew Kułagowski., 

Włodzimierz Pohl, 

Kazimierz Tałaj, 

Gabriel Wąsiński. 

układ tekstów i reżyseria - Ryszard Major 
scenografia - Ewa Krechowicz 
muzyka-Janusz Stalmierski 

przygotowanie wokalne - Jarosław Barów 
inspicjent i sufler - Dorota Bąbel 

premiera 10 września 1994 r. 

1. premiera sezonu 1994/95; 333. premiera BTD. 

DRAMA 1YCZNY Dyrektor naczelny - Józefa Solecka 
im. Juli1m stowort iego •· Ko.,.tinie Dyrektor artystyczny_ Józef Slrnrark 
Zespół techniczny: pehti obowiązki kierownika technicznego - Stanisław Kawalec; kierownik pracowni krawieckiej -
Jan Marciniak; pracownia elektryczna i akustyczna - Jerzy Bok (kierownik), Leszek Bilitewski, Bolesław Skarżyński; 
pracownia modelarska - Tadeusz Gościniak; tapicer - Władysław Teodorowicz; pracownia fryzjerska - Małgorzata 
Tokarska. 
Program opracowała Maria Dworakowska. . 
Pomieszczone w programie zdjęcia pochodzą z archiwum Pani Kiry Gałczyńskiej . 
Skład -Adrian Łaskarzewski. Druk: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Ottonianwn, ul. Papieża Pawła VI, 2, 
Szczecin, tel. 755-06. 
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O Gdyby Adam 
był Polakiem O 
Kaloryfery O 
Wietrzna symfonia 
O Judyta & Hol
ofernes O Filon 
i Laura i dobrze 
poinformowany 
facet O Cztery 
piosenki o przed
miotach codzien
nego użytku O 
Bal u prof. Bączyń
skiego O W eso
ły bankiet wielka
nocny O Skarga 
Julka O Pan Ta
deusz O Pożycz
ka polska czyli 
Zyg-zyg marchew
ka O Osiem dni 
stworzenia O 
Polski wersal O 
Łańcuch szczęścia 
O 50-ty spektakl 
O Szycie nie jest 
romansem O 
Trzynasty najwię
kszy wyczyn Her
kulesa O Złoty 

zegarek O Żar-

łoczna Ewa O 
Nieśmiały petent 
O Gdy się byka 
bierze za rogi O 
Pozytywny góral 

,,,. 

O Smierć w ka-
wiarni O Jodły 
na gór szczycie O 
Kominek zgasł O 
Straszna rozmowa 
Gżegżółki z du
chem O Oda do 
młodości O Za
marzający chłop

czyk O Dymiący 
piecyk O Zakry
cie Ameryki O 
Idiota O Ham
let & kelnerka O 
Pożegnanie z bro
nią O Trzy met
ry rury czyli Rap
sod w Barbakanie 
O Gżegżółka na 
konferencji po
kojowej O Przy
goda Padere
wskiego czyli 
Perfidia pub
liczności O 


