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Tytuł ( ... ) sztuki Stanisława Tyma nie kłamie. Rozmowy znaczą w niej 
wiele , chyba nawet najwięcej. Są motorem akcji - o ile o takiej w tradycyj
nym rozumieniu można tu mówić, są też źródłem spięć i konfliktów mię
dzy postaciami. Aż chciałoby się powiedzieć, że opiera się na nich cała 
dramaturgia, gdyby nie wątpliwości czy taka, na dobrą sprawę, w „Rozmo
wach przy wycinaniu lasu istnieje" . 

Sztuka ta mało bowiem przypomina swą konstrukcją to, co zwykło się 
określać mianem utworu dramatycznego, rzeczy napisanej dla teatru we
dług pewnych reguł i zasad. Ma ona wyraźny rodowód kabaretowy lub 
nawet estradowy : wiele w niej ze skeczu, sporo z felietonu i kabaretowych 
„numerów". Stanisław Tym daje nam znać w „Rozmowach", że jest auto
rem celującym w tych gatunkach, żę ma znakomite wyczucie ich stylu. 
„Rozmowy" to właściwie mieszanka luźno powiązanych skeczów, a nie 
całość o wyraźnej linii dramaturgicznej. Jej rytm wyznaczają nie tyle kolej
ne perypetie przy wyrębie lasu , ile kolejne skeczowe pointy i świetne nieraz 
dowcipy. ( ... ) 

Wydarzeń jest tu niewiele. Rzecz cała rozgrywa się wokół sprawy lasu, 
który trzeba wyrąb ać, by na jego miejscu zasadzić kapustę - ta z kolei ma 
posłużyć zwabieniu zajęcy i w konsekwencji zniszczeniu owocowych sa
dów, które zbyt obficie owocują i są dla wszystkich źródłem kłopotów (bo 
to i zebrać owoce i przewieźć trzeba, a jeszcze sprzedać - jak tłumaczy 
Siekierowy ). Zbierają się więc drwale do tej roboty , zbierają, skracając 
sobie czas polowaniem na karpia (polują tak bezskutecznie od dziewięciu 
lat) i pogaduszkami . 

A gadają o wszystkim. O „Hamlecie" i Dostojewskim, o karpiu i kapuś
cie , o aniołach, artystach i analfabetach, o duchach, poetach i Wiesławie 
Lipie - tudzież wielu innych rzeczach i postaciach, niby absurdalnych, 
a przecież jakoś nam znanych .. . ~łno jest w tych rozmowach kapitalnych 
spięć i pysznego, surrealnego nieco humoru obok - co tu dużo mówić -
celnych, satyrycznych strzał ów i obserwacji zjawisk „prosto z życia wzię 
tych". ( ... ) 

Barbara Oster/off, „O karpiu, lesie i kapuście 
rozmowy w »Kwadracie«. Teatr 1975, nr 10 

( ... ) Drwale czekają na siekiery, na pracę, na jej sens, na lepsze, na 
zmianę. To „lepsze" musi być tak dobre, że aż trudno je sobie wyobrazić . 
„Lepsze" powinno być takie wspaniałe jak bajki, które opowiadają zwierz
chnicy. A im zwierzchnik ważniejszy, tym bajkowa królewna cudniejsza, 
tym bardziej kapie od złota jej pałac - tym jest piękniej. Wyglądają więc 
bohaterowie „Rozmów" tego piękna, niecierpliwiej młodsi, sceptycznie już 
- starsi. Czeka Macuga, reprezentant ostro sparodiowanej tzw. życiowej 
mądrości, ale pełen też godności serio( ... ); czeka młody, żarliwy a naiwny 

. Dunlop; intelektualista Bimber, liczący trupy w „Hamlecie" i „Zbrodni i ~a
rze'', czeka uległy wobec silniejszych Zyzol. 

I Piękno przychodzi - jako anioł. Anioł stworzony na miarę świata 
i doświadczeń bohaterów. Ma na imię Ethalia i jest małą, pretensjonalną 
aktoreczką. Pięknu towarzyszy Sztuka, czyli Aleks Jung, twórca i hochszta
pler zaangażowany, pisarz, malarz, reżyser. Aleks uzasadnia w artystycznej 
formie ideologiczną potrzebę posłusznego leżenia pod zwalonym drzewem, 
zaś Ethalia w odpowiedzi na nabożną adorację hojnie szafuje swymi wdzię
kami - obdarzając przy okazji francą Dunlopa i Siekierowego. Siekierowy 
nie jest tą francą specjalnie zdziwiony, sprawia wrażenie , jakby w gruncie 
rzeczy czegoś podobnego się spodziewał. I Siekierowy i reszta starszych 
sporo już pewnie przetrzymała takich spotkań z Pięknem . Ale dla Dunlopa 
Ethalia była dopiero pierwszym fałszywym aniołem i dlatego właśnie on 
przeżywa to najciężej. (. „ ) 

Postaci w utworach tak ostrych, jak „Rozmowy", są przeważnie tworzo
ne - lepiej lub gorzej - na zimno, są karłowate i mają budzić alb9 budzą 
odrazę. Natomiast bohaterowie Tyma to ludzie mali, ale nie podli. Załośni, 
ale nie odrażający. Autor nie czuje do nich wstrętu, choć ich nie oszczędza. 
Ich niewiedzę, biedne nadzieje i olśnienia, żałosny, okrutny finał ich wiel
kiego czekania - opisuje jaskrawo, lecz bez pogardliwego chichotu.( ... ) 
Współczucie Tyma nie ma nic wspólnego z ciepełkiem melodramatycznym. 
Nie jest mówione, nie jest zawarte w sentymentalnych sytuacjach, lecz 
wynika z konstrukcji postaci, a także z umiejętności nakazania widzowi, by 
pamiętał o tym, co jest poza sceniczną polaną. Bo właśc iwie żaden dowcip 
nie został napisany wyłącznie dla dowcipu czy dla wykazania autorskiej 
wyższości nad postaciami ; każdy charakteryzuje przyczyny sposobu myśle· 
nia bohaterów, ich świat. Całość zaś zrobiona została bez zadęcia, bez tego 
nieznośnego, a panującego nam niemiłościwie tonu prawdy objawionej. 

.Joanna Godlewska, „Rozmowy i grymasy - przy 
wycinaniu lasu ", Teatr I 984, nr 7 
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Autor „Rozmów ... " ma duże poczucie śmieszności życia, które ukazuje 
w krzywym zwierciadle satyry. Zabawny jest zwłaszcza dialog bazujący na 
prymitywizmie myśli bohaterów, ubóstwie leksyki i składni, odwołujący 
się często do pure nonsensu, który w pewnych momentach odsłania jakieś 
tragiczne perspektywy rzeczywistości . Nie trzeba konkretyzować poszcze
gólnych sytuacji dramatycznych, wystarczy bardzo ogólnie wejść w ich kli
mat, by poczuć się zgniecionym przez narastający absurd, który nie jest 
tylko absurdem, ale także świadczeniem prawdzie o świecie - naszym, wła
snym, polskim 

Bronisław Mzmoń, „Rozmowy przy wycinaniu lasu", 
Tygodnik Powszechny 1975, nr 45 
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W OBRONIE ARTYKUŁU 

W szkole jest u nas bardzo cacy, 
Przez okna widać zakład pracy, 
Nauczycielska kadra w sumie, 
Raczej oparta na fachowcach 
I nawet woźny coć tam umie -
Jest tylko jedna czarna owca. 

Skarżypyta , 
bez kopyta, 
wciąż donosi! 
Skarżypyty 
nikt nie lubi, 
nikt nie znosi. 
Skarżypyta 
Głupi lizus, 
Wszawy szpicel, 
Sam do domu 
Wraca z budy 
Przez ulice. 

W szkole spiskowców raczej nie ma, 
Zadania pisze się na temat , 
Nikt zbrojnym czynem wywrotnym 
I spiskiem się tu nie zajmuje, 
Nikt nie chce strącić żadnej głowy -
A szpicel cały czas szpicluje. 

Skarżypyta, 
bez kopyta 
- każdy wie kto. 
Rzadko słucha 
Go już nawet 
Sam dyrektor. 
Skarżypyta, 
Głupi lizus, 
Mierny gnojek. 
Niech donosi! 
Skarżypyty 

. Się nie boję ! 
Ze czasem inne mam poglądy? 
.te mam o sprawach różne sądy? 
Ze pogląd ciasny mam lub szerszy? 
Ja mam to pra\\O - powiem tu ci -
Bo mam siedemdziesiąty pierwszy 
Artykuł mojej Konstytucji! 

Skarżypyto 
Zgiń, przepadnij! 
Ciermy typie, 
Nikt się nawet 
Nie zasmuci 
Na twej stypie. 
Wszyscy orzą, 
Uczą, piszą, 
Domy wznoszą -
Tych nam trzeba, 
A nie durniów, 
Co donoszą. 

Stanisław Tym 



My alkoholicy, a przynajmniej ich psychicznie zdrowy i postępowy 
odłam, chcemy niniejszym wyrazić głęboką wdzięczność oraz dać szerokie 
poparcie wprowadzonym od niedawna kaucjom za butelki do win i wódek 
czyli zastaw oraz dla całego bałaganu, który powstał przy tej okazji. ( .. . ) 
Stawiano niegdyś sztuczne bariery pomiędzy nami i społeczeństwem i jeżeli 
potrafiliśmy je siłą naszego charakteru zniwelować i wtopić się w organizm 
społeczny, to świadczy to chyba dobrze o naszej aktywności i rozumieniu 
zadań. Utrudnianie w spożywaniu napojów alkoholowych jest u nas powsze
clmie znane i nie chcemy o tym mówić. Niech wystarczy tylko, że dawniej 
butelki zatykano korkiem i można było odbić je bez trudu. Ostatnio wpro
wadzono nakrętki metalowe, które trzeba otwierać u ślusarza lub mieć przy 
sobie bukfel. Są liczne poranienia skóry rąk i dłoni. Wprowadza się ciągle 
nowe gatunki wódek dezorientując nas i wystawiając nas na ciężką próbę. 
Zachowujemy jednak trzeźwość i umiar. Tylko niektórzy, najbardziej 
chwiejni, nie wiedzą już czego się trzymać, głowy potracili od tego wyboru, 
piją raz to, raz tamto. Niektórzy porzucają nawet nasze szeregi i zrywają 
z nami, ale wracają, wracają. A nasz zdrowy odłam, czyli zdecydowana wię
kszość, trzyma się zdecydowanie i jest gotów do przyjęcia nowych trudów 
jakie się przed nami postawi. Wiadomo bowiem, że trudności oczyszczają 
tylko nasze szeregi. Ci, którzy mimo trudności i kłód rzucanych pod nogi, 
zostają z nami i piją - piją z potrzeby i z głębokiej świadomości, a nie dla 
widzimisię lub dla taniego efektu. Toteż z głęboką wdzięcznością przyjmu
jemy kolejne utrudnienie w postaci wprowadzonych ostatnio kaucji za bu
telki od win i wódek. Sklepy butelek tych nie chcą przyjmować bo mówią, 
że nie mają miejsca i że tych butelek strasznie dużo. Dobrze to świadczy 
o masowości naszego ruchu. Chodzimy więc z pustymi butelkami jak 
błędne owce i barany i nie wiemy gdzie się udać . Marzą się nam szklane 
domy, na które, wiemy, iż potrzeba jest szkła i my to szkło właśnie mamy 
teraz i chcemy je oddać, ale nikt od nas nie chce wziąć, choć jest zarządze
nie, że ma chcieć. Serce nam się kraje i popadamy we frustracje, ale dobrze, 
że tę trudność wprowadzono bo nas to bardziej zewrze i okrzepnie . Nie
którzy -- ale to jednostki -- uważają, że zamiast za butelki to lepiej było 
wprowadzić kaucję czyli zastaw za, na przykład, gazety. Jak przychodzi 
kto i nic ma ze sobą wczorajszej, to za dzisiejszą musi zapłacić zastaw 
trzyzłotowy. Ale nam, większości, wydaje się, że papier jest cierpliwy 
i może poczekać a szkło nie jest takie cierpliwe i dlatego dobrze się stało, 
że jest kaucja za szkło. 

Dlatego piszemy ten list, aby dotarł wszędzie i upoważniamy kolegę 
Tym do zajęcia się tym". (następują liczne podpisy) 

Stanisław Tym, „List", Literatura 1975, nr 4 
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