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Aleksander Wwiedenski 

ELEGIA 

Tak swą elegię napisałem 

Gdy oglądałem górskie szczyty, 
Wśród nieskończonych dali skryte, 
Jak wina dzbany nie wypite, 
I świat, jak śnieg, bezdenny 
Widziałem ciemny nurt potoków 
I burzę, z ostrym błyskiem w oku, 
I wiatru wysokiego spokój, 
I śmierci czas daremny. 

O tym, jak wozem w dal jechałem. 

Oto wojownik , co do brzegu 
Odbił, w powadze męstwa swego, 
By z głębią morza wilgotnego 
W nierównej stanąć walce. 
A oto koń w magiczne dłonie 
Ujął płomienny blask pogoni 
I zatańczyły mroczne konie 
We władczych trawy palcach. 

Gdzie las spogląda w pól przestrzenie, 
Spowite w nocne obleczenie, 
Gdzie my bezdusznej gwiazdy lśnienie 
Z okna śledzimy skrycie -
Wstydem uczucia przesłaniamy , 
Łzy w noc bezsenną przelewamy, 
I nic nie znaczyć się staramy, 
Chcąc posłusznego życia. 

Zachwytu zaznać nie umiemy, 
Przyjaciół podle sprzedajemy, 
Każdy z nas - ciasny, mroczny, niemy , 
I Bóg wśród nas nie gości. 



Kwiat klęski samiśmy sadzili 
I sobie siebie wybaczyli, 
Nam, cośmy się już spopielili, 
Nad orła milszy goździk. 

Zawistnie zapatrzony w zwierzę 
Myślom i czynom swym nie wierzę. 
Zguba umysłów w krąg się szerzy, 
Do walki brak powodu. 
Wszystko w upadek nam się zmieni -
Rozkosze ciał i dnie i cienie, 
I nawet strun muzycznych brzmienie 
Pochłonie głębia wody. 

W przypływów podnieconym wrzasku, 
W pustynnym, nieporządnym piasku, 
W kobiecych ciał bezwstydnym blasku 
Pociechy nie znajdziemy, 
Gdzie trzeźwa dusz niefrasobliwość? 
Chwalimy śmierć i niegodziwość, 
Wspomnienie już zuchwalstwem bywa . 
I za to dziś płoniemy . 

Mkną boskie ptaki cichym lotem, 
Wiatr im rozwiewa długie sploty, 
Ich suknie lśnią jak szprychy złote, 
Ich Jot okrutnym będzie. 
Ptaki, wzleciawszy ponad ziemię, 
Rachują czas, dźwigając brzemię. 
Więc chociaż puste brzęczy strzemię -
Nie trzeba żyć w błędzie. 

Kiedy lustrzane pędzą konie 
I kryształowe płyną tonie -
Ten, kto muzyczną aurę chłonie, 
Wdycha też woń butwienia. 
Woźnico, wątły i kłótliwy, 
Gdy senna zorza złoci niwy -
Popędzaj zaprzęg swój leniwy -
Popędzaj bez wytchnienia. 

Ponad stołami biesiadnymi 
Łabędzich skrzydeł nie widzimy. 
Nikt już z orłami miedzianymi 
Nie dmie w zwycięskie rogi. 
Opuszcza nas natchnienie wieszcze 
Aby na moment wrócić jeszcze ... 
Teraz do śmierci równaj, jeźdźcze 
I twórco mój ubogi. 

1940 Tłumaczył Andrzej Drawicz 



ALEKSANDER WWIEDENSKI 

- jego nazwisko należy łączyć z teatrem absurdu lat 20-tych w 
Leningradzie (dzi ś znów zwanym Sankt Petersburgiem). Rosyjskim 
surrealizmem zarażona była cała grupa OBERIU (Objedinienije 
R1ealnogo lskusstwa - Zrzeszenie Sztuki Realnej), w której - pod 
patronatem poety Konstantego Wagi nowa - stawiali pierwsze kroki 
młodzi autorzy: Mikołaj Olejnikow, Mikołaj Zabłocki, Eugeniusz 
Szwarc , Danił Iwanowicz Juwaczow znany pod pseudonimem 
,Charms' i Aleksander Wwiedenski . Większość oberiutów dotknęły 
represje stalinowskie. Daty ich śmierci nie są pewne. Gdy Wwiedenski 
w roku 1938 pisał Choinkę u Iwanowów musiała do niego dotrzeć 
wiadomość o aresztowaniu Olejnikowa i Zabłockiego. Jego i Charm
sa, wzięto już podczas niemieckiej ofensywy na Leningrad i Charków 
w l 941 roku. Wwiedenski przypuszczalnie został rozstrzelony przez 
konwojenta w transporcie . Jego dorobek może się wydać skromny
za życia opublikował dwa wiersze i około trzydziestu małych książe
czek z utworami dla dzieci. W rękopisie pozostała Jolka u lwanowych 
( 1938) oraz Minin i Pożarski (1926). Pierwszy wybór jego utworów 
ukazał s ię w 1974 roku w Monachium. 

I I 

Aleksander Wwiedenski 

FRAGMENT Z „SZAREGO ZESZYTU" 

Nazwy minut, seku~d , godzin , dni , tygodni i miesięcy przeszkadzają 
nam nawet w. po~1erzchownym pojmowaniu czasu. Wszystkie te 
nazwy odpowiadają albo przedmiotom, albo pojęciom i miarom 
prze,strzeni. Dlatego przeżyty tydzień leży przed nami niby martwy 
Je.len. Byłoby t? prawdą, gdyby czas miał jedynie pomagać w oblicza
niu pr_zestrzeni, g~y.by chodziło o podwójną buchalterię i gdyby czas 
był w1~rnym ?db1c1em _p:zedmiotów. A tymczasem przedmioty są 
~ylko nie,~yraznyi:n odb1c1em czasu. Przedmiotów nie ma. Spróbujcie 
Je znal~z.c ... Powiedzmy, że mysz biega po kamieniu. Rejestrujcie 
każd_y JeJ krok. Zapomnijcie tylko przy tym o słowie „każdy" i o 
słowie „krok". Wtedy każdy jej krok wyda się wam nowym ruchem. 
A nastęJ?nie , ponieważ (i słusznie) przestaliście odbierać następstwo 
ruchów Jako pewną całość, określoną omyłkowo jako „krok" (myląc 
ruch 1 cz~s ,z I?rzestrze_nią) ruch zacznie się w waszym postrzeganiu 
ro_zdrab~1ac, 1 zostanie sprowadzony niemal do zera . Zacznie się 
migotanie. Mysz zacznie migotać . Rozejrzcie s ię dookoła: świat 
migocze (jak mysz). 

Tłumaczył Andrzej Drawicz 



MANIFEST OBERIU 

fragmenty 

Poezja oberiutów 

Kim jesteśmy? I dlaczego jesteśmy? My, oberiuci, jesteśmy uczciwymi 
pracownikami swej sztuki. Jesteśmy poetami nowego odczuwania świata i 
nowej sztuki. Nie tylko tworzymy nowy język poetycki, ale również nowe 
odczucia życia i jego elementów. Nasza wola twórczości jest uniwersalna, 
przelewa się przez bariery gatunków i wdziera w życie, otaczając je ze 
wszystkich stron. („.) 

Poszerzamy sens przedmiotu, słowa, działania.„ Praca ta postępuje w 
różnych kierunkach, każdy z nas ma swą twórczą fizjonomię„. 

ALEKSANDER WWIEDENSKI (skrajnie lewe skrzydło naszego stowa
rzyszenia) rozbija przedmiot na części, ale nie pozbawia to przedmiotu jego 
konkretności. Wwiedenski rozcina działanie na kawałki, ale działanie nie 
traci swej twórczej prawidłowości. Jeśli rozszyfrować to do końca, to w 
rezultacie otrzymujemy pozór bezsensu. Dlatego, że jawnie bezsensowne jest 
słowo transmentalne, które w twórczości Wwiedenskiego nie wys lępuje. 

Trzeba być bardziej ciekawskim i nie leniąc się wniknąć w zderzenia sensów 
słownych. Poezja nie jest kaszą manną, którą się przełyka nie żując, by 
natychmiast o niej zapomnieć. („.) 

Teatr OBERIU 

Przychodząc do nas zapomnijcie wszystko to, co przywykliście ogląłdać 
we wszystkich innych teatrach. Być może wiele rzeczy wyda się wam bzdur
nymi. Powiedzmy: bierzemy fabułę dramatu. Początkowo rozwija się ona 
normalnie , a następnie zostaje przetykana momentami pozornie postron
nymi, najoczywiściej bezsensownymi. Jesteście zdziwieni. Chcecie odnaleźć 
normalną logiczną prawidłowość, którą, waszym zdaniem znacie z życia. Ale 
nie będzie jej. Dlaczego? Otóż dlatego, że przedmiot i zjawisko przeniesione z 
życia na scenę l racą swą „życiową" prawidłowość, nabierając innej - tea
tralnej. Nie będziemy jej objaśniali. Po to, by zrozumieć logikę spektaklu 
teatralnego, trzeba go obejrzeć. Możemy powiedzieć tylko tyle, że zadaniem 
naszym jest pokazanie na scenie świata konkretnych przedmiotów w ich 
relacjach i zdarzeniach. 

Tłumaczył Andrzej Drawicz 

Główny zrąb tekstowy oberiutów albo leżał, czekając na lepsze 
czasy, albo fragmentami, krążył po inteligenckiej Rosji w samizdacie. 
Oficjalnie, w czasopismach i almanachach, drukowano po kilka wier
szyków. Wychodziły, bardzo skąpo, natychmiast rozchwytywane, 
książeczki dla dzieci. Bardzo dzielny, nieoficjalny oberiutolog Michał 
Mejlach jeszcze w 1984 roku dostał swoje siedem plus pięć (łagru i 
zesłania) chyba i za publikację Wwiedenskiego za granicą. Na szczęś
cie pieriestrojka skróciła mu odsiadkę i otworzyła normalne możli
wości publikacyjne. („.) 

Z dystansu lat Oberiu widzi się dziś zjawiskiem ważnym, chociaż 
(albo:dlatego że) wyrywającym się z sowieckiego kontekstu. Nato
miast osadzonym w kontekście szerszym, światowym, na dowód tego, 
że nawet tam i wtedy nie można się było odgrodzić od dwudziestego 
wieku. O beri u jest jakby przęsłem, które spina i foiąga ku sobie kilka 
ważnych kierunków sztuki współczesnej, natomiast w Rosji tamtych 
czasów zamyka historię miejscowej awangardy akcentem dramaty
cznego szyderstwa. („.) 

U nas również to i owo o oberiutach pisano, pierwszy wspomniał 
ich jeszcze w latach sześćdziesiątych z ,iemowit Fedeclki. Wyszły też 
dwa wydania Zabłockiego oraz dziecięce wiersze Charmsa. Innych 
prezentowano ułamkowo i okazjonalnie. Była próba zebrania i 
wydania ich w latach siedemdziesiątych, ale bodaj ktoś się przestrza
szył, że Wielki Brat może tupnąć nogą i nic nie wyszło. („.) 

Jeszcze tylko to: jak się zdaje, wie'lu z nas, nawet o tym nie wiedząc, 
jest trochę oberiutami z ducha. Poświadcza to choćby Pomarańczowa 
Alternatywa. („.) 

Andrzej Drawicz, Oberiu, czyli taniec na gzymsie (w:) Tragiczna zabawa OBERIU, 
czyli inna Rosja poetycka, Oficyna Literacka, Kraków J 991. 



Anna Sobolewska 

FANTAZMAT UCl~TEJ GŁOWY 
W domu Puzyriewów szykuje się Wigilia. W trumnie Jeży córeczka Sonia 
Ostrowa, trzydziestodwuletnia dziewczynka, zamordowana przez swoją 
niańkę Adelinę Schmetterling. 

Jaki sen się Soni przyśni? 
Jeleń, zieleń, letni dzień? 

Sad soczystych pełnych wiśni? 
- nuci jej matka. Obok drwale ścinają drzewa na choinki. Odrębana 

głowa Soni nie przestaje śnić. 
Sztuka Aleksandra Wwiedenskiego ożywia fantazmat zamordowanego 

ciała, które nie chce przestać żyć czy też śnić (co na jedno wychodzi). 
- Ciało, czyś wszystko słyszało? 

- Jam głowo, nic nie słyszała. Nie mam uszu. Alem wszystkiego doznało. 
Czytając sztukę Aleksandra Wwiedenskiego przypomniałam sobie sen, 

który prześladował mnie w dzieciństwie - sen o uciętej głowie wyrastającej z 
wywietrznika w pokoju i śledzącej wszystkie moje poczynania. W wyobraźni 
dziecka ucięta głowa może mówić i patrzeć jakby należała do dwóch porząd
ków: życia i śmierci. Pytanie Pieti Pietrowa, rocznego chłopca, A co z Sonią, 
ciągle nieżywa? jest więc w pełni logiczne. 

Przypominam sobie oglądane w dzieciństwie obrazy świętych - męczen
ników. Nawiasem mówiąc działanie „świętych obrazów" na wyobraźnię 
dziecka było raczej traumatyzujące niż przekazujące sens świętości. Głowa 
św. Jana Chrzciciela na półmisku, jakiś święty trzymający własną głowę w 
rękach - chyba św. Błażej? Dzisiaj pomagają zwalczać migrenę? A może 
pomagają uwolnić się od swojego ciała i jego lęków , wyplątać ze złego snu, 
który śni się w nas i na zewnątrz. 

Jej głowa jest w mojej głowie. Niańka-morderczyni utożsamia się bez reszty 
ze swoją ofiarą. Wszystkie osoby dramatu są jedną osobą , jednym śniącym 
istnieniem rozdwojonym na ciało i głowę - głowę owładniętą lękiem przed 
ciałem i przed śmiercią. Sen przedstawiony w sztuce Wwiedenskiego jest 
szczególny - to jakby sen ciała, a nie umysłu - rojenia korpusu pozbawio
nego głowy. O snach, w których ciało uzyskuje jakby autonomiczną świa
domość pisze amerykański psychoterapeuta Arnold Mitchell: I nagle zrozu
miałem, że musi istnieć coś tak i ego, cob yłoby jednocześnie ciałem i snem, jakiś 
realny byt - śniące ciało. [A. Mitchell, O pracy ze śniącym ciałem]. 

Życie - rzecz dość radosna 
Śmierć dano nam na postrach, 

Ale po cóż ten rozpad. 
zastanawia się „pies Wiera" w hamletycznym monologu. Dlaczego 

piękne ciało trzydziestodwuletniej dziewczynki zostanie wydane najdzielniej
szym bakteriom? Bohaterką sztuki Wwiedenskiego jest żywa śmierć, a 
wszyscy bohaterowie wielokrotnie wydają ostatnie tchnienie. 

Sąd ogłaszający wyrok na zbrodnicz.1 niańkę przypomina oskarżenie 
Waleta Kier, w zakończeniu Alilji 1r Krainie Czarów, niesłusznie obwinio
nego o kradzież ciasteczek. Ale przecież świ~t, gdzie „za kradzież ciaste.ezek" 
można było stracić życie istniał naprawdę. Scinaniem głów zajmował się tam 
- przez długie lata - Wielki Drwal. 
Wewnętrznym modelem sztuki Wwicdenskiego jest „orwellowska" przy

powieść o tym jak Kozłowi Osłow chcieli równocześnie wykąpać swoje stada 
i walcząc o pierwszeństwo wymordowali je do ostatniej sztuki: 

Niczym kwiat}'. które poschły, 
Leżq w śnieg~ martwe kozły, 

T11 pokotem padły osły, 
Niczym sztandar ogon wzniosły. 

Od Osiowa żąda Kozłow: 
Niech ożyje stado kozłów. 
Od Kozłowa żąda Oslow: 

Niech tchnie ducha w stado osłów. 

Sny Wwiedenskiego są raczej kaflrnwskie niż leśmianowskic . Dławiąca 

rzeczywistość i koszmary senne przenikają si(( i na scenic i w życiu. 
Sztuka Choinka u Iwanowów powstała w 1938 roku, a jej autor zaginął w 

drodze do obozu . Czytując Wwiedenskiego trzeba dorzucić świec bo te już 
całkiem spłynęły do Lety. 

Słuchamy Wwiedenskiego w pięknym przekładzie Na tali! Wiktor_a Woro
szylskich, którym udało się odtworzyć precyzyJme poetyckie gry slow, freu
dowskie przejęzyczenia , jak i zmienne rytmy wiersza orygmału. 

Sąd 

/swąd 
W pysku 

W dziobie 
Na póhnisku 
Sędziowie 

Sąd w świecie Wwiedenskiego oznac_za pożarcie oskarżone~o. Nie m~ 
ułaskawienia, nie ma nawet spraw1edhweJ_ kary. Wszy_stk1e ~1ała s~are. 1 
młode czeka to samo. Umierają starzy, bo me ma cllugow1ecznosc1, umierają 
młodzi, bo choroby dziecięce. Kiedy wreszcie nauczą się j~ zwalczać! 

Ile tu skojarzeń! Dostojewski (narzeczony ?1orderczy?1 nazyw~ się Teo
dor), Kafka, Alfred Kubin, Osmęcleusze Białoszewskiego (zarm~no od 
strony języka jak poetyckiego mitu o śmierci), a także ~adeusz ~1uner z 
powieści Drzwi zamknięte . U Wwi~denskie~o wszystkie dz1ec1'. tak os_m1~let
nie jak i osiemdziesięciodwuletme, czekają za zamkmętym1 drzw1~m1 na 
choinkę, nie rozumiejąc, że każde ścięte drzewo to ucięta głowa, to Jeszcze 
jedna śmierć. . . 

Obawiam się, że fantazmat uciętej głowy będzie nas dręc:Lył długo po 
wyjściu z teatru . 

A.S. 
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PUZYRIEW A, matka .... . ....... Mirosława NY CK OWSKA 
DRWAL I. .................................... Rafał SISICKI 
DRWAL II ................ . ............... Sławomir PACEK 
DRWAL III ............................ Andrzej NIEMIRSKI 
FIODOR ............................. Zbigniew SUSZYŃSKI 
ŻYRAF A .......... . ... . .. . .. . ......... . ........ Maria RAIF 

WILK ........................... . ....... Małgorzata DROZD 
LEW ....... . .......................... Renata DOMAGAŁA 
ŚWIŃSKIE PROSIĘ . ................. Agnieszka ROBÓTKA 
PISARZ ....... . .. .. ........................... Rafał SISICKI 
STÓJKOWY ................................... Julian MERE 
SANITARIUSZ ........................ Andrzej NIEMIRSKI 
LEKARZ .................. . ............. Arkadiusz BAZAK 
WARIAT I .................................... Rafał SISICKI 
WARIAT II ........... . .................. Robert TONDERA 
SĘDZIA I ............................ Zbigniew SUSZYŃSKI 
SĘDZIA II ..... . .............................. Rafał SISICKI 
SĘDZIA III ............................ Andrzej NIEMIRSKI 
SEKRETARZ ............................ Robert TONDERA 
WIERA, pies .............................. Sławomir PACEK 
ŁAWNIK I. ............ . ................ Małgorzata DROZD 
ŁAWNIK II ........................... Renata DOMAGAŁA 

Reżyseria i scenografia 
WALDEMAR ZA WODZIŃSKI 

Muzyka 
WOJCIECH KALET A 

Asystent reżysera 
Robert Tondera 

Inspicjent: Agnieszka Sobieraj 
Sufler: Ewa Raczyńska 
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