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Andro Enukidze 

„Poetą możesz nie być wcale ... " 

Spełniły się marzenła, także marzenie polskiego poety, 
Kazimierza Wierzyńskiego - padł w Polsce komunizm, rozpadł 
się Związek Radziecki. Mówią, że do wszystkiego można się 
przyzwyczaić. Nie wiem, czy tak jest rzeezywiście, jednak robi 
wrażenie na mnie fakt, że jak bańka mydlana pękło wielkie 
mocarstwo, a my jakoś zbyt łatwo przeszliśmy nad tym do 
porządku dziennego. Skonstatowaliśmy szybko: wszystko ma 
swój kres, przecież kiedyś runął wielki Rzym; nastąpiło więc 

tylko to, co stać się musiało. I myślimy o tym, jak pozbyć się 
okropnego dziedzictwa, jak uniknąć podziału nowego społe
czeństwa na sferę bogactwa i biedy, jak zapobiec zbrojnym 
konfliktom. A gdzie podziała się nasza radość z powodu wy
zwolenia się od czerwonego koszmaru? Radość?! - jakież to 
naiwne. Nadszedł czas na chłodną analizę - zauważy scepty
cznie widz teatralny i będzie miał rację. 

Sztuka Kazimierza Wierzyńskiego pt. „Towarzysz 
Październik" ułatwia nam zrozumienie przeszłości. Co szcze
gólnie godne podkreślenia, Wierzyński bardzo trafnie odczuwa 
Rosję jako taką, Rosję w ogóle, konstruując główny konflikt 
utworu wokół relacji poeta-ideologia. 

Puszkin, Lermontow, Majakowski, Jesienin - oto niektórzy 
z wielkich poetów rosyjskich, którzy zmarli śmiercią nagłą, nie
naturalną. Żywi poeci nie byli w rosyjskim imperium w cenie. 
Uznanie spadało na nich urzędowo, ale dopiero po śmierci. 

A jeśli już któryś z nich był ż.ywy i zdrowy, i na dodatek zabiegał 
o uznanie, to z pewnością musiał zadeklarować : „ Poetą możesz 

nie być wcale, obywatelem być - należy". 

Ta myśl, zaczerpnięta z poezji Niekrasowa, towarzyszyła mi 
w pracy nad sztuką Kazimierza Wierzyńskiego, wywołując 
wciąż obraz sowieckiej Rosji - cmentarzyska poetów. Autor 
„Towarzysza Października" , wbrew własnej woli , spędził tam 
kilka lat. Był, widział, cierpiał. I opisał. Ale bez względu na 
satyrę, groteskę i ostrą sardoniczność tego opisu - świat Pier
wszeństwa Sowietów we Wszystkim na Świecie istniał przecież 
naprawdę. W jego granicach znalazła się i Polska, i Gruzja, 
z której pochodzę i w której żyję. Oto powód naszego wspól
nego artystycznego przedsięwzięcia. 

Dziś, kiedy piszę tych kilka słów, praca nad spektaklem nie 
jest jeszcze zakończona. Jesteśmy zanurzeni w atmosferze tam
tej epoki, usiłujemy z maksymalną precyzją odtworzyć, ujaw
nić tę destrukcyjną, wyniszczającą siłę systemu, który przenik
nął duszę człowieka i pozostawił w jego psychice głęboki ślad. 

Już na przełomie XIX i XX wieku rosyjski naród odrzucił 

reformy Stołypina, które przewidywały przekazanie ziemi 
w prywatne ręce. Dziś rosyjscy Kozacy, i nie tylko oni, próbliją 
wszelkimi siłami zahamować reformy agrarne. Przy Mauzole
um Lenina, obok Kremla znów zaczynają powiewać czerwone 
flagi. Są tacy, i jest ich wielu, którzy próbują zatrzymać koło 
historii i nadać mu wsteczny bieg. Czy więc nie ciąży nad 
Rosją jakieś fatum? Czas płynie. A jej naród, odrzucając znów 
ewolucyjne zmiany, jeszcze raz zaczyna łaknąć rewolucji. Czyż
by „Towarzysz Październik" Kazimierza Wierzyńskiego miał się 

stać ponownie aktualny? 
Opole, 11.03.1993 

11umaczył Jan Trzos 



Paweł Kądziela 

„Październik" Wierzyńskiego 
(fragmenty) 

W okresie międzywojennym związki Kazimierza Wierzyńskiego z te
atrem były dość luźne. Co prawda w latach 1932-1939 pisarz ogłaszał 
na łamach „Gazety Polskiej" recenzje teatralne, jednak w odróżnieniu od 
kolegów z grupy Skamandra nie próbował swych sił ani w pisarstwie 
scenicznym Uak Lechoń, Słonimski, Iwaszkiewicz), ani jako autor tekstów 
kabaretowych Uak Tuwim i Słonimski). Przetłumaczył jedynie kilka librett 
operetkowych, lecz pracę tę traktował raczej zarobkowo [ ... ] 

W latach trzydziestych nastąpił zwrot w stosunku poety do teatru. 
W 1932 roku, na skutek namowy redaktora „Gazety Polskiej'', Ignacego 
Matuszewskiego, autor „Wiosny i wina" rozpaczą! regularne pisanie re
cenzji teatralnych. Okres ten wspominał po wielu latach w „Pamiętniku 
poety": „Nowa praca pochłonęła mnie od razu. Krytyka teatralna to 
osobliwy rodzaj improwizacji intelektualnej. Nie ma czasu na omyłki, 
trzeba mieć z miejsca rację . Trzeba odbierać rzecz błyskawicznie i bły
skawicznie ją osądzić. Trzeba też umieć pisać szybko, bo zecer czeka na 
rękopis. Ani presence d'espirit, ani łatwość pisania nie są moimi cnotami. 
Przeciwnie, zastanawiam się długo, piszę powoli. Musiałem te niedostatki 
jakoś przemóc w sobie. Z początku były to męki, niepewność, zastracha
nie. Na szczęście nie potrzebowałem pisać natychmiast, tekst mogłem 
dostarczyć następnego dnia, w południe. Wracałem do domu około pół
nocy, notowałem sformułowania, jeśli ułożyły mi się wśród popłochu w 
głowie, rano zasiadałem do biurka. O godzinie pierwszej przychodził 
chłopak z redakcji po materiał. Inną sprawą, która mnie nękała, było to, 
że musiałem pisać o znajomych i przyjaciołach , aktorach, aktorkach i 
reżyserach. Jak ich nie urazić? Jak im nie sprawić przykrości, jeśli mi się 
coś nie podoba i to bardzo? Ostatecznie powziąłem zasadę, żeby pisać 
prawdę. Nie tylko z poczucia uczciwości. Prawda ma jeszcze to do siebie, 
że jest wygodniejsza niż kłamstwo. Nie stwarza pułapek, nie plącze języka, 
nie wciąga kłamiących i okłamanych z jednej zapadni w drugą. Prawdo
mówność powinna być w dekalogu krytyka pierwszym przykazaniem". 

Wierzyński recenzował nie tylko przedstawienia teatralne, wybitne re
alizacje klasyki, ale również spektakle operetkowe i rewie kabaretowe. 

Obszerny wybór tych sprawozdań wydali przed kilku laty Halina i Marek 
Waszkielowie w tomie „Wrażenia teatralne" . We wstępie do tej książki 

Halina Waszkiel zwróciła uwagę, że recenzje Wierzyńskiego {pisane prze
cież do gazety codziennej i dla szerokiego kręgu · odbiorców) nie miały 
cech fachowej analizy spektaklu teatralnego, były to raczej skreślone świet

nym piórem odczucia i intuicje poety po obejrzeniu premiery. Wybuch 
drugiej wojny światowej oraz decyzja Wierzyńskich o wyjeździe z Polski 
przerwały udział poety w warszawskim życiu teatralnym. Przez Francję, 
Hiszpanię, Portugalię i Brazylię Wierzyński wraz z żoną dotarł wiosną 

1941 roku do Stanów Zjednoczonych , gdzie spędził ponad dwadzieścia 

lat mieszkając najpierw w Nowym Jorku, później w Stockbridge, a na
stępnie w Sag Harbor. 

Nie jest łatwo precyzyjnie ustalić , kiedy powstał ,;f owarzysz Październik" 
oraz jakie były bezpośrednie źródła inspiracji. 

Na podstawie dostępnej korespondencji poety można przypuszczać , że 

sztukę tę Wierzyński napisał już po przeniesieniu się do Sag Harbor 
(wrzesień 1949) i najprawdopodobniej po ukazaniu się w języku angiel
skim biografii Chopina. Zimą z 1949 na 1950 rok poeta bardzo ciężko 

zachorował na nerki , stąd przypuszczać na leży, że „Towarzysza 
Października" napisał wiosną, latem lub jesienią 1950. W liście z 15 li
stopada 1950 do Wiktora Weintrauba znajdujemy wzmiankę: „ «Veritas)) 
wydaje mój tom pt. „Korzec maku ". Pracuję dużo, na odmianę napisałem 

sztukę''. Wiemy, że zabrał ją p isarz do Bostonu i czytał Weintraubowi 
podczas świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, które razem z żoną 
spędzał u swoich bliskich przyjaciół, Felicji i Antoniego Kuttenów. 

W pierwszych dniach stycznia 1951 roku wracając z Bostonu do Sag 
Harbor poeta zatrzymał się w Nowym Jorku i przedstawił ,;fowarzysza 
Października" Lechoniowi, który w swoim „Dzienniku" pod datą 6 sty
cznia 1951 zanotował : „Wierzyński czytał mi swą sztukę «Towarzysz 
Październik» w bardzo złym momencie, bo byłem akurat pod wrażeniem 
«Domu Bernardy Alba)), która jest szczytem napięcia dramatycznego -
co we mnie wzbudziło od razu najwyższe wymagania. To biorąc pod 
uwagę wydaje mi się, że temu «Październikowi» brak bardzo owego 
napięcia, że cały konflikt rozgrywa się w bardzo zresztą płynnym i literacko 
pięknym dialogu. Dwie postacie - bywszyj cziełowiek Lisznin i Fagin, 
rodzaj super-Wyszyńskiego, obie bardzo rosyjskie - doskonałe. Za to 
poeta Październik, broniący prawa do indywidualnego szczęścia, i jego 
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Tamara - wydają mi się nie tylko nieprawdziwi życiowo, ale też teatralnie 
nieżywi. Teatr - poza jakimś natchnionym Wyspiańskim - trzeba sądzić 
tak, jak sprawy osobiste znajomych; otóż tego poety i tej jego Tamary 
nie widzę i nie czuję. Naprawdę nie wiem, czy w teatrze coś z tego więcej 
by nie wyszło, czy zalety nie pokryłyby tych, zdaje mi się, niewątpliwych 

braków sztuki. W każdym razie to jeszcze jeden dowód, jak Wierzyński 
rozwija się, jak jest żywotny. Jak na debiut - jest to oczywiście sztuka co 
się zowie i naprawdę literatura". 

W kilka dni później , w liście do Wierzyńskiego Lechoń pisał: „Chciałem 
Ci jeszcze raz na piśmie powinszować Twego wyczynu i życzyć jego 
«ekonomicznych» skutków. Zdaje się, że nie dość Ci mówiłem o bijących 
w oczy i uszy zaletach Twej sztuki, ale zdajesz sobie chyba sprawę, że 

czas, który miałem na tę rozmowę - nie na wiele wystarczył. Twoją 

lekturę zrozumiałem [„ .] aby poddać Ci raczej temat do dyskusji z samym 
sobą. Przy moim pierwszym wrażeniu na razie obstaję, z tym, że chciał
bym Ci wyrazić zachwyt dla dialogu, dla poezji, dla klasy i nastroju całej 
rzeczy. Jak Halusia słusznie powiedziała - najważniejsze to jest bijący 
talent dramaturgiczny. Przyznam się, że nie zdumiewa mnie on u Ciebie 
- bo w mówieniu uderzała mnie zawsze Twoja dramatyczność, można 

by powiedzieć, teatralność w najlepszym tego słowa znaczeniu. Przede 
wszystkim zaś wierzę, że w Twoim stosunku do sztuki, zupełnie innym 
n iż mój - w Twoim daniu jej pierwszeństwa nad wszystkim innym w 
życiu jest zapowiedź, prawie pewność, że cokolwiek będziesz pisał, będzie 
zwycięstwem". 

[„.] Nie udało się ustalić, czy ów teatrzyk klubowy wystawił Towarzysza 
Października. Sztuką interesował się też Tadeusz Nowakowski, który miał 
zaadaptować ją dla radia i przygotował słuchowisko w radiu Wolna Eu
ropa. W listopadzie 1954 odbył się w Londynie wieczór urządzony przez 
Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie , na którym aktorzy z Teatru „Pro 
Arte" pod kierunkiem Olgi Żeromskiej odczytali sztukę na głosy. Była to 
chyba jej jedyna dotychczas publiczna prezentacja. Herminia Naglerowa 
w recenzji z tego wieczoru ogłoszonej na łamach „Wiadomości" pisała: 
„Materiały o Rosji sowieckiej są tak wielostronne, że nie łatwo wyodrębnić 
poszczególny motyw i ograniczyć go do własnych wymiarów. Forma, 
którą obrał Wierzyński, narzuca większe skrępowanie niż inne rodzaje 
pisarskie. Wierzyński poddał się surowej dyscyplinie i doskonale pomieścił 
się w jej wymaganiach. [„ .] Dobrze rozłożona, z każdym aktem nara-

strająca akcja nie tylko za
warła w sobie losy kilku po
staci, ale w sposób własny, 
odmienny i niezależny uru
chomiła ciążące nad światem 
zagadnienie. Dzieje głów
nych postaci występujących 
w sztuce mają przebieg dra
matyczny, gdy system -
sprawca ich cierpień i zni
kczemnienia - jest po prostu 
błazeństwem. Śmiesznym, 
nieprawdobodobnym, pro
szącym się o satyrę błazeń
stwem - makabrycznym w 
skutkach. Samochwalstwo, 
megalomania, zakłamanie 
mogłyby ubawić najbardziej 
ponurych czarnowidzó w, 
gdyby nie zorganizowany, 
drążący i atakujący system, który nawet w karykaturze przygnębia i prze
raża. O to właśnie szło Wierzyńskiemu, żeby z bliska pokazać przeobra
żenie się śmieszności w grozę. Z tych powiązań komedii z dramatem 
powstał utwór o sowieckiej ideomachinie, odbiegający od poniekąd już 
szablonowych ujęć literackich". 

„Towarzysz Październik" publikowany dziś, w ponad czterdzieści lat po 
napisaniu, a w kilka lat po upadku komunizmu w Europie ma już tylko 
wartość historyczno-literacką. Zainteresuje badaczy twórczości Wierzyń

skiego, historyków emigracyjnego dramatu i teatru . Wystawiony na scenie 
nie stanie się wydarzeniem, jak byłoby zapewne w 1956 roku. Jednak 
ranga i miejsce we współczesnej literaturze polskiej pisarstwa Kazimierza 
Wierzyńskiego w pełni uzasadniają wydobycie na światło dzienne tego 
rękopisu. Czy wytrzymał trudną próbę czasu? 

Paweł Kądziela 

„Dialog", 1992 nr 3 



.- ~--

W REPERTUARZE 

MAŁA SCENA 
wg A. Czechowa 

BENEFIS 
prem. X 1992 

Juliusz Słowacki 

KORDIAN 
prem . X 1992 

SCENA ESTRADOWA 

DUŻA SCENA 
Terence Rattigan 

ARLEKINADA 
prem . XI 1992 

H. Ch. Andersen 

KRÓLOWA ŚNIEGU 
prem. I 1993 

SCENA NA PARTERZE 
Ota Pavel NIE KOCHAĆ W TAKĄ 

NOC TO GRZECH ŚMIERĆ PIĘKNYCH SAREN 

prem . Xll 1992 

Kazimierz Wierzyński 

TOWARZYSZ PAŹDZIERNIK 

prem . li 1993 

W PRZYGOTOWANIU 
Stanisław I. Witkiewicz 

prem. Ili 1993 MĄ1WA-PRAGMA1YŚCI 

Kierownik techniczny - Leszek Warmuzek 
Główny mechan ik - Ireneusz Podhalański 
Kierownik Biuro Obsługi Widzów i impresariatu - Iwona Czerwieńska 
Koordynator pracy artystycznej - Joanna Jarosz 
Konsultant programowy - Jan Nowara 

PRACOWNIE TECHNICZNE - KIEROWNICY 
Krawiecko 
Stolarsko 
Malarsko-modelarska 
Oświetleniowa 

Akustyczno 
Perukarska 
Ślusarsko 
Rekwizytor 

- Teresa Kawa, Kazimierz Birecki 
- Bernard Szolc 
- Bernard Kołodziejczyk 
- Grzegorz Cwalina 
- Jarosław Piechowiak 
- Paweł Stelmach 
- Zbigniew Rudawy 
- Krystyna Marosz 

Projekt plastyczny programu - Halina FLEGER 
Redakcja programu - Jan NOWARA 
Biuro Obsługi Widzów, Plac Teatralny 12, tel. 359- 41 , 390-82 
przyjmuje zbiorowe zamówienia na bilety. 

Fotoskład , VOGAR, Opole. lei. 35616 
Dru~ ' Przedsiębiorstwo Poligrofo=e Kaleło & lucygo. Namysłów, el 426 ceno zł 1 O OOO 1-




