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Tadeusz Różewicz 

KRYSZTAŁOWE WNĘTRZE 

BRUDNEGO CZŁOWIEKA 

(Karykatura) 

fragmenty 

I 

Żałujcie że nie możecie wejść we mnie 

Zawsze zostaniecie na zewnątrz 
w tym świecie pozorów i ozamętu 
gdzie lampa znaczy lampa 
a świnia świnia 
widzicie mnie ze złej strony 
w fałszywym świetle 

Dziś otworzę przed wami 
wszystkie bramy 
prowadzące do mojego wnętrza 
są tam cuda 
przy których gaśnie słońce 
a wiszące ogrody Semiramidy 
opadają jak zwiędłe listki 

Staniecie w kryształowym wnętrzu 
mojego ducha 
z otwartymi ustami 
i będziecie mówić milcząc 

jaki on dobry szlachetny czysty 
jaki on wierny mężny prosty 
jaki on skromny cichy pokorny 
jaki wielki mądry jasny 
jaki niewinny niepokalany 
on który nie potrzebuje 
ani lampy ani słońca 
gdyż sam jest światłem 
[ .. . ] 
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Il 

Zamknijcie oczy 

gdyż światło mojego wnętrza oślepi 

was 
i do.staniecie zawrotu głowy oraz 
mdłości 

kryształowy pałac 

który oglądaliście przed chwilą 
jest tylko przedsionkiem 
mrocznym i zimnym 

-4-

teraz wprowadzę was 
do drugiego moj ego wnętrza 

Oto drugi mój środek 
lilia zamknięta biała 
czysta jak skrzydło anioła 
(to metafora 
ja w anioły nie wierzę) 

Całe nieporozumienie 
polega na tym 
że wy mnie widzicie z zewnątrz 
w złym świetle 
stańcie tutaj 
gdzie wy stajecie 
z tamtej strony lepiej widać 
nie pchajcie się 

co za bydło 
no teraz wchodźcie we mnie 
patrzcie 

ukazuję wam teraz 
moje prawdziwe oblicze 
wchodźcie do mojego wnętrza drugiego 
otwieracie usta 
mówcie milcząc 
oto on prawdziwy 
przynosi góry 
nie kopie dołków 
pod innymi 
oto -on drugi 
krzak ognisty 
sokół nasz 
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o ludzie mali, biedni , prości 
nie śpiewajcie na moją cześć 
w złym świetle 
z latami pokrywam się plamami 
z zamkniętymi oczami 
wymierzyłem innym sprawiedliwość 
zarzynałem niewinnych 
lecz nóż mój 
był czysty jak łza 

podajcie mi rączki 
chodźcie ze mną 
zejdziemy głębiej. 
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WYPYCHANIE DZIAŁACZA 

Oto człowiek 
wypchany przez innych ludzi 
kiedy odejdą 
zostanie kukła . 

mówią -0 nim Mądry 
i każde jego sł-0wo 
zmienia się w przysłowie 

dorabiają d-0 jego teraźniejszości 
przeszłość wielką i barwną 
jak ogon pawia 
jak tył pawiana 

retuszują fotografie 
montują magiczne fotomontaże 
przycinają mu uszy 
przyprawiają br<>dę i wąsy 
wypychają ramiona 
z człowieka średniego 
robią 

wielkiego 

i tak wypchanego dźwigają 
na cudzych ramionach 
on wierzy w swoje istnienie 
i zaczyna działać 
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Z MUZEUM NOTATKI 

I 

„Szal" 

„Szał" 

ślepy ogier żądzy 
wali się w przepaść 
z alabastrowym ciałem kobiety 
Złoto i smoła 
dym i ogień 
rubin 

dwaj żołnierze 
mrugają do siebie 
przewodnicz.ka objaśnia 
„to jest 
symbolizm realistyczny 
w warunkach kapitalistycznych" 

słuchać rżenie czarnego konia 
jedziemy dalej 

Muzeum - Kraków 1955 
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2. 

Pantofelek 

Są muzea w których 
krzesło co na nim Szekspir 
nie siedział 
stoi przy stole 
przy którym Molier nie pracował 

jest tu pantofelek 
madame de Pompadour 
jak srebrana łupina 
niedbale rzucony 
właścicielka 

jeszcze się nie zbudziła 

Kapelusz cesarza 
jego tabakierka okulary 
braz spodnilł 

których autentyczność 
i sędziwy wiek 
sprawdziły ciche mole 
spoczywają w pokoju wiecznym 

Muzeum Czartoryskich, 1955 
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3. 

Rama 

„Miło wam tu babciu 
tak siedzieć 
wśród pięknych obrazów" 
Babcia 
wzrusza ramionami 
„Miło miło! 

palą marnie 
a tu siedź cały dzień 
z tego zimna 
człowiek fioletowy 
jak wątroba" 

Warszawa - Muzeum, 1955 

Wiersze Tadeusza Różewicza ze zbiorów: 
„Uśmiechy" i „Poemat otwarty". 
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Repertuar Teatru 

Jean Paul Sartre 

DIABEŁ i PAN BÓG 

Friedrkh Dtirrenmatt 

ROMULUS WIELKI 

Friedrich Di.irrernnatt 

WIZYTA STARSZEJ PANI 

Friedrich Di.irrenmatt 

ANIOŁ ZSTĄPIŁ DO BABILONU 

Andrzej Wydrzyński 

UCZT A MORDERCÓW 

Soi.okle3 

KRÓL EDYP 

Eugene Ionesco 

NOSOROZEC 

Sławomir Ma"'Ożek 

INDYK 

Mikołaj Gogol 

O ZENEK 

Eurypides 

MEDEA 

Friedrich Di.irrenmatt 

FRANK V 

Tadeusz Różewicz 

GRUPA LAOKOONA 
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