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Dyrektor naczeln Mieczysław Marszycki 
Dyrektor artystyczny Maciej Prus 
Kierownik literacki Paweł Konie 

Akt I Franciszek · Zbigniew Konopka 
Ojciec · Krzysztof Kołbasiuk 
Matka · Ewa Żukowska 
Wuj · Mirosław Guzowski 
Ciotka · Mirosława Krajewska 
Młodszy brat . Mieczysław Morański 
Młodsza siostra. Danuta Stenka 

Akt II Wilk · Krzysztof Kołbasiuk 
Córka wilka · Danuta Stenka 
Pierwsza Pani · Krystyna Wachclko-Zaleska 
Druga Pani . Justyna Kulczycka 

Marzcnna Manteska (go ś cinnie) 

Franciszek . Zbigniew Konopka 

Chóry · Mirosława Krajewska, Ewa Żukowska, 
Mirosław Guzowski, Jacek Sobieszczański 

Reżyseria· Jarosław Ostaszkiewicz 
Asystent reżysera · Paweł Łysak 

Kierownictwo muzyczne · Marcin Błażewicz 
Dariusz Różankiewicz 

Scenografia · Grzegorz Małecki 

Ruch steniczny · Czesław Bilski 

Reżyseria światła · Krzysztof Solczyński 

Sufler · Barbara Sos na 
Inspicjent . Jarosław Arkuszewski 

Muzykę pod dyrekcją kompozytora nagrał 
zespół kameralny 
Realizacja nagrania · Andrzej Brzoska 

14 
Premiera czerwiec 1991 · Duża Scena 



Stefan Themerson (1910-1988) 

Urodził się w Płocku, zmarł w Londynie. 
Artysta wszechstronny: poeta, powieściopi
sarz, eseista, autor filmów eksperymental
nych, plastyk. Studiował fizykę i architek
turę, czynnie zajmował się filozofią, logiką, 
semantyką. W swej twórczości łączył ele
menty rozmaitych dyscyplin wiedzy i sztuki. 
Do najbardziej znanych i cenionych jego 
utworów literackich należą: Wykład profeso
ra Mmaa (ze wstępem Bertranda Russella), 
Kardynał Poliituo, General Piesc, Bayamus, 
Katedra Przyzwoitości. Pisywał również 

utwory dla dzieci. Także wydawca. Założy
ciel - razem z żoną, Franciszką Themerson, 
najbliższą współpracowniczką, równie jak 

Stefan Themerson w latach pisania opery 

on nieprzeciętną osobowością artystyczną 
- Spółdzielni Autorów Filmowych wydają
cej pismo fa (w Polsce w latach trzydzies
tych). Twórca i szef oficyny wydawniczej 
Gaberbocchus (w Anglii, od lat czterdzies
tych do końca lat siedemdziesiątych). Przy
jaciel artystów i myślicieli. Mędrzec i kpiarz. 
Sceptyk i racjonalista. Często posługiwał się 
groteską, ironią, parodią naukowego wywo
du. Nad operą semantyczną Święty Fran
ciszek i wilk z Gubbio albo Kotlety Świętego 
Franciszka pracował w latach 1954-1960. 
Premiera opery - wydanej w Anglii w roku 
1972 - odbyła się w Gdańsku w Teatrze 
«Wybrzeże» w roku 1981. 
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Stefan Themerson Święty Franciszek i wilk z Gubbio 
albo Kotlety świętego Franciszka 

Struktura tej opery zbudowana jest ze słów 
i ich znaczenia - stąd - w podtytule: «opera 
semantyczna» i dlatego też be n art i -
c u 1 at o jest prawdopodobnie najważniej
szą ogólną dyrektywą. 

Naiwności i prymitywizmy, choć prawdzi
we i nieudawane, n ie są tak naiwne i prymi
tywne jak się na pierwszy rzut oka może 
wydawać. Strona wokalna jest konwencjo
nalna, ponieważ postaci są - świadomie, 

umyślnie - szablonowo-konwencjonalne. 
I powinny takie pozostać. Powinny pozostać 
konwencjonalne po to, żeby pokazać, że 

komizm tej opery jest - kosmiczny; że wyni
ka nie z psychologii osób, nie z sytuacji , 
a z natury rzeczy fundamentalnych (akt 2, 
scena 2). Osoby, same w sobie, nie są komi
czne. Nie są ani śmieszne, ani nieśmieszne; 
ani dobre, ani złe. Są tym, czym są. Sytuacje 
także nie są komiczne. Dramat i komizm jest 
w konflikcie, jaki istnieje w prawach przy
rody. 

Nawet momenty parodii nie są parodią 
osób - są wynikiem ich istnienia. W «Pater 
familias» na przykład (akt 1, scena 2) oraz 
w samogłoskowym «Walcu Rodziny» (akt 2, 
scena 2), parodia nie ośmiesza nikogo «oso
biście», jest formalna, lingwistyczna - nie 
wini nikogo za fakt istnienia, ale jest wyni
kiem ich istnienia. 

Sumując: osoby i ich śpiew są konwencjo
nalne po to, żeby podkreślić, że komizm 

opery jako całości nie jest wynikiem jakichś 
specjalnych niezwykłości charakteru (Fran
ciszek i Rodzina są zwykli, szablonowi; Wilk 
nie jest demoniczny, jest logiczny) - że 

wynika z dramatu, jaki istnieje w samej 
budowie świata . Taka jest właściwa treść tej 
opery. ( .. . ) 

Kosmiczny dramat (widziany jako boska, 
czy nie-boska komedia) jest u podstawy obu 
tych światów: wokalnego, konwencjonalne
go świata Rodziny Franciszka - i orkiestro
wego nowoczesnego świata, który nas ota
cza. To co te dwa światy mają wspólnego , 
w głębi u podstawy- to biologiczny dramat, 
«mięsożerny» dramat, na który nie ma Alte
rnatywy (koniec aktu 2). To nie jest już spra
wa ani staroświecczyzny ani modernizmu. 
To sprawa bezczasowa czy pozaczasowa. 

(z przedmowy) 



r-- -·· 
\ -------- " 

C~.- - --------\ /Cj>r 
s ,,.. 
-~ 

/ ·' 
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Marek Karpiński Zaproszenie do klubu 

Klub był mały, ale elitarny. Nie miał stałego 
miejsca, klubowych uniformów ani emble
matów. Jego członkowie rozpoznawali się, 

mówiąc tajnym językiem. Był to język ksią
żek Stefana Themersona. Profani zupełnie 
nie orientowali się, w czym rzecz. Sam 
testowałem problem na cenzurze więziennej, 
pisując do mojego brata językiem, jakim 
zwykł wykładać profesor Mmaa. Dawało się 
nim przekazywać wszystko na temat aktual
nej sytuacji politycznej, wystarczyło tylko 
wejść w świat stworzony przez autora. 

Jaki to świat? A no taki, w którym możli
wa jest opera Kotlety świętego Franciszka. 
Pisarstwo Themersona polega na sztuce alu
zji, odwołań, przewartościowań i metamor
foz. Już tytuł opery odnosi nas do Kwiatków 
św. Franciszka. Jest to anonimowy toskański 
przekład łacińskiego dzieła przypisywanego 
bratu Ugolino da Montegiorgio - Actus 
beati Francisci et sciorum eius (Czyny św . 

Franciszka i jego towarzyszy), którego ory
ginał gdzieś w pomroce dziejów zaginął. Do 
naszych czasów, przepuszczone przez ów 
toskański dialekt, dotrwały pięćdziesiąt trzy 
Fiovetti - Kwiatki, czyli obrazki i przypowie
ści z życia św . Franciszka z Asyżu. Kilka 
Kwiatków próbował w 1892 roku przełożyć 
na góralszczyznę Stanisław Witkiewicz. Naj
bardziej znany przekład dokonany został 
w 1910 roku przez Leopolda Staffa. 

Za podstawę libretta opery Themersona 
posłużył Kwiatek dwudziesty pierwszy, no
szący tytuł O prześwietnym cudzie, którego 
święty Franciszek dokonał nawróciwszy okro
pnie dzikiego wilka z Gubbio . Największy 
z Braci Mniejszych miał ubić z wilkiem 
interes. Wilk mianowicie miał odstąpić tak 
od swoich obyczajów, jak od osobistych 
starań o zaspokajanie głodu. Tę kwestię 

mieli rozwiązywać mieszczanie z Gubbio, 
w imieniu i w trosce o których występował 
Święty . Choć telewizji w owych czasach nie 
znano, zakończenie odbyło się na gubbijs
kim rynku hucznie i publicznie, jak przed 
kamerami, pośród błysku fleszów: „A święty 
Franciszek rzekł wobec wszystkich do wilka: 
«A ty, bracie wilku przyrzekasz-li przestrze
gać względem tych oto pokojowego układu, 

że nie ukrzywdzisz ani ludzi, ani zwierząt , 

ani żadnego stworzenia?» 
Wilk ukląkł, pochylił głowę i łagodnymi 

ruchy ciała , ogona i uszu okazywał, jak 
mógł, że będzie przestrzegał układu. 

Święty Franciszek rzekł: «Bracie wilku, 
jakeś mi dał porękę tej obietnicy za bramą, 

tak pragnę , byś mi wobec ludu całego dał 
jaki dowód przyrzeczenia, byś mnie nie okpił 
co do obietnicy i poręki, którą dałem za 
ciebie». 

Wówczas wilk podniósł prawą łapę i poło
żył ją na dłoni świętego Franciszka." 



I właśnie ten historyczny shake hands legł 
u podstaw opery. Wilk, jak świadczą Fioretti 
żył jeszcze dwa lata. Ściśle dopełniał warun
ków umowy i kiedy chadzał po domach, 
żaden pies nań nawet nie szczeknął. Księga 
natomiast milczy o tym, co ten zurbanizowa
ny dzikus jadał. Czy przeszedł na kuchnię 
jarską? Czy też gubbijczycy zastępowali go 
w morderczych czynnościach zabijając, pat
rosząc, warząc i opiekając za niego. 

Jest to nader ważki problem etyczny. 
W wielki plan dziejów wpisana jest nasza 
kondycja mordercza. Aby żyć, musimy jeść . 

Aby jeść, musimy odbierać życie innym 
stworzeniom. I niech nas nie myli przykład 
ostryg, które połyka się żywe. One tego 
połknięcia nie przeżywają. Mięsożerność jest 
naszą gatunkową tragedią. Z tragedią daje 
się żyć, jako że nie daje się jej przezwyciężyć. 
Natomiast naszym dramatem jest zabijanie 
nad potrzeby żołądka. Nawet kanibale są od 
nas pod tym względem bardziej etyczni. 

W Katedrze przyzwoitości w wykładzie ku 
czci Johanna Huizingi autor Świętego Fran
ciszka i wilka z Gubbio stwierdził: «Może 

więc przetrwanie najłagodniejszych ma wię
cej sensu ... Wraz z upływem czasu ten logicz
ny absurd dbania nie tylko o siebie sprawia, 
że zwierzę poszerza sferę przyzwoitości poza 
swe własne potomstwo i rodzinę, na stado, 
na szczep, rasę, klasę, naród - na cały 

gatunek? W każdym razie, taki właśnie ciąg 
zdarzeń pragnąłbym nazwać „Postępem". 

I chciałbym móc myśleć, że drogę mu wyzna
cza nie wiara w fetysze, i nie jakaś Wielka 
Iluzja, i nie agresja (KTÓRA Z AGRESJI 
W IMIĘ JADŁA ZWYRODNIAŁA 

W AGRESJĘ W IMIĘ IDEI), - lecz jego 

własny impet ewolucyjny, niezależny od na
szych kulturowych trzepotań się w 1m1ę 

Wielkich Celów, szlachetnych czy niegod
nych» . 

Są to wielkie pytania antropologii. Czym 
jest człowiek? Gdzie i jakie są jego granice? 
Aby wyjść poza nasze, własnym gatunko
wym interesem skażone spojrzenie oddajmy 
głos badaczowi z rodu termitów, słynnemu 
profesorowi Mmaa: «- Lecz cóż będzie, jeśli 
w tym miejscu któryś ze smakoszy wydziału 
filologicznego przypomni nam niejakiego 
Arystotelesa, który z całym godnym go 
autorytetem stwierdził niezbicie, że l'hom
me, że man, że człowiek, że jednym słowem 
( ... ) jest Deus aut bestia, że jest either 
a Godor a beast, że jest Bogiem łub bestią. 

Jakże coś, co jest distinct from the lower 
animals and from angels or the Divine 
Being, jakże coś, co jest ni ange ni bete 
- może być jednocześnie Deus aut bestia, 
a God or a beast, Bogiem lub bestią? ( ... ) 

Proszę Państwa! To, gdzie homo się znaj
duje, wśród zwierząt niższych czy wyższych, 
wśród aniołów czy Divine Beings, zależy nie 
od niego, lecz od nas. Jeśli zastosujemy 
prawdziwą, naukową metodę badania, to 
czy użyjemy klucza l'homme, man czy czło
wiek etc. - homo, czy chce, czy nie chce, 
zawsze znajdzie się w Świecie Organicznym. 
W Królestwie ZWIERZĄT, w Guberni 
WIELOKOMÓRKOWCÓW, w Powiecie 
CRANIATA, w Gminie CHORDATA, 
w Parafii VERTEBRATA, w Klasie 
MAMMALIA EUTHERIA, w Rzędzie 
PRIMATE8 ANTHROPOIDEA, w Ro
dzinie HOMINIDAE». 

Nie ma ucieczki od naszej zwierzęcości. 

I jesteśmy ludźmi o wiele bardziej wtedy, gdy 
jesteśmy w zgodzie ze swą zwierzęcą naturą 
niż wtedy, gdy jesteśmy cywilizowani. To co 
w XIII wieku świadczyło o potędze Stwórcy, 
o boskim ładzie, dziś - zindustrializowane 
i zwielokrotnione zaświadcza o naszym zby
dlęceniu, jak wymyślona przez Themersona 
Fabryka Konserw Mięsnych, gdzie produ
kuje się puszki z nalepką KOTLETY ŚWIĘ
TEGO FRANCISZKA, szeroko reklamo
wane. Karmienie obłaskawionego wilka nie 
jest już dowodem harmonii stwórcy - kotle
ty, śpiewa Franciszek, «przynoszą pienią
dze, gotówkę, waluty, dywidendy!» 

A przecież, nauczał święty Franciszek, 
zwierzęta to nasi bracia mniejsi. Nie powin
niśmy się ich bać. Powinniśmy okazywać, 

żeśmy od nich więksi. Nie dowiedziemy tego 
przez zarzekanie się swojej istoty. Przypo
mnijmy pierwsze słowa powieści Themerso
na Kardynał Poldtuo: « 12 września 1862 
roku pewna stara panna spytała braci Gon
court: - Et puis, purquoi sommes-nous faits 
en viande?» . Fakt, żeśmy uczynieni z mięsa 
określa nie tylko naszą biologię, ale i naszą 
etykę . 

* * * 

Kotlety świętego Franciszka są operą seman
tyczną. Operą, czyli dramatem muzycznym. 
A jak Themerson postrzega muzykę? Jego 
porte-parole, profesor Mmaa, powiada: 
«Panu najłatwiej jest słuchać rytmów. Niech 
pan ich słucha. Z rytmów można zbudować 
dokładniejszą , być może, mapę prawdy, 
czyli mapę rzeczywistości, mapę świata, niż 

ze słów czy znaków matematycznych». Mu
zyka jest więc sprawą ważną, równopraw
nym i równouprawnionym z innymi środ
kiem wyrazu. Zapewne dlatego powierzył 
Themerson skomponowanie muzyki do jed
nego ze swych filmów, do Zwarcia, Witoldo
wi Lutosławskiemu. 

Jeśli wiemy, czym może być opera, spyta
my, dlaczego semantyczna. O przewodnic
two po tej trudnej problematyce poprosimy 
inną dziwną, trójnogą Themersonowską 

osobę zwaną Bayamusem: «Zadaniem po
ezji semantycznej nie jest tłumaczyć z jedne
go języka na drugi. Zadaniem jej jest kiełz
nać słowa, które się tak wypoetyczniły, że już 

w nich znaczenia żadnego nie ma - i tłuma
czyć je na taki język, który by ich pierwotne 
znaczenie przywrócił i smak dał mowy». Nie 
będzie tu więc estetycznych szarż, słowa 

będą się nam zalecały nie urodą, a skromno
ścią. Będą warte przez to, co znaczą, a nie 
przez to , jak zostały zestawione, oszlifowa
ne, przetworzone. Autor postuluje wręcz 
zastępowanie słów wierszy ich encyklopedy
cznymi definicjami. Postuluje, by słowa 

umieszczać jedno pod drugim, z góry na dół . 

«Tak, wiem, panom drukarzom londyńskim 
to się nie spodoba. Lecz, jak rzekł pan 
Tomasz Fuller lat temu trzysta „wiedza 
skorzystała najbardziej na tych książkach, 
na których drukarze ponieśli straty" . 

Na książkach Stefana Themersona zysku
ją czytelnicy. Dlatego właśnie utworzyli ten 
mały, ale elitarny klub. Nie płaci się składek, 
nie wymaga członków wprowadzających 

i poręczeń. Wystarczy poznać oryginalną 
twórczość autora Świętego Franciszka i wil
ka z Gubbio. Witamy w klubie. 
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Są dwa sposoby widzenia sposobów widze
nia świata. Jeden to jeden sposób, a drugi to 
drugi. I nikt nie wie: «Czy istnieje gdzieś 
jeden sposób widzenia obu?». Nie jest to ani 
stwierdzenie, ani pytanie. To wyraz pewnego 
uczucia. Czy mieliście Państwo kiedykol
wiek takie uczucie? Sprawiło ono, że odłoży
łem wszystkie książki i gazety, zgasiłem 
radio, w parku na ławce siadłem rozmyślając 
i na szezlongum leżał rozmyślając i rozmyś
lania te - melancholijne, choć nie smutne 
- były jak wskazówka zegara, która biegnie 
w koło i w koło, wciąż naprzód, ale zawsze 
wraca do punktu wyjścia. Stąd melancholij
ne - bo nie bez zwątpienia w istotę postępu. 

Chciałem, by wyrósł kryształ, bym przy
nieść go mógł Wam w darze, chciałem go 
ładnie owinąć w słowa i ofiarować. Wam 
dzisiaj. Niestety ... i to nie dlatego, bym 
symetrii rymów i rytmów formom nadawać 
nie umiał ... ale kryształy wyrastają w nie
zmąconej ciszy, a tej nie potrafiłem w sobie 
znaleźć . 

Więc wstałem z ławki, stanąłem pośrodku 
chodnika, ocknąłem się ze snu. Przyniosę 
Wam płonącą pochodnię, bojowe zawoła
nie, okrzyk «Allons citoyens». Na szczęś
cie ... i to nie dlatego, bym rozdzierającego 
krzyku z rymów i rytmów ułożyć nie umiał... 
ale przeżyłem różne zakręty Historii, zna
łem, widziałem, słyszałem różne rozdzierają-

ce głosy- prawdziwe i fałszywe (z których te 
pierwsze - bardziej niebezpieczne) więc przy
wołałem na pomoc moje poczucie humoru, 
aby mnie powstrzymało - w samą porę. 

Tak więc przychodzę do Was dzisiaj z pus
tymi rękami nie niosąc w darze żadnych 
Celów, bo nie ma Celu tak wzniosłego, by 
wart był jedno drgnienie serca więcej od 
Godziwości Metod. Albowiem, kiedy rzecz 
przemyśleć do końca, Godziwość Metod jest 
Celem Celów. 

Stefan Themerson Katedra przyzwoitości, wykład dedy
kowany Johanowi Huizinga wygłoszony przez Stefana 
Themersona w piątek 11grudnia1981 roku w kościele 
de Hooglandse w Leyden pod auspicjami Fakultetu 
Literatury Królewskiego Uniwersytetu w Leyden, Sto
warzyszenia Literatów Niderlandzkich i Redakcji 
dziennika NRC Handelsblad, przełożyli Anna i Piotr 
Bikont, Literatura na świecie nr 7/ 1987 (fragment) 

* * * 
Bardzo prosty fakt. Fakt, że ze wszystkich 
możliwych gatunków mięsożernych prze
trwały jedynie te, których wiecznie głodni 
przedstawiciele nie pożerali własnych dzieci, 
dopóki te dzieci nie urosły i nie wydały 
następnych i następnych mięsożernych po
koleń. 

To nielogiczne zachowanie, które umożli
wiło kontynuowanie gatunku, można na-



zwać «faktem biologicznym» lub też można 
je nazwać «altruizmem» albo, czemu nie?, 
«miłością». Jeżeli nazwiemy je «faktem bio
logicznym», mamy do czynienia z fizyką. 
Jeśli nazwiemy je «miłością», mamy do 
czynienia z etyką. Ale w tym okrutnym 
świecie, w którym zwierzę zmuszone było 
atakować, aby nakarmić nie tylko samo 
siebie, ale i swoje potomstwo, ten fakt biolo
giczny, ten logiczny absurd, ten bezintereso
wny kaprys DNA, ta miłość musiała po
przedzić agresję (której istnienie, paradoksa
lnie, spowodowała), a zatem i przyzwoitość 
musiała poprzedzić niegodziwość. 

(Stefan Themerson Katedra przyzwoitości„.) 

To, co kryje się za słowem «przyzwoitość», 
jest nie tylko pobłażliwie wyśmiewane, ale 
stanowi również obiekt zjadliwych szy
derstw i kpin. Pamiętacie Państwo Dzieci 
Kwiaty? Młodzi ludzie uzbrojeni w kwiaty 
i dzwoneczki, głoszący Władzę Kwiatów 
(Flower Power) i noszący kwiaty jako sym
bol uniwersalnej miłości i pokoju - nieświa

domi zapewne, ile w imię miłości zrodzono 
w świecie nienawiści! Wydaje mi się, że 
widziałem ich jeszcze wczoraj, lecz było to 
już prawie dwadzieścia lat temu, w latach 
sześćdziesiątych. Wtedy mniej więcej, które
goś wieczoru siedziałem w barze na rogu 
Randolph Avenue i Warrington Crescent, 
sącząc powoli whisky, kiedy jegomość w mo
im wieku usiadł przy mnie i rozpoczął roz
mowę od stwierdzenia: jak okropne jest to 
młode pokolenie. «Oh, yes„.» powiedziałem. 
Bo widzicie Państwo, we Francji rozpoczyna 
się konwersację od «Mais non!», nawet jeśli 

mówiący zgadza się z tym, co zostało powie
dziane. W Anglii zaczyna się od: «No tak„.», 
nawet jeśli się z przedmówcą nie zgadza. 
Mówi się: «No tak, ale.„», więc powiedzia
łem: «No tak, ale czy wie pan, co mi się 

przydarzyło wczoraj? Szedłem z żoną po 
Edgware Road, kiedy ujrzeliśmy maszerują
cą szeregiem w naszą stronę grupkę młodych 
ludzi: czterech chłopców i dwie dziewczyny. 
Kiedy byli już o krok, dwa przed nami, 
stanęliśmy nie wiedząc, co z tego wyniknie, 
a oni też stanęli i, ni stąd ni zowąd, wręczyli 
nam bukiet kwiatów, po czym spokojnie 
odeszli». I kiedy to opowiedziałem, jego
mość w barze, jegomość w moim wieku, 
odstawił kufel piwa i powiedział... Wiecie 
Państwo, co powiedział? Powiedział : 

«Obrzydliwość!». 

(Stefan Themerson Ka1edra pr::.1·::1rni10.i:ci„.) 

Jeżeli zdarzyło się wam przeglądać strony 
New York era ( 1968) musieliście Państwo 

zauważyć pewien zabawny rysunek . 
Literackie spotkanie w salonie. Kilka ko

biet i mężczyzna, on - wyraźnie poeta lub 
krytyk sztuki. Gospodyni przedstawia go 
innej kobiecie: «Panie Kent, to jest panna 
Bancroft. Ona także uważa, że wiersz nie 
powinien ZNACZYĆ, lecz BYĆ». 

A więc to tak. Wiersz ma prawo do bycia . 
Prawo do istnienia. Takjak zebra ma prawo 
do istnienia. Prawo do bycia. W porządku. 
Mam jednak szkaradne podejrzenie, że pra
wo do bycia głoszone przez zebrę w zwierzę
cym świecie i prawo do bycia głoszone przez 
Pegaza nie jest zupełnie tym samym. Dlacze
go? 

Otóż, niewiele wiem o zebrach, ale (jeśli 
nie podchodzi się do nich od tyłu) wyglądają 
na całkiem niewinne zwierzęta. Inaczej się 

ma rzecz z Pegazem. Pegaz jest niebezpiecz
ny. Są rytmy w pracy jego nóg i są rymy 
w jego skrzydłach, a będąc już na jego 
grzbiecie, nie wiemy nigdy dokąd nas zabie
rze. W dół, do Źródeł Rzeczywistości. Czy 
precz od nich. Czy też po prostu na przejaż
dżkę. 

Ale po to, żeby się nie dać oderwać od 
rzeczywistości, po to, żeby się nie dać uwieść, 
ta POEZJA SEMANTYCZNA mi się wy
myśliła (żeby nie rzec wybuchła) jakieś trzy
dzieści lat temu (1944?), przed epoką telewi
zji, w czasach, kiedy polityczni demagodzy 
wszystkich naści używali krasomówczych 
sztuczek skradzionych poetom, tak jak dzi
siaj, w tym wieku Oświecenia przez Rekla
mę, demagodzy handlowi używają tricków 
filmowych skradzionych awangardzie ekra
nu i płótna. 

Stefan Themerson ~Vs1ęp do poe::ji semantycznej, prze
łożyli Agnieszka Taborska i Marcin Giżycki Literatura 
na świecie nr 7, 1987 (fragment). 

Metoda niby prosta: zastąpić kluczowe sło
wa wiersza ich definicjami. Ale jak to zrobić 
w druku? jak zastąpić jeden atom słowny 
długą wstęgą jego widma? Czyli: jak wstawić 
5, l O, 15 słów tam, gdzie było jedno -i to tak, 
żeby stanowiły całość. („.) 

Albowiem Poezja Semantyczna nie jest 
układaniem wierszy w bukiety kwiatów. 
Przeciwnie, Poezja Semantyczna obnaża 

wiersz i pokazuje przedlingwistyczną rzeczy
wistość, jaka się pod nim kryje. W Poezji 
Semantycznej nie ma miejsca na hipnozę 
rytmu i rymu. Poezja Semantyczna jest prze
źroczysta i trzeźwa. Jeśli zdarza się, iż bywa 
gorzka lub śmieszna, a zdarza się to często, 
to nie dlatego, iż się ją zaprawiło piołunem, 

i nie dlatego, iż się ją nagazowało rozwesela
jącymi pęcherzykami tlenku azotu, ale dlate
go, że to ona, ona sama, wyciska gorycz tę 
i komedię z rzeczywistości nie swojej włas
nej, a z rzeczywistości świata, którego pier
worodnymi i ostatecznymi składnikami 

"'"żółć i sól attycka - zawsze były i na zawsze 
pozostaną. 

Stefan Themerson Bayamus w: General Piesc i inne 
opowiadania, Czytelnik, Warszawa 1980 (fragmenty) 

Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego, wiatr, 
I przez powietrze, i czas pochmurny i pogodny, i wszelki, 
Przez które dajesz tworom swoim utrzymanie. 

Zaczyna się pochwala stworzenia którą wyśpiewa/ święty 
Franciszek złożony chorobą u świętego Damiana, prze
kład Leopolda Staffa, za: Kwiatki świętego Franciszka 
z Asyżu, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1978 

(fragment) 



Chwalmy Cię 
Właścicielu mój 
za Brata naszego Ruch Powietrza 

który powstaje wskutek niejednostajnego ogrzewania 
się i wilgotności atmosfery 

i za tę Mieszaninę Azotu 
Tlenu 
Argonu 
Dwutlenku Węgla 
Wodoru 
Neonu 
Helu 
Kryptonu 
Ksenonu 

z niewielkim dodatkiem 
Pary Wodnej 
Azotanu Amonu 
Siarkowodorów 
& Cząsteczek Kurzu 

i za te Masy Pary Wodnej utworzone w wyższych warstwach 
powietrza 
i za sprzyjające 
i za każde: złe 

dobre 
wspaniałe 

deszczowe 
upalne 
wietrzne Warunki Atmosferyczna za pomocą 

których wywołujesz całokształt tych sił, które stanwiąc 
otoczenie stworzeń Twoich 
dostarczają im pokarmu i przedłużają w ten sposób ich 
bytowanie 

Oto jest przekład na poezję semantyczną pochwały 
wszelkiego stworzenia jaką uczynił święty Franciszek 
kiedy Pan królestwo swoje obiecał mu; w: Stefan The
merson Bayamus (fragment) 

~ wy--brać nie 
) 

Nie-ma bo-wiem in-nej .U-ter-na--t;y-wy. ' 
- -
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Nick Wadely Stefanowi Themersonowi w hołdzie 
Przełożył Zbigniew Maciak 

Drogi Stefanie, 
Nie znałem cię zbyt długo. 
- Nie znałem cię gdy w wieku lat 14, w Płoc
ku zbudowałeś swoje pierwsze radio. 
- Nie znałem cię, gdy kątem oka oglądałeś 
siebie po raz pierwszy pod promieniami 
Roentgena i marzyłeś o wymyśleniu własnej 
metody penetrowania powierzchni. 
- Nie znałem cię, gdy rezygnowałeś ze stu
diów architektonicznych w Warszawie, po 
to, by wymyślać i doskonalić sposoby uru
chamiania fotogramów. 
- Nie znałem cię, gdy pisałeś te niewymow
nie smutne poematy prozą, w Hotelu de la 
Poste w Voiron, w roku 1942. 
- Nie znałem cię gdy siadywałeś z Kurtem 
Shwittersem w swej kuchni na Randolph 
Avenue; ani gdy patrzyłeś, z ciekawością 
i zachłannością z jaką patrzyłeś na wszystko, 
jak Bertie Russell z arystokratyczną szczod
rością zostawiał sowity napiwek w Savoyu. 
- Nie znałem cię w roku 1948, gdy wraz 
z Franką wydrukowaliście ręcznie Adlera 
i Ezopa, piękne książki, które dały początek 
wydawnictwu o najniklejszym kapitale za
kładowym; ani gdy Dudley Moore grał 
fragmenty Św. Franciszka w Gaberbocchus 
Common Room. 
- Nie znałem cię gdy napisałeś tę cudowną 

książeczkę o Apollinairze, która była . dla 
mnie taką rewelacją, gdy ją kupiłem i prze-

czytałem w roku 1968. 
- Nie znałem cię jeszcze w roku 1975, gdy 
napisałeś ten sardoniczny wiersz 
Śmierć literata 
widziana przez establishment 
Anonimowych Mandarynów 
(brzmi tak:) 

Nigdy nie był 
nie jest 
i nigdy nie 
będzie . 

Jest nam równie dobrze ::: nim 
co be::: niego 
I nie widać go gdy się patrzy w miejsce gd:::ie 
stoi 
To co się słyszy nie jest tym co mówi 
To co się dotyka nie jest wcale nim gdy 

potrząsas::: obiema jego rekoma 
Krzycząc: Drogi Panie Themerson, 

jak to milo spotkać pana znowu! 

Oczywiście, Stefanie, tak nie jest. A poza 
wszystkim, nigdy nie byłeś TYLKO «litera
tem». 

Odebrałeś schematom pozory wartości i ob
nażyłeś Mandarynów, którzy według nich 
żyli, tak przekonująco, że możemy ufać, iż to 
TWOJE wartości przetrwają. 

Pozwoliłeś nam zrozumieć, że wszelkie sche- była bez ciebie i była smutna, jak my ter~z: 
maty są równie nieistotne jak górnolotne ŻYCIE JEST PIĘKNE STOP POZWOL 
«cele» i «misje». I że wiele naszych przeko- PROSZĘ SWOIM RYSOM NABRAĆ 
nań i ideałów - w które nauczyliśmy się WYRAZU WSKAZUJĄCEGO NA ROZ
wierzyć - jest po prawdzie, tylko przykryw- WESELENIE URADOWANIE PRZY
kami instynktów biologicznych, z którymi JEMNOŚĆ ŻYCZLIWOŚĆ ITD PRZEZ 
przyszliśmy na świat. Gdy zacząłem TO PODNIESIENIE KĄCIKÓW UST 
rozumieć, zacząłem cię poznawać i czytać I OGÓLNE ROZLUŹNIENIE MIĘŚNI 
twoje książki na nowo. Z poczuciem zażył oś- STOP POZO ROWIENIA DLA WSZYST
ci, intymności, która odkrywa w nich za KICH STEFAN 
każdym razem nowe pokłady. I zawsze tak 
będzie. Nauczyłem się czytać ciebie rozma-
wiając z tobą. Ale nadal jest dla mnie 
tajemnicą to, jak potrafiłeś mówić o spra-
wach tak wielkiej wagi, z tak niewymowną 
lekkością? 

- Znałem cię w 1980, gdy napisałeś: 

Gdy się ma siedemdziesiątkę 
i widziało się jak rosły drzewa 
już nie zawracasz sobie głowy 
tym jak uczynić wierszyk dłuższym 

- i znałem cię już całkiem dobrze gdy pisa
łeś, po raz ostatni, i z takim przekonaniem 
- o Przyzwoitości,· która jest ważniejsza od 
Miłości; gdy pisałeś że Przyzwoitość jest 
łagodniejsza niż Miłość, piękniejsza, ale 
i trudniejsza. Jedyny kłopot z Przyzwoitoś
cią, mówiłeś, to ten, że może doprowadzić do 
Miłości . 

Ale powiedziałeś mi też, że powinniśmy ufać 
Miłości dopóki jest wolna od sentymentaliz
mu. 

Będę również pamiętał telegram, który wy
słałeś France w roku 1950, gdy przez chwilę 
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Słowniczek wyrazów, wyrażeń oraz innych 
form językowych polskich i obcych występujących 
w pełnym tytule utworu Stef ana Themersona 

akt - z łaciny - tu : część utworu 
dramatycznego (także : opery! -
patrz hasło) lub przedstawienia tea
tralnego (także: operowego!), która 
obejmuje fragment akcji , stanowi 
całość kompozycyjną , uzasadnioną 

konstrukcyjnie 

albo - tu: spójnik wyrażający 
możliwą wymienność części zdali 
lub zda li równorzędnych , często 

występujący w tytułach utworów 
barokowych i późniejszych , np. 
Święty Franciszek i wilk :: Gubbio 
albo Kotlety świętego Fran cis::ka 

dwa - liczebnik główny oznacza
jący cyfrę lub liczbę 2 (liczba pierw
sza > 1, <3) 

Franciszek - z francuskiego 
- imię męskie (patrz też: święty 

Franciszek) 

Gubbio - miejscowość w środ
kowych Włoszech w regionie 
Umbria, w Apeninach; od XI do 
XIV wieku okres rozkwitu; gotycka· 
katedra z XIII - XIV wieku, kościół 
gotycki świętego Franciszka (patrz 
hasło); ośrodek turystyczny, prze
mysł spożywczy i włókienniczy; 

związana z legendą o wilku (patrz 
hasło). 

- spójnik łączący człony szeregu 
zdań lub szeregu części zdali , np. 
Franciszek i wilk 

kotlet - z francuskiego - bite, 
mielone lub siekane mięso , uformo
wane ręcznie lub maszynowo w pła
ski kawałek , do smażenia na tłusz
czu 

opera - z włoskiego i wcześniej 
z łaciny - utwór muzyczny, w któ
rym muzyka współdziała z akcją 
dramatyczną opartą na treści mity
cznej, alegorycznej, baśniowej, his
torycznej lub realistycznej; składa 
się z partii wokalnych - solowych 
(recytatywy, arie, ansamble) i chó
ralnych, z partii instrumentalnych 
(towarzyszenie głosom wokalnym, 
uwertura, interludium), niekiedy ta
kże tanecznych i mówionych, gene
za o. sięga średniowiecznego dra
matu liturgicznego i twórczości tru
badurów; do rozwoju przyczynili 
się m.in.: C. Monteverdi , C. W. 
Gluck, W. A. Mozart (bardzo!), 
C. M. Weber, D. A. Auber, 
G. Dionizetti , S. Moniuszko. 
R. Wagner (bardzo!), G. Bizet, 
G. Verdi , G. Puccini, R. Strauss 
i in.; od początku XX wieku rozwi-

jała się o. symboliczna, ekspresjoni
styczna, klasycyzująca, historyczna, 
fantastyczna, narodowa; w latach 
50. XX wieku powstała o. seman
tyczna (patrz hasło) 

semantyczna - z greki - do
tycząca znaczenia wyrazów; od: se
mantyka -dział logiki zajmujący się 
m.in. badaniem stosunku wyrażeń 
językowych do rzeczy przez nie 
oznaczanych , definiowaniem wyra
żeń oraz problemem precyzyjnego 
i ścisłego wypowiadania się 

święty - 1. mający związek 
z religią, uświęcony przez religię ; 

2. osoba kanonizowana, uznana ja
ko godna czci i czczona publicznie 
przez wierzących, np. święty Fran
ciszek z Asyżu 

święty Franciszek c11s2-
1226) właść. Giovanni, urodzony 
w Asyżu , syn bogatego kupca-su
kiennika Pietro di Bernardone 
i Francuzki (?); imię Francesco (po 
włosku: Francuzik) nadano mu 
w szkole z powodu dobrych postę
pów we francuskim ; jako młodzie

niec wielbiciel poezji trubadurów 
i znany przywódca «złotej młodzie

ży» Asyżu ; po wyprawie wojennej 
i serii widzeli przeżywa przełom 

duchowy; w 1206 rozdaje cały mają
tek ubogim (odtąd zwany Poverello 
czyli biedaczyna, sam nazywa siebie 
wesołkiem Bożym) , niesie pomoc 
biednym i chorym; naukę jego ce
chowała radość i miłość natury; 
jego kazania i mowy do zwierząt 
(m .i n. do wilka - patrz hasło) były 
ulubionym tematem w sztuce; autor 



hymnu Pochwala wszelkiego stwo
rzenia; twórca reguły zakonu żebra
czego Braci Mniejszych (minory
tów, franciszkanów); ostatnie lata 
spędził jako pustelnik; w XIV wieku 
zebrano ludowe i legendarne opo
wieści o jego życiu w Kwiatki; boha
ter wielu dzieł sztuki, utworów lite
rackich i muzycznych (w tym oper! 
- patrz hasło) 

W - przyimek łączący się z bierni
kiem lub (jak tu) z miejscownikiem 
rzeczowników; tu: wyrażenie z jego 
udziałem oznacza format, sposób 
opracowania lub wydania dzieła, 

np. opera semantyczna w dwóch 
aktach 

wilk - Canis lupus, największy 
gatunek z rodziny psów; długość 
ciała 110-130 (wyjątkowo 
160 cm!), wysokość w kłębie około 
85 cm, sierść długa, płowa, na 
grzbiecie z domieszką czerni, budo
wa bardzo masywna, uzębienie ty
powe dla drapieżcy (długie i.grube 
kły, mocne łamacze!!!); dawniej sze
roko rozpowszechniony w basenie 
Morza Śródziemnego; symbol nie
nasyconej żarłoczności i ż~dzy mor
du, postrach pasterzy ·i„fllyśliwych, 
jego wycie i jego pojawienie się 

uważano za zły omen; patrz też: 

wilk z Gubbio 

wilk z Gubbio - bohater 
dwunastowiecznej legendy o gigan~ 

tycznym wilku (patrz hasło) pusto
szącym okolicę; Poverello czyli 
święty Franciszek (patrz hasło) 

usłyszawszy· o jego krwiożerczych 
wycŻynach odnalazł go w Gubbio, 
(patrz hasło), skarcił i przywiódł do 
skruchy 

Z - tu: przyimek łączący się z rze
czownikiem (lub innymi wyrazami 
w jego funkcji) w dopełniaczu; two
rzy wyrażenia, w których m.in. 
oznaczone jest środowisko, grupa, 
zbiór, do którego coś (lub ktoś 

należy lub w obrębie którego jest 
wyróżnione (lub wyróżniony), np. 
wilk z Gubbio 

Dziękuję Panom Ryszardowi Stanisławskie
mu dyrektorowi Muzeum Sztuki w Łodzi 
i Dariuszowi Kunowskiemu za udostępnienie 
kopii rysunków i grafik reprodukowanych 
w programie oraz redakcji miesięcznika No
we Książki za wypożyczenie fotografii Auto
ra. 

Paweł Konie Wilk z Gubbio, litografia wg obrazu Luc-Oliviera Mersona (1846-1920) 
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