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Biedny ojciec, nieszczęsna córeczka
Różewicz wymyśla wspaniałe tytuły.

Taka „Moja córeczka". Coś mile rodzinnego, sympatycznie intymnego łączy te dwa słowa. Bez tego z góry sugerowanego ciepła dramat, jaki się rozegra między tatusiem a córeczką, a dokładniej -z udziałem tatusia i córeczki - byłby mniejszy, obojętniejszy. To tak
na marginesie.
Córeczka nie ma matki (nie dowiemy się, co się z nią stało, przypuszczalnie nie żyje), tatuś żony. Zastępuje ją w tej małomiasteczkowej mini rodzinie
ciocia, siostra tatusia. Rodzina jest więc uszkodzona, ale pod wieloma innymi
względami modelowa. Dziewczynka chodzi do szkoły, potem wyjeżdża na studia do miasta. Tatuś pracuje w komisie z tak zwanymi dziełami sztuki (powiada autor, że dosyć podrzędnymi). Dorabia prelekcjami o „wszystkim": o księ
życu, świadomym macierzyństwie, alkoholu, życiu goryli, stonce ziemniaczanej,
Stefanie Batorym. Ciocia prowadzi dom. Rodzina zatem niemal jak z Prusa albo Orzeszkowej. Zasady wychowawcze też jak z podręcznika babci: pilność,
porządność, poszanowanie starszych, prostolinijność, dziesięcioro przykazań.
Jedynym odstępstwem od „staropolskiego" kanonu jest może to, że Henryk, ojciec, jest niewierzący. To znak nowych czasów. Ale też - przynależności do
oświeceniowej wizji świata rządzonego przez rozum, a nie łaskę boską.
Córeczka, wedle wiedzy cioci i tatusia, aktualnie mieszka w akademiku,
jako że niedawno rozpoczęła studia. Spodziewają się, że przyjedzie do domu
na Boże Narodzenie. W wigilię przychodzi jednak telefoniczna wiadomość
z Warszawy, że Mireczka nie przyjedzie, jestjakoby chora. Ciocia pakuje wigilijne wiktuały do walizki, tatuś wsiada w pociąg i jedzie do córeczki. Tak rozpoczyna się ta opowieść.
Choć nie tyle rozpoczyna, ile tu jest jej właściwy fabularny początek. Bo
sama historia opowiedziana jest kawałkami bardzo pomieszanymi, jakby ja-

kiś

literacki demiurg (niech się nazywa Tadeusz Różewicz) połamał ją na małe fragmenty i wrzucił do wielkiego loteryjnego bębna. Tu kawałki z dzieciń
stwa, tam kawałki z teraźniejszości, ówdzie z przyszłości. Koniec tej historii
poznajemy dość wcześnie, bo nie jest ważne dramatyczne dawkowanie napię
cia zmierzające ku puencie; tu wszystko tylko powoli się dopełnia, aż się wypełni, jak nieuchronny los.
Córeczka - musimy to teraz zdradzić, ale jak się rzekło sam Różewicz zdradza to stosunkowo wcześnie - poszła na zatracenie. Mało: nie żyje. Dlaczego
nie żyje - oto istota opowieści osamotnionego ojca.
Otóż zatraciło ją Miasto, ludzie miasta, Inna Cywilizacja, którą Henryk
najchętniej nazwałby cywilizacją śmierci. Została najpierw zdeprawowana, potem uśmiercona. I nieważne, że prawdopodobnie popełniła samobójstwo. Było wynikiem zbyt wielkiego stresu, jakiego nie zniósł jej mło
dziutki organizm, gdy zderzyły się w nim dwa porządki świata, domowy
i wielkomiejski. Jeszcze niedawno do tego pierwszego należeli oboje, tatuś i córeczka. Ten drugi okazał się silniejszy i zabrał Mireczkę na zawsze,
na tamtym brzegu pozostawiając Henryka, ostatniego tu świadka upadku „dawnego porządku".
Cała ta historia wydaje się banalna i chyba w warstwie fabularnej taką
miała być: zwyczajną historią zwykłych ludzi wplątanych w rzeczywistość, która
ich najpierw przerosła, potem zmiażdżyła. W latach 60. ubiegłego wieku
(„Moją córeczkę" datuje autor na 1964 - 1966) takie historie bywały częstym
motywem niejednej książki, filmu, dramatu scenicznego. Awans cywilizacyjny do „lepszego świata", atrakcje nowej obyczajowości wywołujące odruchy
pogardy dla wiejskiej czy małomiasteczkowej mentalności, blichtr wielkomiejskiej kultury„. wszystko to bardzo wciągało młodych zwłaszcza ludzi, spragnionych wyrwania się z rodzimych opłotków. Propaganda socjalistyczna podsycała te ambicje, zgodnie zresztą z trendami panującymi nie tylko w naszej
części Europy.

Problem tkwił w bilansie zysków i strat. Opowiadanie Różewicza, dla swojej atrakcyjności fabularno-dramatycznej od lat pociągające adaptatorów
scenicznych czy telewizyjnych, bilans ów czyni w sposób tyleż delikatny i nieortodoksyjny, co niezrównanie wielowarstwowy. Dwa opozycyjne światy, pracowicie budowane na naszych oczach od pierwszego do ostatniego zdania
opowieści, wcale nie są takie jednoznaczne i jednostronne. No, bądźmy lojalni: jednostronny i jednoznaczny jest świat wielkomiejskiej cywilizacji, czy
raczej pseudocywilizacji, która pochłonęła i unicestwiła Bogu ducha winną
panienkę z tak zwanego dobrego prowincjonalnego domu. Postaci tego świa
ta, sutenerzy, kurewki, narkomani, „wujkowie" płacący za usługi seksualne,
cyniczni manipulanci, niezdolni pretendenci na artystów„. to wszystko, powiada Różewicz głosem Henryka, do kosza, na śmietnik. Mireczka miała pecha,
że wpadła w tę czarną dziurę, z której nie umiała się wyplątać inaczej niż przez
śmierć.

O wiele ważniejszy - dla Różewicza, więc i dla nas - jest świat ojca. Moż
na bowiem bez specjalnego błędu przyjąć, że Henryk jest kimś, kogo Różewicz,
z grubsza jego rówieśnik i trochę alter ego, rozumie lepiej niż kogokolwiek innego. (Nota bene bohater zwany Henrykiem, w podobnym wieku, pojawia się
w tamtych latach w innych tekstach Różewicza, choćby jako tytułowa postać
dramatu „Wyszedł z domu", 1965.) Wtym miejscu należałoby zadać ważne
pytanie: czy te tak zwane tradycyjne wartości, mieszczańskie cnoty, w imię
których Henryk oskarża otaczający świat, są tak świetlane, tak idealne, tak prawe i tak wiecznotrwałe, jak jemu samemu się wydaje?
Henryk na przykład brzydzi się wszystkim (i wszystkimi), co odmienne, „nieczyste",jakoś tam skażone. Znakiem tej odrazy jest niejaki Brudas, postać niewątpliwie symboliczna. To specjalnego gatunku wyrzut sumienia
i kompleks Henryka. Uosobienie nędzy, brudu, upadku, ale i swoistej, nieugiętej zaradności. Ten człowiek z dna, ze „śmietnika", wie o prawdziwym życiu
więcej niż Henryk. Henryk handluje obrazami, wygłasza pogadanki o księży-

cu, mgławicach pozagalaktycznych i zwyczajach słoni; Różewicz budując mu
taki życiorys niedwuznacznie daje do zrozumienia, że wszystko to przypomina raczej ślizganie się po życiu. Brudas jest jego ciemną, odwrotną stroną,
niby tą gorszą, ale perwersyjnie autentyczniejszą. I kiedy Henryka dotknie ten
„brudny świat" i splugawi, a potem odbierze córeczkę, okaże się, że to Brudas miał rację. Brudna nieczułość dzisiejszych czasów jest silniejsza od czystości i dobra.
Henryk brzydzi się kurwą-sąsiadką, gardzi „chamami", stereotypowo
przyłącza się do złej opinii o sąsiadach uprawiających „orgie", wstydzi się
pokus, na jakie wystawia go jego własne, czterdziestoparoletnie ciało od
dawna pozbawione kobiety. Czuje się jak święty Antoni wodzony na pokuszenie, które musi zwalczać w sobie, bo jest plugawe i grzeszne. A przecież jego pogarda dla rzekomego grzechu splata się z podświadomą fascynacją
tym grzechem„. „Co to jest? Ona mi się podoba. Jej piersi, pośladki, uda,
usta„. i ten zapach„. Nie, to niemożliwe, ona nie może mi się podobać, nie
wolno„." - monologuje do siebie Henryk na widok niejakiej Marioli, kurewki, koleżanki Mireczki.
Wędrówka Henryka w poszukiwaniu zatraconej w wielkim świecie córeczki trochę przypomina wyprawę po sprawiedliwość kafkowskiego Józefa K.
Oskarżony K. nie czuje się winny, ale długotrwałe dociekanie tej niewinności
tak czy owak skończy się wyrokiem skazującym. Henryk też nie czuje się winny, a przecież świat doświadcza go jako winnego, wreszcie karze dotkliwie,
odbierając jedyne dziecko. Dlatego, że jego niewinność była dość pozorna?
Wychowanie córeczki w poszanowaniu i cnocie raczej iluzoryczne? „Mój ojciec
ze mną nigdy nie przeprowadził żadnej 'zasadniczej' rozmowy. A nasza mądrość,
nasze doświadczenie może uchronić od wielu niepotrzebnych błędów i pomyłek„." - mówi Henryk do córki podczas domowej lekcji wychowawczej. Tyle tylko, że także i teraz do owej „decydującej rozmowy" nie dochodzi„. Żad
na mądrość nie zostanie udzielona„. Jak widać, winy ojców idą w syny. Winy

zaniedbania, a może tylko podświadomej niewiary w owe „odwieczne prawdy" wcale nie chroniące od błędów i pomyłek.
„Moja córeczka" opowiada o zderzeniu świata „starych wartości" ze świa
tem totalnych bez-wartości. Łatwość, zjaką ten drugi wygrywa z pierwszym,
bierze się nie tylko zjego brutalnej bezwzględności i efektownych pokus, ale
i ze słabości tamtego, którego idee uległy już znacznemu skorodowaniu. Albo po prostu okazują się bezsilne wobec niszczącej atrakcyjności Nowego.
Wyciągnięcie wniosków, na ile wizja Różewicza sprzed niespełna pół wieku
jest nadal aktualna, zostawiam widzom spektaklu Marka Fiedora. Myślę, że
nie powinni mieć z tym trudności. Zakręt obyczajowo-mentalny, na jakim się
znaleźliśmy wskutek radykalnej zmiany ustroju, jeszcze wyraźniej niż za czasów „Mojej córeczki" postawił naprzeciwko siebie dwie formacje socjologiczne: tych, co przenieśli przez PRL pamięć o „dawnych, dobrych" regułach i porządkach - i tych urodzonych już w obecnych czasach, dla których tamte stare
formy i normy przypominają dziedzictwo z lamusa. Obietnice zaś Nowych Rajów brzmią jeszcze bardziej kusząco i nieraz jeszcze zgubniej.
Na pocieszenie mogę tylko dodać, że bogactwo świata, na szczęście, wykracza poza tak ostro zarysowane dylematy życiowo-moralne. Inaczej, szczerze mówiąc, przyszłoby zamknąć się na własną prośbę w dowolnym miejscu
odosobnienia.

Tadeusz Nyczek
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TADEUSZ RÓŻEWICZ

KILKA SŁÓW ONOWELI MOJA CÓRECZKA
Opowiadanie Moja córeczka- pisane w roku 1964 - było pierwotnie „nowelą filmową'', a właściwie scenariuszem filmowym. Wtym czasie intensywnie
współpracowałem z filmem i reżysrem filmowym Stanisławem Różewiczem,
moim bratem, który zrealizował kilka filmów na podstawie moich opowiadań
i scenariuszy. („.) Moja córeczka była zresztą przeznaczona dla innego reży
sera, który nie skorzystał z propozycji. Zmieniła kształt i z noweli filmowej zamieniła się w opowieść o losach młodej dziewczyny i starszego człowieka,
o losach córki i ojca. Ostosunku między pokoleniem ludzi, których młodość
przypadła na lata 1939-1945, a ich dziećmi„.
Po wojnie, wraz ze zmianami politycznymi, ekonomicznymi, socjalnymi,
następowały zmiany w losach milionów ludzi. Wielkie miasta zaczęły się rozrastać, a małe miasta i wsie zaczęły się wyludniać.(„.)
Ludzie tracili związek z ziemią. Z krajobrazami. Z drzewami, zwierzętami
i całą przyrodą, z deszczem, śniegiem, błotem, suszą„. z dojrzewaniem owoców i wzrostem zbóż. Tracili korzenie. („.)
Życie i wychowanie stawały się powierzchowne i chaotyczne. Niestety, ani
partia, ani Kościół nie miały dość siły, aby stworzyć nowe siły moralne, ety-

czne, estetyczne, dla tych młodych ludzi, którzy dojrzewali jakby w pustce wypełnianej frazesami i „trawą-mową". Mieszkańcy wielkich miast, a szczególnie młodzież szukała daremnie autorytetów, źródeł odnowy. Doprowadziło to
później do „rewolty" młodzieży w Europie i Ameryce. Rodzice nie mieli wizji
przyszłości ani argumentów.
Wielkie miasta zaczęły wytwarzać w swoich organizmach choroby i trucizny, którym najłatwiej poddawały się młode i słabe organizmy i indywidualności. Porozumienie między „młodymi" a „starymi" było coraz trudniejsze„.
Wtakich warunkach znalazła się bohaterka opowiadania Moja córeczka.
( „.) Świat sztuczny, świat pozorów, świat wielkiego miasta zniszczył najpierw
psychikę i charakter, a potem życie młodej dziewczyny. Cynizm otoczenia,
pseudoartystyczny bełkot, okrucieństwo połączone z błazeństwem„.
Wielkie miasto miało zawsze w sobie coś z wielkiego teatru, opery, cyrku:
światła, ruch, pośpiech. Wszyscy gdzieś spieszą„. jednostka jest anonimowa. Anonimowe jest też cierpienie. („.)
Jeszcze jeden problem: miłość rodzicielska. Wtym wypadku miłość ojca
do córki okazała się bezradna. Córka w imię złej i fałszywej miłości odeszła od
miłości prawdziwej. Wtym opowiadaniu śmierć zwyciężyła miłość. („.) A zatem można powiedzieć, że Moja córeczka jest opowiadaniem o klęsce miło
ści rodzicielskiej. Miłości ojcowskiej.
„Odra" 1999, nr9
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SCENA GŁO'NNA

NAMIĘTNOŚCI - Isaac Bashevis Singer. przekład - Elżbieta Petrajtis O'Neil. Paweł
Śpiewak. adaptacja i reżyseria - Izabella Cywińska. scenografia - Jan Kozikowski, kostiumy

- Julia Skrzynecka, reżyseria
muzyka - Jerzy Satanowski

światła

-

Mirosław Poznański,

songi - Andrzej Poniedzielski.

ODEJŚCIA - Vaclav Havel, tłumaczenie - Andrzej S Jagodziński. reżyseria - Izabella
Cywińska. scenografia - Paweł Dobrzycki. kostiumy - Diana Marszałek. muzyka - Wojciech
Borkowski

SZARAŃCZA - Biijana Srbijanović. przekład - Dorota Jovanka Ćirlić, rezyseria - Natalia
scenografia - Izabela Wądołowska. kostiumy - Natalia Sołtysik i Izabela
Wądołowska, muzyka - Dominik Strycharski. ruch sceniczny - Jarosław Staniek, reżyseria
światła - Szymon Lenkowski
Sołtysik,

STACYJKA ZDRÓJ - Jeremi Przybora. Jerzy Wasowski. Andrzej Poniedzielski, scenariusz
i reżyseria - Adam Opatowicz. Andrzej Poniedzielski, scenografia - Jan Banucha. współpra
ca scenograficzna - Ewa Krauze, kierownictwo muzyczne i aranżacje - Wojciech
Borkowski, przygotowanie wokalne - Tomasz Bajerski. Andrzej Borzym. choreografia Dorota Furman

KOLACJA DLA GŁUPCA - Francis Veber. przekład - Barbara Grzegorzewska. reżyseria
- Wojciech Adamczyk. scenografia - Marcin Stajewski

SCENA 6'1
MIASTO - Jewgienij Griszkowiec,
reżyseria

i scenografia - Artur
muzyka i opracowanie - Jacek

przekład

- Anna Mirkes-Radziwon. Marek Radziwon.
scenograficzna - Mateusz Stajewski,

Urbański, współpraca

Grudzień

TRASH STORY albo sztuka (nie) pamięci - Magda Fertacz.
- Ewelina Pietrowiak,

współpraca

reżyseria i scenografia
scenograficzna i kostiumy - Julia Skrzynecka, muzyka -

Sławomir Jaskułke

CHWILE SŁABOŚCI - Donald Churchill, przekład - Klaudyna Rozhin. reżyseria - Marcin
Sosnowski, scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Magdalena Jarosz.
Holoubek

światło

- Jan

MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE - Eric-Emmanuel Schmitt. przekład - Barbara
Grzegorzewska. reżyseria - Marcin Sosnowski. scenografia - Marek Chowaniec. kostiumy Irena Biegańska

SCENA NA DOLE

NOC Z WERTYŃSKIM - oprawa literacka - Janusz Głowacki, opieka artystyczna
- Gustaw Holoubek. scenografia - Marcin Stajewski, opracowanie muzyczne - Marek
Walawender
reżyseria - Adam Opatowicz. Andrzej
Poniedzielski, kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski. scenografia - Mariusz
Napierała. choreografia - Dorota Furman

ALBUM RODZINNY - Jan Kaczmarek. scenariusz i

pamięcią . opieka literacka - Janusz
opieka artystyczna - Gustaw Holoubek, scenografia - Mateusz Stajewski,
kierownictwo muzyczne - Marek Walawender

ECH RAZ JESZCZE RAZ ... czyli taniec z
Głowacki,

CHLIP HOP czyli nasza mglista lap top lista - scenariusz i

reżyseria

Umer i Andrzej Poniedzielski. opracowanie muzyczne - Wojciech Borkowsk
SZMIOWNI PAŃSlWOI
INFORMWEMY, ŻE PODCZAS SPEKTAKLU OBOWV\ZWE Cl'ł.KOWTTY ZNAZ.
FOTOGRAFOWANIĄ FILMOWANIA I NAGRYWANIA PRZEDSTAWIENIA.
PROSIMY O WYŁl\CZENłE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH .

www.teatrateneum.pl

- Magda

