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Portret Romana Jaworsk iego 

t,_,I .! ('~U ! I.) 

Jaworski Roman Alojzy Tomasz (1883 - 1944) 

I... -proz aik, dramacurg, publicysra. Studiował germanistykę na 

niwersytecie J agiellońskim. Bc;dąc guwernerem w domu Lubomirskich 

przerywał scudia pod różami do N iemiec, Francji i Hiszpanii W 1908 ro

ku rozpoczął pracę nauczyciela w Gimnaz1um Nowodworskiego w Krako

wie. Jako poeta zadebiutował w 1903 roku w krakowskim czasopiśmie 

„Przyszłość" Debiut prozatorski J awarskiego mia! miejsce w 1905 roku na 

lamach „Krytyki" W tym czasie nawiązał bliskie stosunki ze S. l. \Xlitkie

wiczem, L Chwistkiem, O. Ortwinem, K. Irzykowskim, a przt de wszvst

kim z W \Xlojtkiewiczem, który ilustrował nowele Jaworskiego. W 1909 

rok u Jaworski opublikował zbiór opowiadaó pt., Historie m,1111aków, nawią

zujących do ekspresjonistycznej odmiany modernizmu. W zbiorze tym Ja

worski niemal programo wo realizował postular „literatury brzydkiej i trud

nej", ukazującej psychopatologię ludzi odrzuconych przez spoleczeóstwo, 

wyobcowanych, obarczonych kompleksami, żyjących w świecie własnych 

uro1 có. f-fot rrrie fl1a11it1ktfu spotkały si r; z przychylną oceną krytyki, m. in. K. 

Irzykowskieg o. W 191 O roku przeniósł się do Lwowa i rozpoczął pracę 

w tamtejszym gimnaz1um. W 1913 roku porzucił pracę w gimnazjum i po

świr;cil się pracy dziennikarskiej (głównie w „Dzienniku Lwowskim"). Lara 

wojny spędził w Wiedniu. Po krótkim pobycie w Szwa1carii, w 1918 roku, 

powrócił do Warszawy. W 1918 roku opublikowal broszurę Nie111ygl11szo11a 

mo11· 1 net Sejm w ro/w I 918, w króreJ ni ezwykle krytycznie skomemowal 

polskie życie polityczne. Unika! wsze lkich koterii 1 grup artystycznych, 

ostentacyjnie mani fes tu1ąc w łasną nieza le ż ność. '\i/ 1925 roku ukazało się 

na)lvażniej szt d zi eł o Jaworskiego U:łsele hr?il;iego 01;~c1za - „powieś ć z pogra

nicza dwóch rzeczyw istości", ukazująca metaforyczną i ka ras troficzną wizję 

cyw ilizac yjnego i kulturowego rozpadu poWOJenne1 Europy. Pop r.~ez szcze

gólną imensyfikaq ę groteski i parodii Jaworski ośm ies 1.y ł patetyczny styl 

mlodopolskiej literarnry 1 moderni styczną koncepcję sztuki. W 1921 roku, 

na lamach pisma „Krokwie", Jaworski opublikował Ob1af1tia11(1 dla grarzy

fragmenr dramatu Hr1 111/e1 Dmgi - kni!r:wit po/Jk1. Pd ny tekst dramatu nie 

został opublikowany za życ ia artysty. O dnalez iony po II wo jnie św iatowej 

m a zynopis sz tuki opatrzo nej tytułem Hamlet u 1/ÓI) - k rólewic wszechs'wit1tr1 

zosra l opublikow,iny 1 opar rzony edy ro rskim komentarze m w 1995 roku. 
U rwór ten należy ze współczes ne) pcrspckrywy posrrzcgać jako arcyważne 

ogni \vo rozWOJLI polskieg o dramatu groteskoweg o. Dramat Jaworskiego 

powstaje w tym samym czasi e, co pierwsze utwory dramatyczne Witkace

go oraz 1ego szkice reorety<.:zne puśw i ę..:one teatrowi. Nie ul ega wąrpliwo

ści, że zanim Sranislaw Ig nacy \Xl irkiew1 0. zaisrnial jako pisarz, JUŻ od wie

lu la r podziwiał rwt'J rczość pisarską i osobę Ro mana J awors kieg o. W 1934 

roku osiadł w Eodzi. Częściowo sparali zo \ any, ż ył w niedosratku. W/ czasie 

wu1ny zosral wysiedlony p rzez Niem ców z .Lodzi. Zmarl jesienią 19 i 4 roku 

w przy tułku dla nieuleczaln ie chorych w Gó rLe Kalwarii pod \Xlarsz aw ą . ~ 
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\V 11aszych czasach ob1-zydli1l'egu dla 1mue przy11111s11 żyuozvego i 1deolog1cz-

11ej aroga11c;i ;est 111i Pan Z.JI U') 111 SJ mbolem 1-zeCZJ'W1St1j. 111e j;oztrs!u e; l/(Jfl 

szrdamji :'::) cir1we; omz glębokiej rJrlysty1"Z11tj drzp11l'u!t 111)'. pozu•alajqwj 

Pa1111 rozpozncu' llc'.j/iardziej przelotne 11i11emse. (1 1m dc'.!Cfr~i skwtniet' u· gl1r

/Ji111 „skmiczylo si( '. Na10111ia.r1 ;ako u·t_)Sld polożd Pcm 11owe poclwalm) 

artystyczne; m1<1/izJ 1ht;okm111iep zyrh /Jl!l'!l'enji dmzy !11dzktej. dz11l'ac111 · 

1 mdactw szarej cod::.iennos(-i. Zar::.y11a Pan b11do1em' olbrzymiq p1mmidę 

z s11rawego r::.arego picnkou·cct , ;:,rez_rg11011 •c111 ·.cy z wsze!k11j biJ.1kot!iwusri 

i wysr1dzcmia clmg1 kamieniami. N ozl'ele Pmiskie 111a;q stras:di1uq wtdf 

k«żdej 11·it!kiej s2t1rk1 . Bou:ie111 szt11ha u·ierz11c1 1 wielka zawsze ;est j1 n:.t 

Żc1 rta 111etc1fi zyrz11q JZl/(lq. 
\X!irbcy w liści~ do Jaworskiego 11910) 

I... lsmienie szruki Romana Jaworskieg o pt. l!a111M U'loiJ (lub 

Ha11J/e1 dmgi - bo zachowal a s i ę 1 raka wersp ry rulu) przez dlugi czas kwi:

srionowa no. Oprócz krótkich wzmianek Karola Irzykowskiego, Tadeusza 

Dąbrowskiego i samego Jaworskiego, który w 1921 opublikow ał Obpr.1/11c-
11ia dlcJ .~ rai::) a trzy lara później w w w iad zic ud zielonym „ \Xlia cfomościom 

Literackim" porwitr<lzil istnienie !-la111!~1<:1, nie zachowały się żad ne <lo<lar

kowe i.ródla potwie rd z aj ące rzeczywiste powstanie sztuki, a nade wszys tko 

- nic był rna ny 1ej tekst. Os ta tnia info rm acp o niej pochod z iła zatem 

z 192 '1 roku. „Od re j właśnie chwi li - jak pi sze \Xl lodz im icrz Bokcki -

H<111t!e1 dmj!,i Jaworskieg o sra! się 1edną z w ic iu leg end lirerarury polskie1 

XX wiek u". I dodaje: „Legend smu tnych ". Szt uka popad ia po częśc i w za

pomnien ie, po częś c i uważano jcJ istnienie za sfi ng owa ne przez a urora. N a 

j akieś s zcśćdz i cs 1 ąr lar srała się dla h is tori i nasze j lirerarury ni t cibcrn a. 

Pr1.y padck sprawił, iż H a111icf<1 11·trirr::11 odn::ik:7.HJnO w Archiwum 1(;am1 
im . J Słowack ieg o w K rakowi e . Sz rukę narychm ias t zi,:odnie okrzy k ni i;:

ro zag inionym og n iwem mii;:dzy ckspresjon isr y cz n ą r wórc:wścią TaJcu sz a 

Mic iński ego a g rot eskową dramaturg i ą W itkaccf'. O 

J ednak pomimo umi eszcze nia Ila111!e1.1 w rak dobo ru"ym tu W:H zysrw 1e, 

ni c: zainteresowa ł on tea rrów. J ed ynie Teatr Po lski ... g o Radia w K rakowie 

w 1983 roku pr .( ed s t;lwił opaw: na sz ruceJ „worskieg o słuc howisko w r~

ży s .:r i1 Romany Bobrow ski e j. \Y/ , ; raw ie n ic- p rzez Tt a t r Polski w Poi na

niu Ha111!eta u•/uregu w r e ż ysc: rii Ma cie1a Prusa będzie tC;ttra ln:) prem i e rą 

tego u rwo ru. ~ 
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HAMLET 

A wiesz ty na czym hamletyzm polega' 

SIRBANGHA 

(po chwili mifczenia) 

To za leży ... 

GRETKA 

J a powiem, ia powiem. 

HAMLET 

(do HmdllSa szyderczo) 

Widzę, że posiadam w tobie przeciwnika, który będzie mnie zwal

cza ł uporczywie, za wszelką cenę . Posiadasz bowiem najcenniejsze 

zalety prawdziwego bojowca: brak wszelkiego zrozumienia , o co 

w walce chodz1. 

GRETKA 

(w .w/o) 

Sam nie wie, czego nie chce. Cha , cha, cha. 

H A.l\ifLET 

A szkoda. Chciałem bowiem prbs i ć dokrnra, by mnie raczy ł ul eczyć 

z bam leryzm u mego. 

SIRBANGHA 

rż)'Il'O) 

Każdej chwili pomóc gor(w jesrem. Lep1e1, że nie ujawniłem mego 

zrozu mienia. Ułatwi to wczucie się w isrorę psych icznego zagma

twania pacjenta, bez szkodliwego budzenia czy nności jego. 

j 

1 

' 

GRETKA 

(mzb(/11 ·irJ11a, 11atarc ywie, glośno) 

Na pw::kór rnbie, Nana, powiem, na czym hamletyzm polega. Mu

szę tylko się skupić. lmmaginat0, proszę , puść w ruch twoje kulki. 

( lmmaginalo fmiqqc się szeroko podrwra pl/ki . Gri!lkr1 po lrhodzi u· i1h /10-

h/iże . Sirb m{!.ha posmva się :a Gretkq , chcqc d!o111q zatkać jej 11 ·1c.1 ) 

SIRBANG H A 

(zjadliwie) 

Bachor rozpuszczony 1 

GRETKA 

(z 1Mmaszr:.e11it111. donnfnie) 

Hamletyzm tO niezdolność do wszelkiego działania, do 1akiegokol

wiek czynu czy posranowienia ... 

( rrbmzgha ll!)1T1arh11jqr r.lloniq potrqw ;ednq ::; k11!. u·.rlwtek czego pomie

sza! szyk "iongloll' mia. Kitle Jpadajq na ziemię. jedna zai z nich 11godzi/q 

'cmę u· y,lowę . Sirhangha krzyczy pl"zeraź/iwie i pada na ziemię udajqc 

omdlenie. N ikt z obu11y1h o niego sit !Ile trwz.·zy) 

IMMAGii ATO 

(do Gr I -i w szerokim 1tf111iech11) 

Pensjonarska urodo zdefin iowanych fałszów 1 Racz posłuchać, jak 

kuglarz pojmuje hamletyzm. Tylko prosztr uważać . 

(G rt:tka Ztl'rócontt !U'ctl":=q do J apo1/czyka. z ty/11 uymadJ11jl' -hmteczkq do 

nosa 11ad uhlil'zem U ')'dqp,11ięteJ!,O na ziemi Hi11d11.1·tl . aJtru!11jq jq Il' te; 

ihwi/1 Pi/01 1 11re4) 

GRET KA 

Pądze:: j bo ranny skona bez pomocy 

IMM GI TO 

(s)' -z.qc, spojrzw im1 11k0Sll) /li p rzeS:CJ'll' 1jqc Ht1mletr1. po.rpie.rzn ie) 

Ham letyzm ro niezdolność do teraźniejszośc i . 
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> > Comme vous eres loin, paradis parfume, 
Ou sous un clair azur rour n'esr gu'amour et joie, 
Ou rour ce gue !'on aime esr digne d 'erre aime, 
OLI dans la volupte pu re le Coeur se noie ' 
Omme VOUS eteS Join, paradis parfumel I 

(Ch.ules Baudcla irt Les fl eurs du mal , 

MOESTA er ER.RAB U DA) 

Hamlet Drugi 
Królewie Polski 

Trzy ak ry współczesnej gro reski' wśród rzeczywistych 
i scenicznych możliwości 

Wizerunki wyłowionych w zycm 
i do życia powołanych 

Objaśnienia dla graczy 

Wsrępna prośba i ogólna przesrroga 

Panowie Aktorzy i Panie Akrnrki 
Nie zgrywać się! 

Panowie akrorz1· i panie akrorki' - Precz z uległością wobec 
falsz yw ych proroków, precz z oszukaóc;zy m nowarorsrwcm, 
drażniącym miL·s~czańskie pó lsmaczki, precz z pobrzękuiącymi 
dzwoneczkami blazeńskiej szczerości. Jeżeli chodzi o szrukę, 
a twierdz icie, że chodzi wam o nią wyłączn i e, pozost.1\'.cie na 
uboczu wszysrkich szkolarzy, zarówno napus.'. \ srych kornr
nowców, jak i spekulantów rzewnej prosroty i, uni kając W>Lc· l
kich ulatwieó , podążcie na podbój wielkiej, nowoczesnej naro
dowej sceny, zbratani z trudem, wyg rzebyw:mym dzień po 
dniu z dna duszy wlasnej. Ten trud ro możliwość waszej sztuki . 

Poza rym przedsrawia się sprawa kaboryńska, zdaniem moim 
i najogólniej wziąwszy, nascępująco: 

Wł at: 1 się w rndzą skórę za kulisami , jeszcze w g arderobie. Po
rzuca s i ę siebie 1 sraje prawdziwie obcym dla siebie, a przez ro 
i dla drugich, dopiero na deskach scenicznych. Pełni a akro r
skiego arryzmu zależy od sily przekona nia, króre z właściwą 
namiętnością narzuca arrysra parkicrowi. ajw iąksza n amięr

ność rowarzyszy przekonaniom w czas ie ich nabywania. Naby
te przekonania są już tylko obojęrnymi składnikami nowo po
wstaj ących. Każdorazowe irnprowizac y1ne powsrJwanie roli 
w poprzednio usralonych ramach psychicznych i charakrery .. a
cy jnych sranowi isrorn ą rajemnicę sz ruki akrorskieJ. 

~ 
1j ul..ic jtJto' d.tlckn. I) . rdjlt uv11111młi . 

Gd:11. wt;;J11P„ l'-'' 1111/t1J"r1,! 1 1.:i..:.r1~1tm u /":11f':l . 
Gd;;i, U'i')Stko. m Jif ktJ<ba. jt:11godm111tlo10 . 
Gd21r: Jił u· c:,JJlł} ro.:k,>J:J Jirrt 11ar::t n11rzi1_' 

j ,tl;r- ju ld ,/a/c-i;u. IJ. r-1yi1 " rm11mci.' 

1<..h.1rk"!' B.tuJt:l11m:. Ku1.1n ::_/ki 

i\l ~1 r. 111 [ rr.1b111dJ , prLd . 5'.-.... cryn ł-'t1 llJ k l 

~k lonn\)Śc1 i zam ilnw,101.- J .1 ·.1. tin kic~o 

hyly f"AI k.1Ld)rn \\ Lło: lr;Ji:-rn lu~. '>ll"tu\H . . ( ... ) 
Z> ! K'1m .1n J :twor~k1 ( .. J ui".łł!fl)Lltony 

1k.J 1ewr11„r n:nC:J.!U .. Ś.\,·i;ttJ uh~·Jy 

w _ lw 11u n ~ m SHOJt:nl 1 g l·src:m JJmi}unu, 

pnrpom1nają1..ym pt1•>f ,n 1t: 

B„mJ„:IJirl: .• t 1 O!tl~ rtł \Vil •. k··.i. 

IR. Zt°\'bow11.1 , 7 -1p11111111.im tf. ł{'rr>J•ill/l'l.I 

.. Rlld"t Liti:r.H.ki" Ji-)61. 

nr 4 - ~. ~- U'f'-L 1'ł} 

Dand~·zm );:i.wursklL·go mia! pon,ti..ltu 

1 
pudsuwy· w ~log lęhm:j lckrurz1.: tL't= O 

francusk iego puer) , .. kt<>rego Jaworsk i b)·I 
fanar yczny m czc ic1clcm ··[Ib idem, s. I 87 ), 
ornz w „_a_rn ił Dw~iniu do ((;UfL'm:HVw 

Jako niesrrudm ny wynalazca formul 
Jin ŻyLia oraz sz ru ki. góruw::i l un nad 
bt: 1.. w:}rpic:.nia artysty<.7.nic d 1 Jj r~ .. dszym 
W ujrkiL·wiczcm , ha, przcwyzszal nawct 

Srnrnsbw,L Ign..t( ego \'(i irkic: wicz.a. 
zw1 .µ.mcgo :k i ś l l'. i z krakowskim i 

d.tndys•m i dup1cro od wiosny l 9lJ8 roku. 
\~it k::tl . W(ed}1 usilnie posz ukiwa ł \vlasnt:J 
<.Jrogi rwórcz<cj, a pod le-gają~ wici u 
wpl ywum, 111( zd.1z} ( „ wytworzy( jC'SZtZL' 

wl.1S 1wi;n srylu„ 

l K . E!itr<.:id1(.·r. /-"-'m ClmiJttf. litłJ>:,n 1/i.1 

.1r/_)J{') l\. r;.ikow 1 9~ I , !Io '5-] 

R. Okul1u-Ko1Jr)n , ,\J.i/,1 ho1110.i 

d.111~h .11JN . Pt))' rJ,U t 199-, 
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Podaję więc szkice, maski i szkielety fabuly psyi.: hologicznej. 

Bierzcie szm inkę i kosti um y, lepcie 1 laraicie dowolnie, byle 
zmyś lne manekiny oderwały si i;- od was, nic wami były, lecz ży 

wym moim marzeniem przez was dobrowolnie, ochotnie przy

jętym na rz eczyw istą własność . 

Musicie więc z kolei marzyć 
1 ro marzyć wraz ze mną 

\XI rym celu musicie ukryć się w rym samym rogu przes tronne

go świata i spojrzeć na przelewaiąu: się życie pod kątem równo

ległym memu zagapieniu. A siedzc;; na samym pogranicrn mię

d zy wschodem a zachodem, na samym pog raniczu między po

łudniem a północą, po prosru jestem w samei Polsc e: , której nie 

widać, wskutek czego nikt prawie 1e1 nie zn a. Zyję, myślę, ma

rzę i w marzeniu piszę same protesty przeciwko wszystkiemu, 

co z głębi przekonania nadu żywa miana Polski.' 

Wiedzcie więc, 
że pojmuje Was 
jako walecznych żołnierzy 
bezcelowego protestu~ 

Jako że nie zamierzam obecnym Hamletem nic innego os iąg n ą ć 

prócz porusztnia i zaniepokojenia kilku lepszych bliźnich, któ

rym powodzi się niezgorze j, skoro wyg odnie sied zą na zapłaco

nych fotelach, musicie w miarę rozd z iel ić świarlość pnyrodzo

neJ radości i szarówkę zgrzebnego duszy ludzkie) smęrku. Naj
lepiej uniknąć przesady, niedostatku, czy omyłki i najłatw iej 

uchwycić właściwy grymas, gdy się osiądzie na mieliźnie dwóch 

pojęć, które uimują isro t tt m ej groteski: zg ryźliwy poemat 

A zatem: 
Gryząc, zagryzając 

i odgryzając się, 
pommioe na poezię 

Rozminąłbym s ię z prnwdą, g dybym ukrywał przed wami moż

liwość ko nsek wencji, pkie pociągnąć może za sobą należy e d o

pel nienie ról waszych. Kłams rwem bowi L·rn nazywam ukrywa

nie is ru tnych zarnicrze ó Z>tcz ,1jonych w odleg łości czas u i p rze

sr rzeni. A rakie za mi erzenia posiadam ia w l aś nie i ku nim po

dążam . Dla ich osi ąg n i ęcia wsze lk ie pomocnicze k łamstwo icsr 

m 1 p r awdą. Oróż sluchaic ic : Cher, , muszę wywołać n:wolucję 

w opuchłym z bol eśc i czy or asl ym z leni wego przesy tu [. z. 
Duchu ) nasze j z biorowości. D o rnvoluq1 rei jesr potrz ebny 

dramat, konieczną jesr trag edia. Ukrylem ją w bibułkowym 

kielichu g ro tes k i, króra laskoce 1 szeleści. N ie odkrywajcie jej 
przed wcześ nie, nie odsłaniajc ie. 

,... 
( dZOTESKA - b tcg 0ria '"' ' runa 

rc.:il izują c;l s i ą ,„,,1 U[worad1 pbs ryc:znych, 
mu zycznych, filmo wych , rc.Lrralnych 

i l i ttr~lc ki d1, krón.: wy ró-żni ai~! :-i\· 

:>z t.:r<:g icm wspl'l ł d z 1 a l :iHc ych wl aśc1\\l)Śc1: 

I. fanrost) k ą , upoduhanic rn Jo form 

os0bl1 wych. eksccmrycznych , 

przcraza ją<.; ych, rnonsrrualnyt.:h, 
wy olb rz ymiony ch i zdcformow;m)'< h; 
2. absurdałih.>Śl i;:! w y ni kJą z br.iku 
Jcd nol1t c.:g l) sysec.:mu zasad r l ąJząt._y( h 

świ a rcrn przcdsLJ.wio ny m 
i z ru \v noG.esnc,g u wpro,vJJzarn a 

ro zm .uryc h, i..7 CSto spr:z L·n n y 1.. h pon:1dków 

moryw.JJ.„yj ny t h, w rt:1. ul rnlit.- LZ C:,f: t) ś w iat 

grort•d..:owy 11\L podcL:l.J C: s1~ log ICznc:J 

inrcrprctacii; 
5. nt L" jc:dnoJirością n;:is rruju, 

pa('m icsz:in1cm picrw t:ts tków komizmu 

i trJ.}; iz.mu; 
' !. r ro wokacyjnyrn noi.srnwicniem wobec 
ur rwa lont:J w sw i ;l J omo~u spolccz n<: j 

zJroworvzs~dkowc j wizj i Ś\vi.H a; 
5. n i cjcdrwl ittJś. ci-ą stylowq OS( t OLJll'jni r.:: 

ck rrin nsrrow.rną inwc n cj-ą s iow ną, 

1 łączen iem sk l6conych \\'Z1..)rców st rluwyc.h. 

(\Vg S/1,u11ik.11rn11i111Ju · litrr.J1lidJ. 

Pod n.J .). Słu\\ i m.ki~gu . Wrucl.t\V l 988 1 

~Wyprzedaż marzeń 

W tym celu: 
Nacierajcie zapamiętale, 
lecz w stosownej chwili 
zmykajcie zgrabnie 
i niepostrzeżenie! 

Kilkakrotnie powtórzy my podj azd, zanim przyj dzie arak ge ne

ralny a razie t rzeba spoiówki parnących oswoić i uszy słucha

jących obębnić. · szak nic po próż nicy żyjemy czasu świarowej 

wo1n y. N auczywszy się wszędzie srosujmy 

N a razie posłuży nam na poły prze rworzona scena do srwier

dzenia fakrów bez ludzi i bez faktów. Doprowad;cimy rzecz ca

łą do ko11fro11ta1j i /11d::.i z cz311<m11 . Jeśli wszystko podąży szczę 
śliwą drożyną - ze jdzie niebawem groteska ze scenicznego po

dium po usraw ionych schodkach do parkieru i zatrzyma się 

przed r zędem zadumanych foteli na pograniczu orki csrry I nie 

iesr wykluczone, że wÓ\>; c2as wśród fot e li powstanie komtema
c;a na skutek udałej, poprzedniej konfronraCJl. Wprost bardzo 
możliwe , że wówczas uniosą się z foteli nowe j11ż postacit i zro

zumiawszy dramat, jaki rozegrał się na pograniczu orkiestry, 

runą lawą na scenę, by ujawnić nową tragedię wyłoniona z nai

wyżs zego napięcia grorcski. Wówczas wy, akrorzy moi, może

cie z ająć miejsca opuszczone p rzez ludzi przemienionych w re

atralnych fotelach i możecie zupełnie śmiało oraz bezpowrotni e 

cofnąć się do waszeg o poprzedniego czluwicczeósrwa, które 

ongiś poniechaliście. Ale ro może być dopiero kiedyś, w 1akie1ś 

przeszłości, do której wiedzie ·imudna praca w żmudnej szruce. 

Dzisiaj niechaj re aspekra obyw atelskie) wygody nie pozbaw ia

ją was treningu nieobywarelskicg o ofiarnicrwa, gdyż grozi mi 

niebezpieczeńsrwo, że poprzez s ceniczną konfronraCJę i parkie

rową konsternację docze kać się mogę: 

Autorskiej kompromitacji 

Ponieważ uważam, że udało m1 s ię stworzyć dla niej cały szereg 

mozli wośc i i prawdopodobieósrw, postaram sic;; nvężyć rozmia

ry karasrrofy za pomocą m :.eg,;/uwe; i11rt mkc1i <lltl11rsk1rj , której 
raczcie sir; trzymać wraz z waszą reżyse rią. ~ 

Do reżyserii 

Podszeprów kilka nieskromnych 

Groteska rnoia w p rost dom aga się świeżych ksz talr ów scenicz

nych powsralych z braku jakiegokolwiek doświ aduenia. arn
ralnie, że granice rechni cznych możl iwośc i są i muszą być okre

ślone . Daleki jesrem od wszelki eg o zarozurnienia 1 w szelkiej 

1 Sz t.: ś c nicspclna IJr ni e pod lc·g lo ~t ; P1..)l:-.ki 

uplyw;1 nJ bcznm.:b:it jnym t1 irl ie '- r2w. 

1 1 0 \i.' vi.. zegri o~c i ;1 . OJby·,v :.i. n1y Ga na.lny 
prtX. c:t Jc:111ukraryza{j i za pomoc} 

na jbdn'1lnic1szych igrasz<:k z dumcrn . 
\Xf;ib i t' n i~ , mam itnit 1 okpi\l···.in ic 
1 s{. h lcb i~1 1l i t" . lvludod1 uujc bebi lnośC , 

l. hr t. ~!srkuw~ć wszelklc. h rokujacy ... h z nim 
h ~sc l 1 pru.gr.m1o w. \V'ojuJ .}CY nacjtmnl iz m 
wymrk::.i s1f.:· upati siwo wi cn iu, kt rL by lobr 
dl.l n1 eg u ost aH: l·zn~ Lag ladą . Ku1nu n1zrn 
\\' 1... li"F'- kupit Jolki poJ WSZ )'S r k tff\ I 

od rn ian:lmi usrrn jow burż uaz.yjnrch i w1.. iqz 
s ~1 rn w 01 1...· \Vpad ~l , by \\' ;•g r~1mo l1 ws z.y Sf~ , 

sc rJ.s:q1( i z J h ~ 1wi.1ć $wi.1r .... . ily g rym ~t~l' rTl 

cyrkuwct'. \) bla.i.na . \Xl iclk i pron·~ prl.eorarna 
róznic spvll:c.znych, Zl'pt.h ni~ry crakt~uem 
wn:-.~d ski rn w lo2yskD gus poJ.n czo
finan::>nwc, roczy s1~ niepowscrzymanic, 
kurLz~1~ dl)l ę- wsztl ki1.·1 rwón.;ośc1 ę.1. Jaw1eLZcj 

na L mirrężony m z1L:m ;)kmi ,!;lobit:. M i ędzy 

prnd ukq ,l bron"f"l swy' h pm::sr arz:i lyc h 
W:t fl)w ni ,t ~ Zfl lfffl u ją c .~ je 1 11:.l 'i ą oJbiorcUw
-wyi wolc.: m.vw n.)zgrywa sit; uporcz~ wa 
\va lka poZ)'L yjna, pDlcg aj ąca na i:n: :lJ t,; 1Ti nym 
przyi rnicwJn iu i kopcen iu .>[;m ów 

sw 1adom0Sci wlasnych i nic:pr.ty )< tC iL·lskich. 
z., oslo nq fll oślcp i;1 j :1c ych . chm ur 

g~i zowych i pe t.ud t.. u1.hn-1q·'t h, \\'Ś fl>J 

rr?..ask u i łomot u fa lszm"· cu durwórczych, 
zhawczyth humbugów 1 czulosckowych 
•J..:0 \\·yrow, wic iu sobie rzc pk1t skrobie: 
hc:z. najrn nicjszcgo związku z {,d owym 

i ksz t ~d( owanlcm J n'ig. cy wili zJcyjnyd1 . 
J est san kcja skarbu , b~ rl zi e . anhj" 
p~ ńs.rwowe j m.trhiny, ale o sa nkcji 
k ul rur~dnyd 1 picr\1,.· i35rków rudz imych 
ni ke nie t)Jw ~liy l si ~· dor•l <l pomyśle\ 

nit:Lu 5Zt:rzej . Lmuszcrn do ni(>usrarintgo 

vpa try \1,.•.rnt ~L si ~· w h rn ii..:1,. wLt~t u.:'t; lJ nu.'»l , 
na baw tl1 sm y si,· zt·z:i intt:h:"kt u.t ln i:gi;.> 
1 rnc tylko nic ob<: jmu 1cniy ju; szu szyt h 

hurrzt>11to \\ , .. tle u w .rża i n r rcgo roJzaju 
7~1pęJ }" z::.i proby uw l acza j ą u:.: powsz1.:<. hnic 
obt.Jwl ~! lująu:nll t jcJnost:kun <lm.n·mu 

1 nib>' f i.l lJ Oll J iłZ fflOW I, ot rat,,7.C:J b alw ani zrrH)\\'1 

!Tla[criaJiscycznemu <loby wsp<.>kzcsn<: J. 
Nowy czlnwic.:k, krOry uroJ 1:d s ą· 

n .1 prł.c l umie w. X I X 1u X X , J u r,u;.1.t 

w pr3wJLit: , ale r02. \\ ija si ę zbyr powo li, 

~ l t)w111e Jzit.;k 1 hi sturycznym w ys ilhnn, 

by· 21..•rwal wszt: lk i st n.-.u n\.·k Jo wlJ.:<. li C:'J 
mysli, a z nlJ. 1 ,.Jo \\..:-Lel kicj, chod1y 
nJjhlii ..; zl: j przc ~z.l1.)$Li . 

Rumom Juwurskł , S u ). łtl./;. lł tJm1tuu ltlll j \11111)'11 

:c Hd1u, \X" 1.tJ1•nlth4. ł l.ut·fJd , 1L- 1 1)~ l , nr :! i 

., \'i/ Pobce 1. .1g .1dk c1 I Lunlera 1cS< ro : 

n icsr w Po l:-.l e do rnyslt:nia 

ro 
I 
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' Swiar bez !log a stal si1· l żejszy, 
ale czluw i('k c i ężsiy. 

niesfornośc i , jakie pod wzg lędem formalnym są nieodł ączne od o w,io p,,, 

każdego romancyzmu. Szruka jesc jednak dla mnie obrzędem 
przygocowuJącym człowieka do jego wlasne1 religii, a dzie ł o 
szruki winno być akrem spowiedzi prowadzącym ludzkie isrnie-
nic do wyzwolin w samym sobie. Na mojej scenie maią się spo-
tkać 11t'ojo11) ·z/ou•iek: r:etZ)ll 'tSf)lll Sll'oim Bogi~m . '' 

Zupełne zerknięcie się cz łow ieka z jego bogiem nie nascąpi 

prawdopodobnie już w rej grocesce, kcóreJ zadaniem spotkanie 
co na przys z łość ułarwi ć, umożliwić. Niemniej kierunek i cha
rakter dzieła utrzyma się w cym garunku. A wi~c w rzeczywi
scych wizerunkach urojone creści ludzkie, urojone Jedynie gwo
li rozpr;;escrzcnienia 1 ośm ie le nia cz low i ecze ńsnva, kcóre zbyc 
kurczy się w życiu codziennym pod naporem sil powszednich 
1 pono wszech mocnych. 
Ludzie nowocześni - a powtarzam co JU Ż niescecy po raz drug i -

- męczą się w życ iu i życiem potworn ie 1 z tego właśnie powo
du ośmieszają się zbyc częs ro ·1 ogól jednak wziąwszy wiedzą 
oni wcale nieź le o sobie. Trudno zatem pozwolić na ujawnienie 
r. z. Zywiołów pozbawionych samopoczucia i świadomości bez 
\ zglt;du na co, czy mam y do o.ynienia z niewiedzą przymuso
wą czy tez dobrowolną. 

Każdy z moich bohaterów ma złamaną czy cez zagiętą duszę, 
częsro rkwi u niejednego z wysianych na widowisko w samym 
sercu zacruca włócznia krwi ą oc iekająca. Wlócznię te własnymi 
rękom a scaraj ą się wyciągnąć za wszelk ą cenę, szamocąc s i ę roz
paczliwie: . wyiąc lub rechocąc idiotyczn ie z bólu. Wiedząc , że są 

wst ręrni, pragną ci ludzie umilić nic:uchronnie konanie sobie 
i drugim . Stąd powscaj'l ich myśli zakłaman e , bez łożyska i bez 
ujścia, myśli scrzępy udrapowane w emfazę , furczącą w !ornych 
słowach niby rycerskie proporce rozigrane w powiewach wiatru. 
N iewinnej tej zabawie p rzedśm1errnej nie należaloby przeszka
dzać, przeciwnie, przez dobroć żywych dla dogorywającyc h wi
nien wyscawiciel zalać sce nę powodzią litościwego s l ońca, by 
uwypuklić szarzyznę na śmierć skazaną. A wic;c d użo św i atła, 
powietrza1 

I ruchu cale mnóstwo! Ruch, gesty, mirnika są jedynym okazi
cielem życ ia na scenie. Więc ruch bez wytchnienia, do upadle
go1 Żadnych nast rojowych wydłużeń czy szablonowych k'awa
lów. t ie dopuszczać , by nascrój srawał się rozstrojem. Ruch 
i wielkie dramatyc zne prawu niechaj wprost si ę panostą na de
skach widowiska, lecz niech nie ni epokoją widza. N , comiasc 
każda chwila zaSCOJU, ukojenia, zadumy powinna gnębić parkie
ruwych słudiaczy. Powinna sranow i ć napomnienie, że w pozo
rach ciszy czai się iscora nienasyconej walki 

I cu wspomnę , co najważniejsze. Moja groteska odpowiada 
w wiązadłowe) budowie g ł ównym formom współczesnego ży 
cia . Nie jak za romanc yz mu, kiedy ro wspinało się po jednej 

stromej ścianie wzwyż, by stanąwszy na szczycie i nasyciwszy s i ę 

upoieniem, sc hodz ić powoli drugim zboczem, lecz jak dziś , kie
dy co opuszczając dolinę żegnamy ją naprawdę i nie wracamy 
do nie) przenigdy, raz wyruszywszy ku wierzchołkom. Dziś, gdy 
odnajdziemy sens przebywan ia na wierzcho łku, co najw )'Ż ej 

przenosimy się z jednego na drugi. Moja groteska jest odrywa
niem się od płyrkiego poziomu życ ia w głąb lub ku gwiazdom 
i co odrywaniem się bez zasrrzc:żeń, ubezpieczeń i możliwości 
powrocu. Stąd też nie znajdzie P T. Reżyseria 11 11111ic -::w)Czajne

go momcncu przełomowego (Lz. dramatycznej perypetii) , lecz 
jedynie i wy ł ącznie moment szczycowy 1 szczymy, gdzie możli
we tyl ko wn iebowzięcie łub upadek ''" przepaść na łeb, na szy
ję, a więc u samego końca groreski chwib katas trofy nieuchron
nej, łzawej, posępn ej czy ośmieszonej, rozigrane), .ale w każdym 
razi e /;1·;:,pouro111ej.' Kokietliwe, mechaniczne, na ludzką pospo
litość obliczone, „Shawowskie" powstrzymywanie katastrofy 
jesr obcym mym ideowo-arrysrycznym zamierzeniom. J a pra
gnę katastrofę do naturalnych rozmiarów rozszerzyć, do zawa
diacrwa rozbujać łub do rozpasania rozweseli ć . Ludzie moi nie 
potrzebu ją zadzierać głowy, gdy spoglądają ku niebu, nie po
crzebuj ą n akładać maski melancholii, gdy zwidzi im się żywio

łu prężn ość· lub kosmosu niewypatrzone prawidło. Umieją on i 
bez wytchnienia liczyć spadające gwiazdy i bez zawrotu głowy 
upajać się wonią bzowych krzaczycie!. Lud zie moi nieustannie 
i niestrudzenie budują niebo na ziemi, a są niezrównanie 
śmieszni dlatego, że wykonując cę czynn ość z powagą, namasz
czeniem i wykonują Ją o wiele zet wcześnie lub o wiele za późno. ' 
J co scanowi isco tę odwiecznego, dramatycznego komizmu, naj
głębszy, najrragiczniejszy se ns grotesk i. 

Do spełnienia wszystkich rych zapow[edzi crzeba mi osobliwe
go układu sceny i osobliwych dekoracji. Zadna stylizowana, an
tykizowana lub nowocz eś nie podkasana prosrota. Przeciwnie, 
szcuka zbrudzona pleśnią namułu życiowego i prostota uzyska
na z diabelskiego przerafinowania. 

Głęboko niechaj scena w przestrzeń sięga, a co dla rozmachu 
sklepień domos rwa, dla sze rokiej gry oddali o zmierzchu, dla 
doniosłego kri.'. yku 1 pełzającego szepcu. 

\'(/dekoracjach proszr,- o prawdę uogólniającą. J edno drzewo nie
chaj stwarza przepych całego lasu, jeden szczery sprz~ r niechaj ! 

rozpościera powab utulonego wnętrza. 

Poza tym barwa powiecrza nasyca1ąca, a każdym akcie inna we
dług późniejszych wskazań , aby mogla opanow:ić każdy szcze
gó ł , wsączyć się w każdą duszę wplącanych w grę osób. 

I wysoko, wysoko niechaj scena w wy i.e godzi z czcią dla drze
wa korony, dla rozlewów słońca czy ksi~życ a, dla myśli wysoko
piennych . 1 

Wrnrgni<;ci~ czasu w r ~~ rralną g r~ 
rodzi mir. Mir ro agregat, rodzaj 
maszyny, dn której doł ącza( można 
wciąż inne i \Vciąż nowe maslyny. 
Mir dosta rcza im n i e z będ n ej energ ii , 
aż n :iras rającc przyspiesze nie 
wysad7i w powietrze ten krą!; 
kul rury. 

l ktnt'r Mulh:r: ,\.·rJ.1/'" rr,;r111J l 19~~) 

K 1 it:cierpli wok jesc pokusa przysz łośc i , 
op ii:sza l oś( lub gnuśność - przcs zło ~ri . 

Obic pokusy zakló, aj ą prtcpl.uanic >i \ 

p rzc~zJuśl..i i p rzr~złuś ci, wspó ł is t nic- n ic· 

~p rznzn ych sil by tu. Kru nosi \' sobit 
Lbyr dużo nin itrpliwoSu, zbyt du20 

przysdości kto nosi w sobie zbyc du żo 

r•rz~s7 l ości czy upil:~?; ;1Jośu , re mu gruzi 

zcrw\111 1c wic;l'.t mii;-(l zy przysz lo~c i ą 

1 przes z ł o śc i ~1. }„:st una d a51 ty1.-z na , 
rozci ąg liwa, .1k opic~z:ik,co prn.kiąga , 

111cc i t: rp l i we:g~) puwsrrzy m.ujc, 
w z;,,tk1 no:h.i od stopnia ruzc1:ud iw0Sn 
lai;o,ln ie 'dbo bolcsme Doryrq ro 
jed n,>S CL k 1 c dy ch ept:ik . 
i\\ozt: wiL·k uh i cgły byl epok ą g11 u ś no;c i , 

króra my próbujemy zrównowai)1l 
niccie r pli wo<l1ą n:hZcP,l> wic:k u. 
Gdzie rozc i .1gł1 wość sraje s i ę nJJm1Lrna, 
r::im kurn pcnsac1e row :uzysz .~ ka tastrof}» 

\\'.liwr 11 il sht.·\ hu 'Jl',1x1 "'· ,1b11ml. /*llJJ,,L . 
brjr 1972 
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Maria Gluszak-Rzechówka 

Sek re tariat 

Marcin Adamczak , 
Kierownik dLialu transportu 
i zaopatrzenia 

Zbigniew Roszak 
Kierownik działu obsługi sceny 

Pimr Górsk i 

Organizator widowni 

Mariola Michalak 

Kasa bderowa 

Agnieszka Waldowska 

Oświetleniowcy 

Janusz Dratwa, 
Paweł Bordych 

Akusrycy 

Wies law Janicki, 
Barbara Olsztyn 

Brygadier sceny 

Sławomir Cyran, 

Monrażyśc i 

Roman Berem, 
lv!arcin Przybylski, 
Marek Szorkiewicz, 
Lorenzo Bogalski, 
Przemys law Lucki, 
Grzegorz Borowczak 

Gard erobiane 

Izabela Witek, 
Aleksandra Nowicka, 
Ewa Cieśl ik, 

Elżbieta Rochowiak 

Pracownia kraw iecka dam ska 

Marzena Adamska, 
Beaca Rembows ka 

Pracownia krawiecka męska 

Wojciech Jan uch owski 

Stolarnia 

Dariusz Michalak 
Zenon Berem 

Pracowni -a obuw nicza 

Henryk Lein 

Charakrt:ryiatornia 

Malgorzara Stawicka 
Pracownia p lastyczna 

J acek Zujewski, 
Ryszard Książek 

Pracownia dekoracyj no-rapic~rska 

Eugeniusz Marszał 

Pracownia ś lusarska 

Antoni Michalak 

Rekwizyto rnia 

Czeslaw Wasiński 

Elektryk 

Andrzej Graczyk 

Akrorzy 

Beata Bandurska 

Zina Kerste 

Małgorzata N eumann 

Małgorzata Peczyńska 

Maria Skowrońska-Fedak 

Ewa Szumska 

Katarzyna Węglicka 

Monika Zalewska 

Michał Breirenwałd 

Sebascian Grek 

Micha ł Katera 

Piotr Kaźmierczak 

Pawel Ławrynow icz 

Piotr Łukawski 

Roland N owak 

Janusz Scolarski 

Kuba Ulewicz 

Edward Warzecha 

Sylwester Woroniecki 

Piotr Wyparr 




