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Podstawą scenariusza są wiersze Mieczyslawa Jastruna, ulożone w ciąg 

refleksji akto1ów przedstawienia. Mają one stać się impulsem do tea
tralnej gry opartej na fragmentach „Gry snów" Aug·usta Strindbe1·gar 
w której, jak mówi Autor -

„Wszystko może się wydarzyć, wszystko jest możliwe i prawdo
podobne. Czas i miejsce nie istnieją. Na blahej podstawie rzeczywistości 
fantazja snuje i tka nowe wzory: mieszaninę wspomnień, przeżyć, swo
bodnych p:Jmyslów, nonsensów i improwizacji. Osoby rozdwajają się 

i podwajają, są dublowane, roztapiają się, zagęszczają się i jednoczą. 

Lecz ponad wszystkimi stoi jedna świadomość: Poety!" 
W kilku momentach wiersze Mieczyslawa Jastruna zjawiają się: 

w scenariuszu jako teksty piosenek, przechodząc z „planu refleksji" 
w strindbergowską konwencję „gry snów". Teatralnym pomostem tych 
dwóch konwencji tekstowych scenariusza jest wiersz Mieczyslawa Ja
struna: 

Teatr tej malej planety: 
Nasz dzień, nasz sen, nasze serce. 
My dostajemy bilety 
Na jeden seans, nie więcej. 

Lecz widowisko to godne, 
By się zmieniały obrazy 
Miłości, kary i zbrodni 
Miliardy miliardów razy. 

Scenariusz jest próbą odnalezienia w liryce języka dramatu. 

KRYSTYNA SKUSZANKA 

--------------
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Andrzej Banach 

PODWÓJNE ŻYCIE KAŻDEGO CZŁOWIEKA 
Każdy człowiek ma podwójne życie. A przynajmniej może mieć. 

Pierwsze życie, na jawie, w świetle dnia, jest codzienne w doslownym 
znaczeniu. Przekonanie, że jest ono ważne i że naprawdę nim żyjemy, 
nie ulega przeciętnie wątpliwości, a tylko w kwestii sensu jego -
zdania są podzielone. 

Ale to osobna sprawa. Warto tylko zaznaczyć dla kontrastu z oceną 
życia we śnie, że każdy prawie człowiek niezależnie od powodzenia, 
niezależnie od „udania się" konkretnego życiorysu, pewny zwykle jest, 
że gdyby mu pozwolono żyć po raz drugi, to załatwiłby szereg kwestii, 
a może nawet większość ich, zupełnie inaczej. Malo jest ludzi zado
wolonych z siebie w tym realnym życiu. I gdyby im nakazano powta
rzać całą historię od pl"Zestraszonego dzieciństwa poprzez nieświadomą 
młodość do klęsk dojrzałego wieku - uważaliby to za okrucieństwo. 
Nikt zapewne nie chciałby żyć tak samo po raz drugi. 

Obok tego codziennego życia - i z nim razem - rozwija się 
w każdym z nas życie drug ie, życie „na niby". Jest to życie snu, 
życie nocy, a może także podobne do niego, życie urojonych afektów, 
miłości, zabawy bez sensu, pewnych gatunków literatury i sztuki. Jest 
to rzeczywistość najbardziej dalekich możliwości i nieograniczonej wła
dzy. Rzemy, do których na jawie nie 'przystępujemy nawet, udają się 
nam we śnie bez trudu. Oto sen o lataniu bez skrzydeł. Slepy odzyskuje 
wzrok. Wszyscy zmarli - jeżeli są nam potrzebni - żyją. 

Sen więc ma być wypełnieniem marzeń. Tak go właśnie definiują 
Mickiewicz i Freud. 

W prawdziwym uczuciu, jak wiemy, też wszystko się zgadza. Za
kochanie jest najbardziej uroczym i najbardziej podstępnym złudzeniem. 
A świat „prawdziwej" miłości prowadzi nas do rzeczywistości sztuki 
poprzez porównanie z zabawą. Zabawa jest to umówione życie uro
jone. Słowo „iluzja" oznacza przecież zaproszenie do zabawy: in ludum. 
Zabawa odbywa się we własnej rzeczywistości przyjętych reguł, wobec 
których niewiara jest niedopuszczalna. Można w grze oszukiwać, ale 
nie wolno odrzucać jej zasad. Zabawa ma swój własny czas i prze
strzeń, w których wszystko może się zdarzyć. Zabawa ma cel sama 
w sobie i przez poczucie radości, miłego napięcia, uczucia innego życia 
daje zadowolenie niezależnie od wygrania. Zabawa bliska jest miłości 
w wielu punktach, choćby przez to uznanie reguł; ale bliska jest 
również sztuce i łączy się z nią nawet bezpośrednio w słowie „gra". 
Gra się w karty, gra się na fortepianie. Sztuka to powrót do cudu. 
w każdej bajce zwierzęta, które na jawie nie chcą się do nas odzywać, 
rozmawiają z nami jak równy z równym. Film otwiera przed nami 
skarby sezamu. 
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Cudowność, spełnienie życzeń to pierwsza cecha wspólna rzeczy
wistości drugiej . Może nawet sen ma tu pierwszeństwo przed innymi 
sztukami. Najmniejszy sen jest w pewnym sensie doskonalszy niż duży 
poemat. Bardziej ściśle, bardziej bezpośrednio wyraża marzenia śnią

cego. 
Sen nie zawsze jest narzędziem dobrym. We śnie mogą nam Się 

przydarzyć przypadki dobre i złe. Bywa na przykład, że budzimy się 

z krzykiem i cieszymy się, iż to było złudzenie. Ale ogromną przyjem
nością snu jest, często nie wyczuwana i nie dość może omawiana, jego 
prywatność . Noc to ucieczka od rzeczywistości socjalnej, w której zna
czymy niewiele, w której liczyć się trzeba ze wszystkimi i w której, 
w najlepszym razie, jesteśmy innym równi. 

Dalszą cechą wspólną tej rzeczywistości pozoru jest jej ekskluzyw
ność. 

Sny nawiedzają nas, sny nam się zjawiają. Jesteśmy na przedsta
wieniu, w którym główny bohater - gdyż śniący we śnie zwykle wy
stępuje w pierwszej roli - jest zarazem jedynym widzem. To rozdwo
jenie, a zarazem zjednoczenie osoby działającej i patrzącej na wido
wisko, jest dla snu istotne. Uciekając od świata codziennego pogrążamy 
się w świat własny, w którym wszystko, co nas otacza, dla nas jest 
przeznaczone, dla nas coś znaczy. Nie ma snów osobiście obojętnych! 

Z tym zjawiskiem spotkamy się znowu przy innych wspomnianych 
już sprawach, bliskich sennemu marzeniu. Miłość to świat we dwoje. 
Dlatego ludzie mądrzy nie dają się podglądać, gdy są zakochani. Wiedzą, 

że ich rzeczywistość jest nieważna dla wszystkich innych. 
Czytając poezję dobrą - -0dłączamy się od wszystkich. Książka jest 

tylko dla nas. Tak została napisana. „Dla nas biją te dzwony". Nawet 
realnie, fizycznie, dobrą książkę chcemy mieć tylko dla siebie, nową, nie 
rozciętą, nie wypożyczoną. A obrazy? Podobno Degas obracał swoje 
płótna zamalowaną stroną do ściany, gdy go ktoś odwiedzał. Przeznaczał 
na razie swoje dzieła tylko dla siebie. W kini e i w teatrze drażni nas 
obecność ludzi reagujących inaczej niż my. 

Teoria „gry ", a także współczesna wiedza o sztuce, zwróciły uwagę 
na jeszcze jeden moment wspólny snu, zabawy - i sztuki. Jest nim 
„życie chwilą" . Sen jest klasycznym przykładem takiego życia. Wyjęci 

z toku powszednich kłopotów bawimy się przygodami we śnie, nie 
myśląc o tym, na co się to przyda, czy to ma sens, do czego to prowadzi. 
Cieszymy się bezinteresownie. 

We śnie żyjemy „na niby". Wszystko jest wielką iluzją . Ta druga 
rzeczywistość. jest niepoważna, niegroźna, i choć w danej chwili sen 
zupełni~ nas obejmuje, to zaraz potem - po przebudzeniu, a może 

nawet już we śnie - c.zujemy sami, że obawy są śmieszne, a klęski -
urojone. 

Oczywiście, mogą być także sny bardzo przykre. Ale na to jest 
prosta rada. Jest nią przebudzenie się . Jeżeli sen staje się tak niedobry, 
że w m1eisce przyjemnosc1 dostarcza bólu, jeżeli przedstawienie grane 
jest przeciw nam, zamiast dla nas, budzimy się i teatr s ię kończy. 
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Proj ekt scenografii Władysława Hasiora do „Rzeczy ludzkiej" 

Budzimy się z przyjemnością! Marzenie senne występuje bowiem jeszcze 
w jednej funkcji , nieraz bardzo ważnej: czuwa nad spokojnym, poe
tycznym, zabawnym naszym wypoczynkiem w nocy. Marzenie senne 
poprzez tak zwaną pracę snu, czyli przez obrazowość, przesunięcie zna
czeń, symbolikę stwarza z naszych kłopotów i życzeń operowe wido
wiska. Ale gdy nasze strapienia realne zanadto we śnie dochodzą do 
głosu , następuje alarm : obudzenie. Sen przerażający jest więc dzwon
kiem naszej wewnętrznej straży. 

Pomyślny sen dostarcza szczęścia w czasie jego trwania. Zły sen 
rzuca, przez kontrast, przyjemniejsze światło na codzienne kłopoty. 

Każdy sen, w jakiś sposób, pomaga życiu. 
Ale przebudzenie się ze snu ma jeszcze inne znaczenie. Mianowicie 

obudzenie jest najczęściej momentem, w którym zaczynamy żałować, 
że sen trwał tak krótko. Ze się skończył i nie powtórzy. Film o „pięk
nościach nocy" oparty był na prawdziwych doświadczeniach. Wielu 
ludzi codziennie i z uporem powraca do swoich marzeń, do swoich 
snów, zawsze przerywanych, nigdy nie spełnionych. Sny mają taki urok, 
że nawet gdy nie były szczególnie pomyślne, chcielibyśmy je prześnić 
po raz drugi. 

Istotna wartość zabawy spoczywa także w jej nieograniczonej po-
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wtarzalności. Nieograniczona wolność, a więc także uwolnienie od czasu 
przejawia się w tej swobodzie powrócenia do punktu wyjścia, rozpo
częcia od nowa, i to każdej chwili. Po skończeniu jednej partii -podej
muje się drugą. Jak refren. 

Bardzo podobnie jest ze sztuką. Słuchamy chętnie dobrej muzyki 
szereg razy. Operę możemy znać na pamięć. Powracamy do tych samych 
wierszy. Obraz kupujemy dlatego, aby go mieć przy sobie stale. A może 
nawet budowa rytmiczna i stroficzna oraz rymy poetyckich utworów 
świadczą o estetycznym prawie powrotu? I w uczuciach chętnie wróci
libyśmy do początku mimo rozczarowań. 

W marzeniu sennym, podobnie jak w plastyce, zjawiają nam się 

obrazy. Te obrazy senne wnet uznano za znaki lub symbole. Sen bowiem 
według powszechnego przekonania miał znaczenie ukryte. Znaczenie snu 
trzeba było odsłonić z tajemnicy. Do tego zaś potrzebna była wiedza 
o symbolach. 

Ale ze znakiem i symbolem spotykamy się nie tylko we śnie. Lilia 
oznacza niewinność nie tylko w sennym marzeniu . Lilia to niewinność 
także w plastycznej sztuce. Obrazy kształtują się wspólnie. Czarny kolor 
i we śnie, i w malarstwie jest poważny. Ciemność to tajemnica i noc„. 
Malarstwo, a nawet literatura, posługują się symbolami. Dzieło malar
skie jest wtedy przedstawieniem, reprezentacją czegoś, czego w nim 
samym nie ma. Tu spotykamy dalsze podobieństwa snu z twórczością. 
Jeżeli bowiem sen jest spełnieniem życzenia, jak twierdzi Freud, jeżeli 
jest iluzją, zabawą i bezinteresownym życiem chwilą, powrotem do 
archaicznej wymowy symboli, to wszystkie te momenty zawiera także 
sztuka. W literaturze przede wszystkim bajka. W plastyce : sztuka 
nowoczesna, a szczególnie surrealizm. Obok nich bardzo często film. 

Dlatego zajęcie się bliższe sennym marzeniem wprowadzi nas na 
drogę, którą przechodziła nowoczesna twórczość, aby dojść do stano
wiska, że surrealistyczny obraz to ręcznie malowana fotografia snu. 
I że sen jest w pewnym sensie tym dla człowieka, czym sztuka dla 
społeczeństwa. 

[O snach t nowej sztuce, Kraków 19591 
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Tomasz Mann 

Z „ESEJÓW" 
Ze codziennie noc zapada nad światem, że kłopoty i troski, cierpie

nie i strach każdego wieczora doznają uspokajającej i kojącej laski 
snu, że nasze zeschnięte wargi wciąż od nowa, po dniu zmagań, nasze 
drżące ciało zanurza się w tej Łagodnej kąpieli, aby wyjść z niej oczysz
czone z potu, kurzu i krwi, silniejsze, nowe, odmłodzone, niemal tak 
samo nieświadome jak niegdyś, niemal pełne pierwotnej dzielności i żą
dzy -:- zawsze odczuwałem to i oceniałem, mój drogi przyjacielu, że 

spośród wielkich zjawisk naszego bytu sen zawiera w sobie najwięcej 
dobroci i najbardziej wzrusza. Twory ślepej potęgi , prącej naprzód, wy
chodzimy z nocy w dzień i krążymy po świecie. Słońce nas pali, kro
czymy po cierniach i ostrych kamieniach, stopy nam krwawią, piersią 
wstrząsa kaszel. Jakie by to było straszne, gdyby rozżarzona droga 
naszej udręki nie dzieliła się na części i leżała przed nami bez przy
stanków, oślepiająca swoją nieskończonością! Kto miałby silę przejść 

ją do samego końca? Któżby się nie załamał w zniechęceniu i żalu? 

Ale na krzyżowej drodze żye:ia raz po raz, niezliczonymi nawrotami 
zjawia się opiekuńcza noc; każdego dnia docieramy do celu : w roz
gwarze źródeł i zieleni zmierzchu oczekują nas drzewa lasu, pod któ
rymi miękki mech przyniesie ulgę naszym stopom, rozkoszny chłód 

owieje nam czoło spokojem ojczystych stron i wyciągając ramiona, 
z głową przechyloną w tył, z otwartymi ustami i przesłoniętymi mglą 
rozkoszy oczami wchodzimy w ten obszar boskiego cienia.„ [ „ .] 

Pewien człowiek z tak niemądrą żarliwością przeżywał czas i to, 
co go wypełnia, że zaczął przeklinać sen. Wtedy jakiś wszechmocny 
duch obdarzył go straszliwą laską: uwolnił go od fizycznej potrzeby 
snu, chuchnął mu w oczy, tak że wyglądały jak szare kamienie i nigdy 
się nie zamykały. Jak ów człowiek potem żałował, że tego pragnął, 

co p rzez to wycierpiał będąc jedyną w całej ludzkości istotą nie zna- . 
jącą snu, jak się męczył przez resztę życia, zanim go wyzwoliła śmierć 
i zanim noc zawsze się zatrzymująca przed jego kamiennymi oczami, 
powołała do siebie i wchłonęła nieszczęsnego potępieńca - tego już 

ze wszystkimi szc?:egółami opowiedzieć nie mogę, ale pamiętam, że 

owego dnia nie moglem się doczekać wieczora i chwili , kiedy zostanę 
sam w moim łóżku, aby się rzucić w objęcia snu, i że nigdy nie spałem 
bardziej r".>zkosznie niż w noc po usłyszeniu tej bajki. 

Zawsze odczuwałem satysfakcję spotykając w książkach jakiekol
wiek pochlebne uwagi na temat snu i bardzo mile odczułem na przy
kład zdanie Mesmera, że sen, który stanowi istnienie roślin i z którego 
dziecko w ciągu pi2rwszych tygodni swego życia budzi się tylko po to, 
by przyjmować pokarm, jest może naturalnym, pierwotnym stanem 
człowieka, najlepiej odpowiadającym celowi istnienia. „Czy nie można 
powiedzieć - pyta genialny szarlatan - że egzystencja na jawie jest 
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tylko przygotowaniem do snu?" To jest znakomicie pomyślane i życie 

na jawie jest z pewnością jedynie stanem walki w obronie snu. Czyż 
i Darwin nie twierdzi, że umysł rozwinął się wyłącznie jako broń 

służąca walce o byt? Niebezpieczna broń! Kiedy nas.zemu bezpieczeń

stwu nic nie grozi od zewnątrz, zwraca się ona aż nazbyt często prze
ciwko nam samym. Lepiej jest, kiedy spoczywa, kiedy jaskrawy i do
ciekliwy płomień świadomości dostatecznie oświetla świat dokoła nas 
i w nas, my zaś możemy z powrotem oddać się przyrodzonemu nam 
i szczęśliwemu stanowi! [ ... ] 

Moralność jest zapewne najwazmeJszą sprawą w życiu ludzkim, 
może nawet identyczną z wolą życia. Ale jeżeli ma być czymś więcej 
niż teatralną sentencją, która głosi, że doczesne szczęście to jeszcze nie 
całe szczęście, w takim razie musi istnieć coś wyższego i bardziej 
ostatecznego niż ta wola i podobnie jak moralność jest korekturą, 

zdyscyplinowaniem swobody i wielości perspektyw, aby się stały ogra
niczone i rzeczywiste, tak też ona wymaga z kolei poprawki, regulacji, 
nigdy nie ustającego, nigdy nie dającego się zagłuszyć wezwania do 
powrotu i odwrotu„. Nazwij tę drugą korekturę mądrością - jej prze
ciwieństwem będzie wówczas głupota człowieka tak zaślepionego w cza
sie i świetle dziennym, że przeklął godziny snu. Nazwij ją religijnoś

cią - przeciwieństwiem będzie pogańska zwierzęcość, która zawsze 
wodzi pyskiem po ziemi nie widząc nad sobą wielkiej ciszy gwiezdnej. 
Nazwij ją szlachetnością - przeciwieństwem jej staje się wtedy pospo
litość, która znajduje całkowite, wolne od wszelkich tęsknot upodobanie 
w życiu i rzeczywistości, nie mając pojęcia o wyższej ojczyźnie. Istnieją 

bowiem ludzie, których cechuje tak nieśmiertelne prostactwo i taka 
gruboskórność, że trudno sobie wyobrazić, aby mogli kiedykolwiek 
umrzeć, dostąpić świętego majestatu śmierci. 

Nie depresja, lecz namiętność, to, co Gotama Budda nazywa „przy
wiązaniem", gorączkowe przywarcie naszego ja do spraw dnia i dzia
lania zabiera nam sen. Podłożem tego jest coś więcej niż tylko nerwy: 
zjawisko to znaczy, że nasza dusza straciła ojczyznę i w swoim zapale 
tak się od niej oddaliła, iż nie umie już trafić do niej z powrotem. 
Ale czy właśnie najwięksi i najsilniejsi spośród przedstawicieli aktyw-~ 
nej namiętności nie potrafią „odnajdywać się" w każdej chwili? [ ... ] 

Największy jest niewątpliwie człowiek, który darzy noc wiernością 
i tęsknotą, lecz arcydzieła tworzy wśród dnia. 

Przelożyl Maciej Zurowski 

[„Eseje", warszawa 1964] 
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A. ADAMOV O STRINDBERGU 
SEN jest próbą jednocześnie najbardziej rewolucyjną i najbardz[ej 

harmonijną Strindberga. Jeżeli Strindberg zbliżyl się do sceny, to zrobil 
to zapewne dlatego, że wyczuwal, iż pewnego dnia będzie zdolny· ją 
.zbulwersować i ożywić na niej rzeczywistość, którą o n jedynie mógł · 
znać. Trzeba bylo - jak on - szarpać się między lękiem rzeczywistości 
i obawą imaginacji, między pól snem i pól przebudzeniem, aby napisać 
w 1902 roku w epoce Franc;ois Curel słowa podobne tym, jakie za

mieścił we wstępie do „Gry snów". 

Aug us t S tri nd be rg 

„ 
W teatrze Strina berga poezja rodzi się w powtórzeniu, raczej w pól 
powtórzeni u, a może w paralelizmie, o którym można r zec, że ?est on 
jeden tylko w nieznacznej zmienności motywów pierwotnych. Gra deli
katnych niespodzianek w monotonnej budowli. Ciągle te same tematy, 
ciągle troski dzieciństwa, ciągle wątpliwość pochodzenia, ciągle kobieta 
wzięta innemu. Zaś we wnętrzu każdej sztuki paralelizm między sytu

acją glówną a sytuacją osoby drugoplanowej , k tóra ją przypomina i za~ 
powiada [ .„ ] W życiu roi się od tych analogii sytuacyjnych, ale sztuka 
Strindberga karmiona u źróde ł choroby przybliża je, mnoży, rozprze
strzenia. Te zbliżenia przygotowują ukazanie się nowego czasu na scen;e, 

czasu krótszego, czasu marzenia. 
Strindberg, który „Grą snów" chciał napisać drugą „Burzę" n i e do
równal pewnie modelowi, lecz nawet przy tym odchyleniu od niego, 
na jakie sobi e pozwolił, otworzył nową drogę dla dramaturgóu: jutra. 
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W „Grze snów" bardziej jeszcze niż w innych sztukach przedmioty 
żyją własnym życiem ... Wszystkie te przedmioty poprzez miejsce, które 
im dano, a potem zabrano, tworzą atmosferę marzenia, rozciągają prze
strzeń, zmienia.ją czas. Istoty ludzkie z kolei ukazują _ się jako przed
mioty; są to istoty, których Strindberg się boi ... Caly t.eatr Strindberga. 
jest jedną dużą dysputą. Kto oddaje się tej dyspucie? Jakiś człowiek, 

bohater i „drudzy". A co w trakcie tej dysputy robi ten cz low ie kr 

Co robią ci i n n i? Ukrywają się, nakładają sobie jakieś maski, aby 
nie byli rozpoznani ta cy, j a kim i są w 1·zeczywistości; albo nawet 
inni im je przymocowują, aby oni z kolei mogli stać się niewidzialni. 
„Inny" to ten, który zmusza u:as, abyście nie byli sobą, abyście się

usunęli. A zatem Strindberg jest przede wszystkim człowiekiem teatru: 
li tylko środkami teatralnymi odsłania on ową brudną kalkulację, ryzy
Twwną substytucję, sprzeniewierzenie moralne i uzurpację. 

Universum Strindberga jest nie światem samotności a, przeciwnie, 
światem wiecznej zamiany, w którym najsilniejszy zmusza najslabszego, 
aby pokazał się takim, jakim tamten chciał go zobaczyć. Swiat strind
bergowski jest światem uzurpatora, w tym celu aby ofiara bezprawnego
przywłaszczenia stala się znowu uzurpatorem; oto spojrzenie, które ten. 
ostatni rzuca na ofiarę i które ją przemienia, ona z kolei rzuca je na 
inną ofia1·ę i tak dalej. 

Piekło jest dominującym ciągłym wplywem wszystkich na wszyst
kich, ponieważ nikt, nawet bohater nie osiągnąl skończoności owego
zróżnicowania, które ochrania przed tym wpływem. Jest to osmoza„ 
przed którą nie ma obrony. 

Skąd pochodzi w tym teatrze to, że wszystko odbywa się tak, jak. 
gdyby każdy wykrzykiwał: „To należy do mnie, czy to należy 'rzeczy
wiście do mnie? To nie należy do ciebie'', a nawet „Czy to - to ja, 
czy to - to ty?" Jak to się dzieje, że bez przerwy występują osoby 
(i wygrywają!), które nie za;mują nigdy tego miejsca, które powinny 

zajmować; nie wypełniają nigdy funkcji, do której są powalani; mają. 
idee, kt6Te do nich nie należą; zaszczyty, które ukradli; nieszczęścia, na. 
które nie zaslużyli? To są zawsze inni, którzy znają prawdę - choćby 

częściowo i którzy dają ją poznać dla zemsty, ponieważ oni sami są. 

intruzami i oszustami. 

• 
Strindberg uważa się za „zwierciadło" wszystkich impresji jego epoki. 
Próbuje też na tym budować swoją sławę, lecz jego niepokój jest latwo
wykrywalny. Pod wszystkimi kategorycznymi afirmacjami, pod dekora
cjami mniej lub więcej okultystycznymi (tajemnymi), którymi usiłuje 

się łudzić, spostrzega się rzeczywisty niepokój: a jeżeli nie bylem tym, 
kim jestem? 

Jego uznanie i literacki podziw dla Kierkegaarda („on nas popro
wadzi do makabracznego tańca, ale ... jest to właśnie ten człowiek, któ
rego mi trzeba"), dla Nietzschego („To dziwne, że przy pomocy Nietzsche
go odczuwam pewien system w moim wariactwie"), dla Balzaca („Pod 
koniec tej olbrzymiej lektury zuuważylem, że odnalazłem siebie same-
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go"), dla Rousseau, Maeterlincka, Zoli, Tolstoja i wielu innych, nie 
u:spominając już o bufońskiej ewolucji jego poglądów politycznych -
wszędzie ze wszystkimi i z nikim - stanowią o dzialaniu czlowieka 
niezdecydowanego, który przywiązuje się do każdego nowego odkrycia 
zewnętrznego z nadzieją, że to jest wlaśnie on sam. 

W książce „Strindberg i Van Gogh" Karl Jaspers napisał o Strind
bergu, że „czul scenę, przez którą przeplywają różne wplywy i idee 
jego czasów, lecz on sam nie byl ich czynnikiem". 

* 
SEN jest zwycięstwem Strindberga nad chorobą. Odnalazl się: jego 

los nie jest tak bardzo wyjątkowy. W tej dolinie lez, którą jest ziemia, 
wszyscy ludzie są, jak i on, winni i nieszczęśliwi. Tlum prześladowców 
za.stępuje tlum prześladowców - prześladowanych, którymi są wszyscy 
ludzie. Życie jest zle, absurdalne jak sen; w końcu nie jest niczym 
więcej niż snem. 

żadnej tam intrygi. Jedyną nicią akcji między OJCEM, MATKĄ, 
ODŹWIERNĄ, POETĄ, etc. jest AGNES, córka Indry, która zeszla na 
ziemię, aby usilować pomagać śmiertelnym. 

SEN jest widokiem ziemi z lotu ptaka [ .„], jest ciągiem dotknięć -
wyborów, mniej lub więcej szczęśliwych, mniej lub idęcej kolorowych, 
w których intencje alegoryczne przysłaniają często życie. 

WYBOR I TŁUMACZENIE ROMAN WYBORSKI 

Mieczysław Jastrun 
SZTUKA I WYZWOLENIE 

Świadomość tego, co możemy zrobić, aby posunąć naszą zdolność 
wypowiedzenia niezgłębionej substancji życia, nie może zahamować na
szych kroków; wierność czasowi, a raczej okresowi, który jest nam 
dany, ślepa wiara w jego formuły estetyczne czy też w prawdę formuł 
burzących dotychczasowe nigdy nie uchroni nas przed ąaiwnością, któ
rej będziemy musieli się wstydzić, jeśli los pozwoli nam oddalić się na 
dostateczną odległość; tylko niezupełna wierność okresowi może nas 
jako tako zabezpieczyć przed ironicznym spojrzeniem przyszłości. Ona 
będzie bogatsza od nas. To, co zdobywaliśmy w trudzie i wśród wahań, 
dla niej będzie samo pnez się zrozumiałe i łatwe, ale to nie znaczy, by 
dążenie nasze do rozszerzenia horyzontów, na które byliśmy skazani 
przez naszą ograniczoność w czasie, musiało okazać się pustą pracą. 

A jest to dla nas jedyną szansą przetrwania. Wśród ciągłej zmiany 
i zniszczenia; w ruchu, który nadaliśmy słowom, objawia się nieustanny 
pęd ku objęciu życia; jest to wyciągnięcie ramion poza śmierć i prze
mijanie wszystkiego. Prawdziwe ż;vcie jest nam dane tylko przez chwilę, 
którą wszelkimi silami chcemy zatrzymać, mimo że wiemy o jej nie
doskonałości. Ta wiedza rodzi w nas niebezpieczne z wielu względów 
dążenie, bardziej lub mniej świadome, do obrazu świata piękniejszego 
niż ten, który jest nam dany, do tworzenia nie na swoje podobień

stwo [„.] 
[Człowiek] pragnąc być sobą, równocześnie chce wyjść poza siebie, 

cierpi gdy siebie utracił, a nie może znieść siebie, gdy siebie posiada. 
Między dążeniem do autentyczności a marzeniem o kimś innym toczy 
się w nim ciągła walka. Potrzeba nieautentyczności jest równie silna, 
a czasem silniejsza od dążenia do bezkompromisowej autentyczności. 

Ta walka jest zarazem warunkiem doskonalenia się, przynajmniej 
w pewnej mierze, gdyż zmusza do wciągnięcia wszystkich sil ducho
wych [„.] 

Czas jako kategorią sztuki jest faktem, jakżeby inaczej być mogło, 
jeśli sztuka jest częścią życia? Czas w literaturze, w sztuce słowa, 

w tworach języka jest tak zrośnięty z dziełem jak mowa ze strunami 
głosowymi i z językiem, bez których nie moglibyśmy wydawać dźwię
ków artykułowanych. Czas pisarstwa jest w tym sensie czasem artyku
łowanym. Mowa, podlegając przemianom w czasie, zagraża trwałości 

dzieła w ciągu wieków. Wyrazy zmieniają znaczenia, najczęściej w kie
runku pejoratywnym, ściera się blask nowości ze starym, starzeją się 

słowa, niegdyś żywe i świeże . Nic na to poradzić nie można [„.] świat 
sztuki tak silnie związany jest z pojęciem czasu nieskończonego, z na
iwną wiarą w nieśmiertelność tworów wielkiego artysty; jej rzeczywi
stość jest rzeczywistością duchową, niezależnie od tego, czy wolno tak 
nazwać tego rodzaju rzeczywistość, której potwierdzenie znajdujemy 
tylko w doświadczeniu wewnętrznym, trudniejszym do zgruntowania 
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niż nasze doświadczenia zmysłowe. A jednak twórcy szt.uki w ten czy 
inny sposób żywią wiarę w nadrzędność świata sztuki nawet wtedy, 
gdy się do tego nie przyznają i okazują pogardę dla „zabawy", w jaką 
się zrządzeniem losu wdali [„.] 

Wielka sztuka jest zarazem większa od życia w tym sensie, że jej 
świadomość jest jakby nadprzyrodzoną świadomością. Dzięki temu życie 
jest mniejsze od niej jako żywioł płynny, nie zdefiniowany, nieświa

domy siebie, co równocześnie daje życiu w innych zbliżeniach przewagę 
nad sztuką. I ta gra sprzeczności jest nieunikniona i być może właśnie 
ona sprawia, że nasze wyzwolenie z przypadkowości i absurdalności 

życia, którego dostępujemy przeżywając zmyślone losy i sytuacje, kon
templując poddane rytmowi słowa lub formy ofiarowane nam przez 
sztukę plastyczną i muzykę, nie jest pelne, gdyż nie może być trwale. 
Sztuka może nam ofiarować momenty wyzwolenia. Nasz odbiór dzieł 

sztuki jest bierny nawet wtedy, gdy zrozumienie utworu wymaga od 
.nas wysiłku. Tylko w działaniu realizuje się pełnia dobrych i złych 

elementów naszego człowieczeństwa. Tylko rezygnacja z własnego „ja" 
może nam dać wyzwolenie od przypadkowości, bezsensu, nudy życia. 

W sztuce uznanie „ja" artysty, nawet wtedy gdy pragnie on „zniknąć 
w wykonaniu dzieła", jest nieuniknione, owo „ja" jest bowiem świado
mością „nadprzyrodzoną", to znaczy w każdej chwili obejmującą całość 
życia. Artysta w chwili stwarzania przeżywa moment najwyższego wy
zwolenia, jakie może osiągnąć człowiek . Gdyby sztuka byla tylko naśla
dowaniem natury, nie dostąpiłby tego wzniesienia nigdy. Są to jednak 
tylko chwile. 

Mówiąc, że w działaniu realizuje się pełnia człowieczeństwa, nie 
możemy wyłączać z tego zakresu sztuki, przynajmniej wielkiej sztuki. 
DZialalność Szekspira czy Michała Anioła nie jest mniej znacząca w hi
storii cywilizacji niż czyny wielkich królów, reformatorów, odkrywców. 
Podobnie jak praca uczonego, na pozór całkowicie pogrążona w św,iecie 

abstrakcji, odciska się później w sposób najmniej oczekiwany w życiu, 

tak również bezinteresowne konstrukcje artystów wszelkiego rodzaju, 
ich marzenia i proroctwa spełniają się na jawie, co prawda nie zawsze 
według ich najlepszych życzeń. Poprawki i korekty, jakie wprowadza 
do ich dzieła przyszłość, niekoniecznie idą po ich myśli, gdyż dzieła ich 
podlegają temu samemu co życie nie zgłębionemu do końca prawu 
bezprawia, sensowi bez sensu, chwiejnej równowadze stworzenia. Nawet 
największy artysta po dokonaniu dzieła musi jak Prospero wyznać: 

Teraz zniknęły wszystkie czary moje, 
Teraz o własnych siłach tylko stoję; 
Siły to słabe, dziś od was zależy, 
Czy nawa moja z wiatrem pobieży, 
Czyli tu jeńcem samotnym zostanę. 

Podobnie jak na wyspie Szekspira, nikt na tej planecie nie jest całko
wicie wolny i jego prawo wyboru ograniczone jest równymi i trudnymi 
do pokonania warunkami i sytuacjami. Nawet czysty duch Ariel jest 
jeńcem Prospera. On także, jak jego pan, czeka na wyzwolenie. 

[Wolność wyboru, Warszawa 1970] 
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Ludwik Flaszen 

UWAGI O POEZJI JASTRUNA 

Mieczysław Jastrun 

Mówić o Jastrunie, że jest poetą intelektualnym, to już tal{, jakby 
wygłaszać aforyzmy z gatunku, że Shaw jest mistrzem paradoksu, 
a sztuka specyficzną formą poznawania rzeczywistości [ ... ] Antynomie 
Jastrunowskie rozpinają się między rzeczywistością i marzeniem, wiedzą 
o świecie i własnym uczuciowym przydziałem, jednostką i społeczeń

stwem, człowiekiem i naturą, pesymizmem i optymizmem, aktywnością 
i biernością, rzeczywistością i sztuką, nieskończonym ciągiem przyrody 
i krótkością indywidualnego trwania [ ... ] 
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Jastrunowska filozofia przem1Jania jest najlepszą gwarancją jego 
prawdziwego, domyślanego do końca materializmu. Vanitas vanitatum? 
Nie. Tłumaczenie, że życie ludzkie, by miało sens, nie musi odwoływać 
się do instancji metafizycznej. Bo i czas jest do pokonania, choć fizycz
nie panuje nad człowiekiem. Przemijaniu przeciwstawić można - dzia
łanie, twórczość. Ale jaki sens ma działanie i twórczość? Ma sens -
dziedziczenia. To, co my po sobie zostawimy, służyć będzie innym 
i utrwali nas w historii. Lecz zadowolenie z tej jedynej formy nieśmier
telności musi opierać się na wierze w ludzkość, w postęp, w doskonałość 
tych, którzy przyjdą po nas. Stąd u Jastruna tyle wierszy poświęconych 
rozmyślaniom nad przyszłą, szczęśliwą ludzkością, która zbliżać się bę

dzie do przezwyciężenia problemu Fausta nie tylko w spekulacji moral
nej, ale i - w praktyce. Stąd zaangażowanie we współczesności staje 
się nie tylko obowiązkiem humanisty, ale i logicznym następstwem po
stawy materialistycznej . I na tym polega podskórny, filozoficzny puls, 
który bije w aktualnej, politycznej liryce Jastruna. 

Jest w tym wszystkim odrobina rezygnacji. Bo dla nas nieśmiertel
ność istnieje tylko w formie pracy dla przyszłości. Ale jest i duma. 
Bowiem działanie laika ma nie tylko sens, jest również działaniem 

prawdziwie bezinteresownym i wolnym, nie lękającym się ani meta
fizycznego potępienia, ani nie liczącym na metafizyczne wynagrodz2nie. 
I to jest źródłem trudnego, heroicznego optymizmu [ ... ] 

W liryce Jastruna w formie najogólniejsz'ej znajdujemy obraz usi
łowań i zmagań naszego czasu. Są to zmagania dramatyczne, pełne na
pięcia; trwają także w każdym z nas. 

[„Życie Literackie" nr 42 z 1952 r. fragmenty artykułu] 

\ 
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WIERSZE MIECZYSŁAWA JASTRUNA 
W SCENARIUSZU 

„RZECZY LUDZKIEJ" 

CZĘŚĆ I 

Ja wiem, że można całą kulę ziemską obiec 
Tylko po to, by wrócić 
Do znajomego drzewa 
Lub do innej rzeczy, jak do ludzi 
Po małoważną odpowiedź 
Na : „Jak się miewa?" 
Chciałbym stanąć nogami obiema 
żywy za tysiąc lat na dawnych miejscach 
I usłyszeć tam, gdzie mnie już nie ma, 
Gwałtowne bicie serca. 

[W pracowni świata, z tomu Barwy ziemi] 

• 
Nie jestem tym, za kogo mnie podają, jestem 
Kimś, kto przystanął w ulicy przyjęty drzewa szelestem, 
Kimś, kto wzruszony słucha klaskania kół po bruku 
Nade dniem, kto budzi się w nocy i podpatru je trwanie 
Przedmiotów, co wyzbyły się wagi, lecz nie są w stanie 
Ruszyć z miejsca, gdyż boją się własnego stuku ••• 
Dlatego stąpam cicho, by ich nie obudzić -
A jednak mówię tylko to, co jest \\· Śród łudzi, 

To, czym żyją, nie zawsze wiedząc, z czego żyją. 
Jestem tylko z tego czasu, 
Chcę poznać ręce, które ludzki los mój szyją, 

Nożyce, które go przetną jak kawał atlasu. 

[Medytacja z tomu Sezon w Alpach] 

• 
Tam była ziemia, gdzie oczekiwałem 

Zwykle na darmo, gdzie zmieniałem miejsca 
Pobytu, wagę ciała, rysy t\yarzy, 
Gdzie przebiegałem między słońcem a deszczami, 
Gdzie wsłuchiwałem się w ciszę śniegu 
Tam b.yła ziemia, gdzie miałem nadzieję 

Ale stukanie do drzwi było echem 
Tylko mojego oczekiwania. Jeśli nawet 
Coś się spełniło w tym przekornym świecie, 

Spełniło się za późno, w kształcie który 
Drwił z mojego dawnego pragnienia. A jednak 
Nie mogę tego życia zapomnieć, zapomnieć 

Stuku ulewy letniej w okiennice. 
Szumu drzewa nad głową, pewnego spojrzenia, 
K :óre obiecywało nie spełniając. 

[Tam byla ziemia z tomu Strefa owoców] 

• 
Jako Gustaw i Konrad wchodziłem na scenę, 

A za mną zawsze szła jak cień osoba trzecia. 
Tak. Służyła mi sztuka, lecz za jaką cenę! 

Oto deski, na które od końca stulecia 
Zeszłego - wchodzę z czarnym monologu trenem, 
Laską Prospera grzebiąc w kurzu i rupieciach 
Teatralnych. Myślałby kto, że Melpomenę 

Przedstawiam publiczności. Lecz duch już odleciał. 

Ale był czas, gdy tysiąc serc trzymałem w ręku, 

Gdy tysiąc oczu niby gwiazdozbiór promieni 
Umiałem podnieść na wysokość słów mych dźwięku. 
I wstawali - zaklęci, wsłuchani, wpatrzeni. 
żyli tą jedną chwilą w kandelabrów kręgu, 

A gdy kurtyna opuszczała się, zdziwieni 
Czekali jeszcze - jakby szukali po ciemku 
Wyjścia spośród tej zimnej parady kamieni. 

Zycie się zaczynało tam, od tej granicy, 
Gdzie prawda żyła i umierała w pozorze, 
Roztartym na powierzchni twarzom dając rysy. 
Może to była chustka Desdemony, może 
Czerwony szal Racheli, może krzyk ulicy, 
Co przedarł się przez ciemność, w oczy błysnął noźem! 

Latarnie co dzień zapalali latarnicy. 
Miasto wokół szumiało tragiczne jak morze. 

[Aktor z tomu Poezja i prawda] 

• 
Jeśli udało mi się istnieć, nawet 
W tak nietrwałym kształcie, 

Może w tym jest znaczenie, które mnie przerasta 
Jak cień pod wieczór. 
Po cóż miałbym oskarżać ziemię, która żywi 
Nawet moją niewiarę w nią? Która leczy 
Swą dobrą śliną jadowite rany? 
Nic nie zostaje ze skargi prócz echa 
Nawołującego się w pustym domu. 
Dźwięk odskakuje od dźwięku. Fałszywa 
Nuta jest w skardze, co się chce podobać 
Kobieta przeglądająca się w lustrze, 
Dziecko nieczułe, spragnione czułości, 

Cierpienie pokazuje pusty rękaw. 

Gałąź złamaną rzucam w ogień. Jedno zaczerpnięcie 

Powietrza, jeden ruch jakże to wiele! 
Być tu przez chwilę, to więcej niż na wieki wiedzieć 

Nie da się wskrzesić ani jednej chwili. 
Trzeba być tylko w niej i nie podnosić ręki 

Na rzeczy nie do podniesienia. 

[Li ście obloki z tomu Strefa owocówJ 

• 
Czyż moje życie jest naprawdę t ak nie wasze? 

Wiem, na mój szept gorący czekasz 
Ty, co \V nieznanym mieście nocą płaczesz, 

Ty, co pomocy chcesz człowieka. 



Mój wiek okrutny jest dla naszych spraw b'olesnych, 
A przecież po to pracujemy, 

By kiedyś wnuk w godzinach świtu wczesnych 
Własnego serca słuchał niemy. 

[Do Czytelnika z tomu Rok urodzaju] 

• 
Ziarenkiem piasku jest twe ludzkie życie 

Wobec przestworów gwiaździstych ogromu. 
A jednak bez nas ten świat byłby niczem, 
W nas się poznaje, w nas mieszka jak w domu. 

[Z!emta i niebo z tomu Poezja 

• 
Teatr tej malej planety: 
Nasz dzień, nasz sen, nasze serce. 
My dostajemy bilety 
Na jeden seans, nie więcej. 
Lecz widowisko to godne, 
By się 2mieniały obrazy 
Miłości, kary i zbrodni 
Miliardy miliardów razy. 

prawda] 

[Pamięci Walentyny Chocimskie:! z tomu Barwy ziemiJ 

• 
Nic pytałem ojczyzny dlaczego? 
I czy dość mnie napoiła goryczą. 
Ale także nie spytałem sam siebie, 
Co ja dałem jej, co dać mogłem. 
Lecz złowrogo-piękną prawdę życia 
Poznaje się dopiero u końca drogi; 
(Jakby ktoś się bez żalu zachwycał 
Pięknem kwiatów w drodze przez cmentarz.) 

(Spacer przez cmentarz z tomu Strefa owoców] 

• 
W tym życiu mniej jest tajemnic, 
Niż nam się dawniej zdawało. 
Uderza serce goręcej, 
Chociaż w twej piersi ustało, 

życie - do małej gwiazdy 
\V ogromach śmierci skurczone. 
Reszta to liczby i nazwy 
Cmentarnych mgławic i komet. 

Teatr tej małej planety: 
Nasz dzień, nasz sen, nasze serce. 
My dostajemy bllety 
Na jeden seans, nie więcej. 

Lecz widowisko to godne, 
By się zmieniały obrazy 
Milości, kary i zbrodni 
Miliardy miliardów razy 

[Pamięci Walentyny Chocimskiej z tomu Barwy ztem!J 

• 
Nawet na śniegu może uwić gniazdo radość, 
Co przyjmie absurd, jak się dzie1i przyjmuje, 
w częstotliwości drgań nie będzie szukać śladów 
Stóp zagubionych i przegranych królestw. 

Innym zwycięstwom dzisiaj, innym klęskom służy 
Czas, który tylko po2ornie jest wrogiem; 
Kłębek nici podrzuci w labiryncie róży, 

Deszcz wzbije w drzewo, w światło :zmieni ogień. 

[Pozdrowienie z tomu Strefa owoc6wj 

• 
Nie wiem, czy nowi ludzie zrozumieją 
Dramat, którego byliśmy podmiotem, 
żywiąc pomiędzy nędzą a nadzieją 

Wzniosłe oszustwa i dwuznaczne cnoty. 
JLegenda z tomu Gorący popiól] 

• 
Prawdę o zbrodniach wieku i ludzkim cierpieniu 
Możesz powiedzieć, ale później, ale później -
\V czasie, jak w pociągu, w którym się zmienią 
Maszynista, konduktorzy, podróżni. 

Niewielka z tego pociecha! 
Prawda wałcząca jest jednodniowa. 
Cóż, że rogów łowieckich echa 
Las w swej ciemnej gęstwinie zachowa? 

A więc prawda - zawsze wdową po czasie? 
To jakby sąd nad trupami 
I drzwi skrzypiące na jednym zawiasie, 
I płomień, który ma odcięte ramię. 

\Vięc zawsze w las idzie nauka? 
Na polanach skaczą jelenie. 
Wesoły wiatr w okiennice stuka . 
Nocą świeci ślepiami jak puszczyk sumienie. 

[Rozmowa z pisarzem z tomu Gorący popió!J 

• 
Ze mną wyjdź do ogrodu, wejdź w zimowy mój sad, 
Popatrz, w górze jest wielki szachista. 
Dostał mata od słońca wczorajszego i zbladł. 

Widzu: w dole lśni ziemia kulista. 

I my w wiecznej podróży na tej trasie ogromnej 
Gramy w pionki rzeźbione cudacznie, 
Najszczęśliwsi - bez czasu, gdy możemy zapomnieć 
To, że przeszło i że się znów zacznie. 

Jasny dzień 
Czysta noc. 
Słyszysz mnie? 
To mój głos! 

• 
(Dobranoc z tomu Poezja prawda] 



Jak dym ujdzie 
Czas ze szpar .•. 
Nowi ludzie. 
Słyszysz gwar? 

l\1oja miła! 

l\1inął wiek. 
Odwróciła 

Rzeka bieg. 

A ja, trębacz 

Czasu, patrz? 
W miedź uderza m 
Niby w płacz, 

W czystą noc 
Pełną gwiazd, 
W jasny głos 

Przyszłych miast. 

(Hejnat z wteży z tomu Barwy ziemi] 

• 
Niech miasta, które opuściłem, nie obciążają mnie swoim balastem 

[i wrzawą, 
Niech mieszkania, k tóre opuściłem, nie zajmują we mnie wyobra

[żonej przestrzeni -
Niech w niej, straszliwszej niż próżnia Torricellego wspomnienia 

[nie żywią ślepych potworów, 
Niech umarli nie dopominają się, abym pamiętał o nich wśród 

[pokarmów życia, 

Niech miłości stracone nie pozostawiają mi po sobie nic prócz 
[słonecznej smugi, 

Niech mądre szczepionki neutralizują natychmiast w mojej krwi 
[jad żmiji i pianę psa wściek'.ego, 

Niech jem z owoców drzewa, które zasadził i wyhodował człowiek, 
Niech cień mój nie przesłania innym jasnego widoku, 
Niech wdzięczność moja przewyższy niechęć i zawiść, 

Abym żyjąc w sobie żył równocześnie w milionach innych ludzi , 
Którzy nie odchodzą, lecz tylim z mieniają twarz i ręce, 
Którzy nie odchodzą, lecz tylko • mieniają piękność co trwa -
Abym rósł w każdej chwili nie c zując ciężaru gałęzi, 

Abym się nie bał śmierci, o wiele starszej, o wiele młodszej ode 
[mnie. 

[Życzenie prostego czlowiek.a z tomu Barwy ziemi] 

• 
Maleńki synek śpi 

I nie wie, że tuż za nim 
Toczy się grzmot otchłani 
Przeszłych i przyszłych dni. 
Jeszcze jest ni by muszla, 
Z głębiny mórz wyjęta, 

Różana i wygięta, 

O prześwietlonych uszkach. 

Jeszcze jest cały z ciszy 
I z mleka, i z jutrzenki. 
J ak nietutejszy słyszy 
Stuk kroków, nowe dźwięki. .. 

Lecz kiedyś pójdzie w drogę, 

Którą ja pójść nie mogę. 
Cóż? Wszystko jest rozstaniem 
I wszystko powitaniem. 

Wszystko - to narodziny 
I lot naprzeciw światłu; 

Tak niesie pył leszczyny 
Wesoła poczta wiatru ... 

[Na nutę k.otysank.i z tomu Barwy ztemt] 

CZĘŚĆ li 
Najpierw widziałem każdą rzecz z bliska, 
Widziałem tyle, ile pozwoliły mi ujrzeć 
Wąskie szczeliny. 

Później góry, doliny, morza, archipelagi 
I to, o czym wiedziałem już, że powinno 
Istnieć dla mnie. 

Omackiem szukając, senny, 
Przejrzałem, by ujrzeć wnętrze 

Rzeczy w ich grozie nieboskiej: 
Nagość planety. 

Skały z mchu odarte, 
Drzewa z kory, 
Szczęki z zębów, 
Piękno ze zmysłów 

Pazury lwa rysują piach gorący, 

Szpony sępa zagłębiają się we wnętrznościach 
Drżącej ofiary. 

Odległości 

Zbliżyły się i zatarły - - -
I znów jestem na początku świata, 
W wielkich zorzach bijących skrzydłami o morze. 

(Na poczqtk.u z tomu Godla pamię ci] 

• 
Tej nocy już nie ma. Była. Nie będzie. 

Jest - jeśli można ją jeszcze pomyśleć. 
Czeka za oknem, za drzwiami, w legendzie 
O sobie istniejącej rzeczywiściej. 

I wszystko jedno, czy to gwiazd czterdzieści, 

Czy tyle właśnie łat - tak niedorzeczną 
Staje się liczba gwiazd w nocnym prospekcie 
Jak rozkład jazdy na promieniach - w prze;złość 

Swiatła, które istnieje jeszcze w czasie, 
Kiedy już nie ma gwiazdy, co wysyła 
Promienie, wiemy tylko, że świeciła 
Łudzącym blaskiem - dziś - już - poniewczasie. 

[Cala noc z tomu God!a pamtąct] 



• 
Zaczęło się od drzewa wiadomości dobrego 
Od węża, od niepokoju, od strachu, od 
Myślącej gałęzi, od 
Wiary we wszechmoc rozumu, 
Niewiary w rozum. 

Przeciw historii, przeciw sobie 
Wyzwalający zło z materii, 
Potęgujący je do siły słońc, 

Rozdarty sobą jak podziemnym wybuchem 
Sprzymierza się z własną śmiercią. 

Przeciw niemocie wszechświata, 

Przeciw przestrzeni wyjętej z czasu, 
Przeciw czasowi bez ciała 

Z oknami zamkniętymi 
Na powieki tysiąca nocy. 

W rynsztok to wszystko, w rynsztok 
Głupców, w otchłań starców, w otchłań 

Młodości. Model losu 
Nie jeden dla wszystkich, lecz ręce te same. 

złe co, 

[Zaczęto s!ę od drzewa z tomu Godla pamtęc!] 

• 
Przenieś swoje uczucie na odległość, 

Skróć przestrzeń, która dzieli, zwal ścianę 

Między sobą a przedmiotem. 
Wszystko inne będzie wyrównane, 
Prócz tego, co zrównałeś sam obojętnością. 

• 
Poemat poczęty z niczego dla nikogo 
Zmienia się w pisany prozą 
Rozdział życia. 

I oto wszystkie drogi biegną tam i z powrotem, 

(Godla pamtęct] 

Przetaczają się pochody z chorągwiami, kawalkady w kwiatach, 
Maskarady, manifestacje energii, procesje transparentów. 
Mijają się, idą obok siebie, zderzają się, 

Nikną we własnych cieniach. 

I nagle - jakby znieruchomiała Ziemia. 
Dokuczliwość małostkowej do obłędu rzeczywistości. 

Dni, które uciskają jak ciasne obuwie, 
Dni sprawozdawcze, jednostajne jak piasek, 
Szczegółowe i powolne jak cierpienie. 

• 
(Godla pamięci) 

Opuszcza mnie siła i miłość, przenika mnie chłód. 
Jak wśród gwiazdozbioru słucham własnego wyznania 
Tu pozostańmy, mój cieniu! nie żądajmy gwiazd innych i bytów 
Odległych tak, że przestrzeń i czas znaczą tyle co znaki równania. 

[Ziemia i utopia z tomu Sezon w Atpach] 

Jeśli z formuł, w które chcesz tchnąć nowe życie, 
Nie będzie zrozumiana żadna? 
Być rozumianym. To wygórowane 
Ządanie. Zawsze poniżej 
Swego czoła, człowiek 
Nie ma nawet własnej twarzy, 
Nie domykają mu się zaczęte przedmioty, 
Podmioty gubią orzeczenia 
(Jak ptaki pióra), 
Myśl obleka się ledwie 
W ciało westchnienia 
I ginie niewidzialniej niż obłok od wiatru. 

(Wobec natury rzeczy z tomu Strefa owoców] 

• 
Chciałem rozwikłać w sobie wzór 
Początku i końca 
Poddać sobie czas 
Odległości między oczami zostawić 
Dla pocałunku ślepych przestrzeni. 
Zmierzchający na powrót do ziarna, 
Do już nieodwołalnej syntezy, 
Czego lękam się? Czy nowego rozbiegu, 
Roztrwonienia, przejścia w inny stan 
Skupienia? 
Czy wolałbym zostać 
W tej nie zagwarantowanej niczym 
Przestrzeni, w ruchu 
Rozdzierającym mnie tak, 
Ze nieustannie szukam sam siebie, 
Aby raz jeszcze wznieść się do istnienia. 

(Wobec natury rzeczy z tomu Strefa owoców] 

• 
Odejść stąd? Odejść i nie wrócić 
Nigdy. Nie mówcie, że t;o dawny 
Ludzki obyczaj. Ziemię rzucić 
Zostając w ziemi, cóż z tej prawdy? 

Jakże mi wyrzec się istnienia? 
Jak drzewa· woń mnie przepoiła. 

Krwi'\ tętnią całe pokolenia 
W mym sercu, gniew ich, żal i miłość. 

Jakże oniemieć mi na zawsze, 
Jeśli wstrząsałem niebiosami, 
Jak mi się jasnej myśli zaprzeć 
Pomiędzy dwiema ciemnościami? 

[Jasna myśl z tomu Poezja i prawda] 

• 
Człowiek nie mógłby żyć ani godziny 
\V świecie, z którego uszłaby nadzieja, 
Jak woda z rur nieszczelnych uchodzi. 

(Z ognia t poptolu z tomu Gorący popiół] 



• 
Walka rozgrywa się tylko w ciemnościach 

Zwycięstwo jest tylko na ich krawędzi. 

[Prometeuszowt przybttemu do slca!y z tomu God!a pamtęctj 

• 
Oderwać się od siebie i we.iść w siebie, 
Nie cofnąć się przed okrucieństwem myśli 
I całe szczęście, co o sobie nie wie, 
zostawić tym, którzy już po mnie przyszli. 

[E!egta z tomu Strefa owoców] 

• 
I pokazuje calą swą grozę 

Pozorna nieruchomość rzeczy 
I balsamuje wszelki byt mrozem 
Czas, który sobie samemu przeczy. 

Ruch, co jest skrzydłem życia i śmierci, 

Tutaj nie włada. Cięższa od śmierci 
Jest nieruchomość miejsca i czasu, 
A to jest strefa nieobecności. 

Miejsce dla ciebie nienarodzony, 
Dla ciebie synu innych gwiazd, dziecko. 
Inny od innych, nie spokrewniony 
Ze znikomością ludzką i ziemską. 

Przez płomień biały, przez płomień czerwony 
Przejdziesz z uśmiechem, co martwe wskrzesza, 
Nie dotkniesz w Sais świętej zasłony, 

Rogów Apisa ni rogów Mojżesza. 

Neutron i Proton ślepi bogowie, 
ustąpią przed twą jasnością dzienną, 
Złączysz, co rozłączone w połowie 

Czasów, i zwiążesz dziecinną ręką. 

Jeśli jest absurd w moim marzeniu 
Pozwól mi wierzyć, bo absurdalne. -
Tak organiczne związki w kamieniu 
Zwiastują życie odległych planet. 

[Elc!oga o jednej z zim wojennych z tomu Strefa owoców) 



W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEGO: 

M. JASTRUN - „RZECZ LUDZKA", 

A. STRl~DBERG - „GRA SNOW" . 

ST. PRZYBYSZEWSKA - „THERMIDOR" 

ST. WYSPIANSKI - „WESELE" 

W. SZEKSPIR - „MIARKA ZA MIARKĘ" 

A. FREDRO - „ZEMSTA" 

W PRZYGOTOWANIU: 

CARLO GOZZI - „BŁĘKITNY POTWOR" 

W REPERTUARZE SCENY KAMERALNEJ: 

G. B. SHAW - „PROFESJA PANI WARREN" 

A. CAMUS - „CALIGULA" 

P. LANDOVSKY - „POKOJ NA GODZINY" 

W PRZYGOTOWANIU: 

SOFOKLES - „ANTYGONA" 

Z-CA DYREKTORA 
d/s TECHNICZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH 
ZBIGNIEW JAWORSKI 

KIEROWNIK TECHNICZNY: 
MIROSŁAW DZIKI 

BRYGADIER SCENY: 
ANTONI KOŁACZEK 

KIEROWNICY PRACOWNI: 

KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ: 
WANDA PRECKAŁO 

KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ: 
JÓZEF PRECKAŁO 

PERUKARSKIEJ DAMSKIEJ : 
ZOFIA HEJNE 

PERUKARSKIEJ MĘSKIEJ: 
MIECZYSŁAW WOJCZY&SKI 

SZEWSKIEJ: 
MIKOŁAJ BRATASZ 

MODELARSKIEJ: 
ALOJZY CZEPUŁKOWSKI 

STOLARSKIEJ : 
MICHAŁ PRAJSNER 

MALARSKIEJ: 
TADEUSZ CHĄDZY&SKI 

TAPICERSKIEJ : 
RYSZARD TKACZYK 

SLUSARNIA: 
KAZIMIERZ BABIEC 



Spis treści str. 

K. S k u s z a n k a, O sceuariuszu 3 

A. B a n a c h, Podwójne życie każdego człowieka 4 

T. Ma n n, Z „Esejów" 9 

A. A da m o v, O Strindbergu . 12 

M. J a s t r u n, Sztuka i wyzwolenie 15 

L. F 1 as ze n, Uwagi o poezji Jastruna 18 

Wiersze Mieczysława Jastruna w scenariuszu „Rzeczy ludzkiej" 20 

Cena zł 4,-

WDN • Zam.1079/71·4000 • K-4/126 BSDAKTOR PROORAll tJ 
BAS•A BABKmCKA•PABTT&A 
OPBACO A•IS GBA•ICZKm 
W.AKDA GOLltOWSXA 



I 

- - . ----

·- - --
---·--

„ _ --- ---- ---·- - .... 


