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OCZYSZCZONE POZNANIE 

Czego się przede wszystkim nauczyłem - to cemc 
wartość indolencji. Zdobycz ta to dla ruchliwego czło
wieka praca całego życia. Ale jeżeliś raz zaznał jej 
słodyczy, to już jej, mimo ciągłej walki, przez cale 
życie nie poniechasz. Tak i ja próbowałem więc te
raz godzinami wpatrywać się skupiony w kamienie, 
rośliny, zwierzęta i ludzi. Oko mi się przy tym za
ostrzyło, jak zaostrzone miałem już węch i słuch. 

Teraz nadeszły wielkie dni. Odkryłem nową stronę 
Swiata Snu. Wyczulone zmysły jęły stopniowo wy
wierać wpływ na aparat myślowy i przekształcać go. 
Uzyskałem zdolność do zaskakującej formy zdumie
nia. Wyrwany bowiem z powiązań z innymi rzecza
mi, nabierał każdy przedmiot nowego znaczenia. Że 
takie ciało z wieczności dociera aż do mnie, przy
prawiało mnie o dreszcz. Samo istnienie, takie, a nie 
inne istnienie, było dla mnie cudem. Pewnego dnia, 
nad jakąś muszlą, olśniła mnie nagle pewność, że jej 
egzystencja nie jest wcale tak prostacka, jak mi się 
dotychczas zdawało. Tak stało się niebawem ze wszy
stkim: z całym światem. Najsilniejsze doznania zda-



Alfred Kubin, 1949/1950 

rzaly się począt1wn·o przed zasnu~ciem lub zaraz po 
przebudzeniu, a wtem, gdy ciało było znużone i życie 
we mnie w stanic przyćmienia. Trzeba było stwarzać 
z wolna, z wolna świat - nie zawsze żyjący, i to 

wciąż od now•1. 
Coraz bard:licj odczuwałem wspólną więź ze 

wszystkim: Wymienne stały się dla mnie barwy, wo
nie, tony i wrażenia smakowe. I wtedy pojąłem: 

świat to jest siła wyobraźni. Wyobraźnia - i siła. 

Wszędzie, dok<1d S:ll'dlem, cokolwiek robiłem, stara
łem się wzmocnić swoje radości i cierpienia, a pota
jemnie śmiałem się z obu tych stanów. Bo teraz wie
działem już: przecie na pewno - że ruch wahadłowy 
w obie strony oznacza równowagę. Właśnie przy naj
dalszych i najgwałtowniejszych wahaniach może się 
ona najbardziej dotykalnie przejawiać. 

Raz widziałem świat niby cudnie kolorowy ko
bierzec, zaskakujące przeciwstawienia łączyły się 

wszystkie w jedną harmonię. Innym razem moglem 
ogarniać niezmierzony filigran form. W ciemności 

otaczał mnie poszum organowy symfonii tonów, w 
której patetyczne i subtelne glosy przyrody uzupeł
niały się tworząc wyraźne akordy. Tak. łowiłem lu
natycznie zupełnie nowe wrażenia. Pamiętam, że 

pewnego ranka · wyciawałem się sobie ośrodkiem ele
mentarnego systemu liczbowego. Czule.m się abs trak
cyjny, jako punkt chwiejnej równowagi sil - bieg 
myśli, który nigdy mi się więcej nie powtórzył. T e
raz uozumialem Paterę, pana, straszUwe~o ·wladn~. 

Byłem pośród tej wielkiej burleski f!łówn 'nt ś mit:

jącym się, nie oduczywszy si~ wsznl,'.~ 1! : '.f'i..:(: w raz 
z umi;;o.on~'nt i. ! 1 i t:ścil ~ię we mnit: tr~· 1J 11 nai, kc1)ry 
obscrwownl wszyst1<0, wiedziałem przeto, ie ,„„ gru n
cie rzeczy nic s ię nie· dzieje. P d t.rn l.1 l .-1sz1;<łzie. 

Widzialem. 1~0 t :1k w ocz <1c h p z.vja..:i t>L , jHk wxoga. 
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w sobie. Ku swemu przerażeniu bowiem wykryłem, 
iż moje „ja" składa się z niezliczonych „ja", z któ
rych zawsze jedno za drugim czatuje w pogotowiu. 
Każde następne wydawało mi się znaczniejsze i bar
dziej zamknięte. Ostatnie, uchodząc w cień, wymy
kały się memu zrozumieniu. Każde z tych „ja" miało 
własne poglądy. Tak, na przykład, z punktu widzenia 
życia organicznego słuszna przyjmować śmierć jako 
zakończenie. Na wyższym stopniu poznania zaś nie 
ma w ogóle człowieka - więc nic się skończyć nie 
może. Wszechobecne było rytmiczne tętno Patery. 
Chciał on, nienasycony w swej grze wyobraźni za
wsze wszystkiego naraz: rzeczy - i przeciwieństwa, 
świata - i nicości. Dlatego jego stwory podlegały ta
kiemu ruchowi wahadłowemu. Z nicości musiały wy
dzierać swój świat imaginacyjny, a z pozycji tego 
świata imaginacyjnego - zdobywać nicość. Nicość 

była niepodatna, opierała się, wówczas siła wyobraźni 
zaczynała brzęczeć i szczebiotać, we wszystkich ska
lach formowało się, dźwięczało, pachniało i barwiło -
i oto powstał świat. Ale nicość zżerała z powrotem 
wszystko, co się natworzyło, świat nużył się, płowiał, 
życie rdzewiało, cichło, rozpadało się, marlo znowu -
nicość - i znów zaczynało się od początku. Tak da
wało się wytłumaczyć, dlaczego wszystko do siebie pa
suje, dlaczego możliwy jest kosmos. Wszystko to było 
strasznie przetkane bólem. Im wyżej się rosło, tym 
głębiej musiały sięgać korzenie. Chcę radości - więc 

chcę zarazem cierpienia. Nic - albo wszystko. W sile 
wyobraźni i w nicości leżała snadź praprzyczyna, a 
może stanowiły tożsamość. Kto poznał własny rytm, 
może mniej więcej powiedzieć, jak długo będzie dlań 
trwała męka czy cierpienie. Obłęd, sprzeczność -
muszą być również przeżyte. Pożar mojego domu jest 
nieszczęściem, ale jest zarazem płomieniem. Niechaj 
się cierpiący tym pocieszy, że obydwa są wyimagi
nowane. Patera, wygrywający obustronnie, także mu
siał to uczynić. Chłopiec nad stawem, 1903 



Na skutek pokrewieństwa tętna rozumiałem też 
istoty niższe. Wiedziałem dobrze; ten kocur· źle spał; 
tamten szczygieł żywi podłe zamysły. Podobne odbi
cia we mnie rządziły teraz moim postępowaniem. Ha
łas świata zewnętrznego dopóty smagał moje nerwy 
uczulając je, dopóki nie dojrzały do przeżyć Swiata 
Snu. 

Przy końcu tego rozwoju kończy się człowiek 
jako istota poszczególna, nie jest też już więcej po
trzebna. Ta droga prowadzi do gwiazd. 

Alfred Kubin 
Po tamtej stronie 

EPIZOD VII ·Patera 1 inlf arnarji 

WTEDY 
usłyszałem obok siebie nad sobą 
cichy głos: 
- CHODZ •.. 
I to był także mój pierwszy kierunek. 
Zacząłem iść bezwolnie jak lunatyk, z absolutną pew
nością, że prowadzi mnie wąski korytarz. 
Mijałem ludzi, zwierzęta i przedmioty - dotykając 

palcami wyznaczonych miejsc - lśniących i mato
wych, którym już dawno została wyznaczona ta rola 
i które przyszły na spotkanie ze mną po to, by mnie 
prowadzić. 

Miałem wrażenie, że zataczam wciąż mniejsze kręgi 
i nieubłaganie zbliżam się do CENTRUM ... 
I oto ostatni pokój i WIELKI CZARNY KSZTALT 
CYLINDRYCZNY. 
Pal wbity w ziemię zwiastujący środek. 



1. 
Był - stal oparty i spał na stojąco. Zatrzymałem się 
porażony. 

Oo - nie otwierając oczu - zaczął mówić przez sen: 
- Więc jesteś ... 
Widzisz 
Wyspa otoczona morzem ... nade mną 
WIE ZA 
a w niej ciemny otwór - matka pochyla się nade mną 
od strony głowy - ciągnie mnie ku sobie 
a potem oddala się ... znika, 
wtedy od nóg wspina się po mnie 
stwór bez głowy ... 
Więc jesteś . 

Czego ode mnie chcesz? 
Dobijasz się do mnie ... 
Zamiast zgłębiać moje MIASTO. 
Cóż za niecierpliwość, cóż za brak pokory .... 
Moje MIASTO stoi otworem a ty je odpychasz .... 
Widać .·bylo, że mówienie sprawia mu coraz większą 
trudność, że dygoce i że głos mu się załamuje. Prze
rwał i teraz milczał patrząc na cyfry 1 - 7 napisane 
na kadłubie walca. 
- Twoje miasto zabrało mi żonę i teraz pożera 

mnie .... i wszystkich. 
- Dość ... daj mi gwiazdę .... 
Bezbrzeżna samotność wszechmocy, bezkresna roz
pacz dowolności - oparty o walec osuwał się wzdłuż 
jego ścian. Odchodził. Znikał. Zostałem "sam - nie
zdolny iść za nim. Wpatrywałem się w liczby i rysu
nek, przypominający TAMTEN - rysunek Gautscha. 
2. 
Teraz pojawił się napięty ... z zamiarem ... wpatrywał 
się we mnie uporczywie i powoli, a potem coraz moc
niej - kołysał się. 

Był wsłuchany w siebie - ZANURZONY. Usta jego 
poruszały się bezgłośnie, twarz kurczył bolesny gry
mas uwagi. 

Człowiek, 1902 



Podniósł rękę i ja wpatrzony w niego musiałem zrobić 
to samo: 

- PODNOSZĘ RĘKĘ - WIDZISZ - MOJA 
RĘKA.„ 

I krzyk - jego usta otwierały się w bezgłośnym krzy
ku, a ja powtarzałem każdy jego gest i każdy gry
mas - ARTYKULUJĄC JAKIES NIEZNANE MI 
SLOW O. 

3. 
Wreszcie napięcie spadło z jego twarzy, rysy rozluź
niły się, zwiotczały, zwisły w znużeniu. 
- Jestem zmęczony. 
Pozwalał mi patrzeć na swoją głowę - bezwolnie 
chwiejną. 

Zataczał się z lekka. Oparł się znowu całym ciałem 
o walec ... a potem o mnie. Wziął moją rękę i położył 
ją sobie na szyi. 
- Dotknij mnie i pozwól mi odpocząć. 
Zawisnął całym ciałem na mnie. Zasnął i zsuwał się 
w dół - był coraz cięższy - nie mogłem go utrzy
mać. Opadaliśmy coraz niżej. Jego ciężar rozszerzał 
się, rozpłaszczał na podłodze ... na podłodze leżał nóż. 
Wziąłem go do ręki. ON - był bezbronny zupełnie 
w mej mocy ... Nigdy dokonanie tego gwałtu ... 
POKUSA ... 
Ekstatyczne 
wbicie 
ostrza 
w BEZWSTYD SNU ... 
Wtedy zaczął mówić: 
- Czy słyszysz śpiew zmarłych, świetliście zielo
nych .... rozpadają się w grobach bezboleśnie i łatwo .... 
LATWO .... 
Jego usta szeptały słowa - jak słowa modlitwy. 
- PATERA - dlaczego pozwalasz na to wszystko? 
- Bo nie ma mnie już ... 
JESTEM WNĘTRZEM - OSIĄ PLOMIENI 

JESTEM PASTWISKIEM OBJAWIEŃ ... 
A jednak nie ma mnie już ... 
mówił odchodząc •.. znikając nieodmiennie w ten sarn 
sposób •.. 

4. 
Pojawił się ... spieniony, w ataku furii: ... 
- ROBAKI!!! 
2ałosne małe kreatury 
Lękliwie tulące w głowach 
Swój nędzny dobytek! 
ZDRADZILISCIE MNIE!!! I ZAPRZEPASCILI!!! 
JA BóG· 
JA TWORCA 
Pozwoliłem zakwitnąć tu KWIATOM BELKOTU 
ja tu wszczepiłem STYGMATY CHAOSU 
I otworzyłem wam PRZESTWÓR BEZMIARU 
Który by spalił wasze mdłe powłoki 
Byście dozna1i w przerażeniu - PRAWDY ... 
I BOLU! 
Byście tworzyii od nowa 
Byście się odradzali w ogniu PRZEMIANY 
Sen miał was przenicować 
Cuchnące odleżyny ... toczone chorobą ... bagna 
Zapalam ... NOCĄ ... płomieniem obłędu 
Fontanna ognia wznosi się nad wodą 
Grzęzawiska ... co wchłoną ... 
KAMIEN" ... KAMIES ... bez dna bezdenne bezowoene 
KOLO i KOLO... oko... PŁACZU... GLO ... 
mol ... moa .... ooom ... OM 
Zatacza koło i oto następny symbol PERLY wyłania 
się spod jego r.;ki na powierzchni metafowego walca. 

5. 
Wychyla się 7.C złośliwym uśmiechem: 

- A ta czarna księga... to swoją drogą stary numer 
tego szarlatana. 
F ALSZYWY PALIMPSEST. Pismo sympatyczne -



wszystko pod wpływem światła - jedne litery zni
kają, drugie się pojawiają. 
- Jest jeszcze coś - GZYMS ZA MOIM OKNEM -
UCHYLA SIĘ ... 

6. 
Patera przechyla się i niespodziewanie przewraca się 
prosto na mnie - zupełnie jak na tamtym egza-
minie .. . 
- No ... No ... Coś się stało!!t 
Prędko? ... Muszą być lekarze ... 
Zanieś mnie prędko! 
Podnieś mnie! Tak! ... Nie ... 
COS PĘKŁO! 
Tutaj ... nie ... tędy! 
Ach cóż za ból! Jak boli! 
... Biegnę niosę zataczam się - bezładny bezowocny 
bieg, pełzanie pod ciężarem, z tym ciałem umiera
jącym, z tą senną śmiercią ... oblepiającą mnie ... 
Niosę na grzbiecie ciało Meduzy. 
Bez słowa protestu - bez myśli. 

7. 
Wtedy oplątuje mnie mackami ... 
I wgryza się w plecy drapieżna bestia ... 
Wyrywając ciało i wdzierając się w głąb ... 
Walczę z TYGRYSEM, z bezrozumnym ciemnym two
rem. 
W zupełnej ciemności i ciszy. 
Ciemność pochlania nasze krzyki ... 
Wyrywam się wreszcie ... 
Wtedy coś odpada trupio, upada ciężko - z tym 
strasznym stukiem czaszki o posadzkę ... 

Krystian Lupa 

Anarchia, ok. 1903 



• 

Czy kto uwierzy, 1z są takie domy? Nie, ludzie po
wiedzą, że fałszuję. Tym razem jest to prawda, bez 
opuszczeń, oczywiście, i bez dodatków. Skądby mi 
się to miało wziąć? Wiadomo, żem ubogi. Wiadomo. 
Domy? Ale chcąc być ścisłym, były to domy, których 
już nie było. Domy, które rozebrano od góry do dołu. 
A istniały tylko te drugie domy, które stały obok 
tamtych, wysokie domy sąsiednie. Było niebezpie
czeństwo oczywiste, że się przewrócą, skoro tuż obok 
pozabierano wszystko: całe bowiem rusztowanie z dłu
gich, wysmołowanych masztów wbite było ukośnie 
między powierzchnię placu zasłanego gruzem a obna
żony mur. Nie wiem, czy mówiłem już, że myślę o tej 
ścianie. Ale to nie była, że tak powiem, pierwsza 
ściana istniejących domów (co przecież można było 

przypuścić), lecz ostatnia ściana byłych domów. Wi
dać było ich ścianę wewnętrzną. Widać było na po
szczególnych piętrach ściany pokojów, a na nich 
przylepione jeszcze tapety i tu, i ówdzie szczątki po
dłóg albo sufitów. Obok ścian pokojowych wzdłuż ca
łego muru pozostało jeszcze brudnobiałe pasmo -

i tędy pełzała w niesłychanie wstrętnych, miękkich 

jak glista, jakby trawiących ruchach otwarta, rdza
wa rura klozetowa. Po szlakach, którymi szedł gaz 
świetlny, pozostały na brzegach sufitów szare, zapy
lone ślady, które tu i tam zgoła niespodzianie skrę
cały okrągło i wbiegały w kolorową ścianę, gdzieś 

w dziurę wydartą czarno i bezwstydnie. 
Najbardziej wszakże niezapomniane były same 

te ściany. Twarde życie tych izb nie dało się zdeptać. 
Było jeszcze, trzymało się pozostałych gwoździ, stało 
na wystających na jeden łokieć podłogach, skuliło się 
przed resztkami kątów, kędy jeszcze było trochę wnę
trza. Widziało się, że było to życie i w farbie, którą 
powolnie rok za rokiem przemieniło: błękit w sple
śniałą zieleń, zieleń w szarzyznę, a żółtość w starą 

odstałą biel, która gnije. Ale żyło ono niemniej w miej
scach świeżych, co się zachowały na tyłach luster, 
obrazów i szaf; bo naszkicowało i obrysowało ich 
kontury i, razem z kurzem i pająkami, było także 
w tych ukrytych miejscach, obnażonych teraz. Było 
życie ono w każdym zdartym paseczku i w bąblach 
wilgotnych u dołu tapet, chwiało się w zwisających 
strzępach, wydzielało się z szpetnych, bardzo dawno 
powstałych plam. 

I oto z tych ścian, niegdyś niebieskich, zielonych 
i żółtych, obramowanych szlakami odłupanych mu
rów, wystawało tych żyć powietrze, zacięte, leniwe, 
zbutwiałe powietrze, żadnym dotąd wiatrem nie roz
wiane. Tam tkwiły obiady i choroby, i wyziewy, i wie
loletni dym, i pot, co wydziela się spod pachwin i ob
ciąża suknie, i czczy zapach z ust,i fetor spotniałych 
nóg. Tam tkwił kwas uryny i żar sadzy, i szary opar 
ziemniaczany, i ciężki, śliski smród zestarzałego smal
cu. Słodkawa, długa woń zaniedbanych niemowląt i 
bojaźliwe wyziewy dzieci, co idą do szkoły, i zaduch 
z łóżek dojrzewających chłopców. I przyłączyło się 
wiele rzeczy, które przyszły z dołu, z parującej otchła,.. 
ni ulicznej, a inne pościekały z góry z deszczem, któ-



ry nad miastami nie jest czysty. I niejedno naznosiły 
słabe, oswojone wiatry domowe, pozostające zawsze 
na tej samej ulicy, i wiele tam było jeszcze rzeczy 
o niewiadomym pochodzeniu. Wszak mówiłem, że 

wszystkie mury były rozebrane doszczętnie? Otóż 

o tej ścianie mówię bez przerwy. Powie ktoś, że długo 
przed nią stałem; ale gotów jestem przysiąc, że za
cząłem biec z chwilą, gdy poznałem tę ścianę. To bo
wiem jest właśnie straszne, że ją poznałem. Poznaję 
to wszystko i dlatego tak po prostu to wchłaniam; 
czuje się to w moim wnętrzu jak u siebie. 

Rysunki - Alfred Kubin 

R. M. Rilke 
Mal te 
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Jan Giintner 

Jacek Romanowski 
Jerzy Fedorowicz 
Janusz Koprowski (gośclinnie), ~ ~ 
Waldemar Dziwniel {PWST) Janusz Koprowski (gościnnie) 
Zofia Więclawówna ~ llat.Vł--tA. 
Grażyna Laszczyk 

1 
~ ~~-~~ 

Anna Chudzikiewicz 

Portret Herkulesa Bella maluje Lidia WUk 

Zdjęcia ftlmowe MAREK NOREK 

REŻYSERIA I SCENOGRAFIA: 

Krystian Lupa 

MUZYKA: 

Marcin Krzyżanowski 
Asystent reżysera: :Piotr Skiba 

Asystent literacki: Bożena Topolska 

Dyrektor Organizacyjny M. IAIRZTIEI * Kier. Literaccy E. MORAllEC. J. OPALSKI * Kler. Muzyczny M. MfllA 

Inspicjent 
Sufler 

Kosttumy wykonano pod kterunktem: 
pracown'ta krawiecka damska 

pracownia krawiecka męska 
Dekoracje: 

pracownia malarsko-buta/orska 
pracownta ślusarska 

pracownta p erukarska-fryzjerska 
Obu wte 

Nakrycia g!owy 
G!. elektryk 

Akustyk 
Brygadier sceny 

KIEROWNIK TECHNICZNY 
KOORDYNATOR P-!łACY ARTYSTYCZNEJ 

!!! PRA}>REMIERA W 'I'.EATRZE KAMERALNYM 

Marta Gronkowska 
Michalina Starczyk 

Jadwiga Siedlecka 
Zdzlslaw Szewczyk, Józef Kanfa 

Maciej Moszew 
Franciszek Malek 
Tadeusz Domiczek 
Sp-nta Pracy „Gromada" 
Haltna Pazderska 
Eugeniusz Wandas, Eugeniusz Wątroba 
Dariusz Wściublak 
Józef Opolski 
JERZY KOLAK 
LESZEK BARANOWSKI 

W DNIACH 25, 26 MAJA 1985 ROKU !!! 



I PERtJ\ 
1 Wezwanie 

2 Nocna podróż 

3 Kawiarnia Panoptikum 

4 Czar zegarowy 

5 Baronowa sprzątająca 

6 Okno na podwórze 

7 Archiwum 

li WIELHJ\ ·PRZE~IANJ\ 
1 Klaps 

2 Jubileusz wielkiej aktorki 

3 SmierćEwy 

. • „ • • . • • • • 

4 Scia:na 

5 Próba drugiego etapu 

6 Sobowtór 

7 PATERA 

8 Swit nad brzegiem morskim wyschniętego stawu 

9 Herkules Bell 

10 Kabaret ujawnienia 

11 EPILOG - widok z wyższego piętra 


