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Widnokrąg, który przed trzema laty przynió ł Wiesławowi 

Myśliwskiemu literacką nagrodę Nike, był jego czwartą po
wieścią; Requiem dla gospodyni jest jego czwartą sztuką te
atralną. Rzec więc można - mech anicznie sprawę traktując 
- że twórczość tego wielkiego pisarza dzieli się - jak do
tychczas - równo po połowie : na część proza orską i część 
dramaturgiczną. Z przypadku tak czy z rozmysłu? No chy
ba j ednak z rozmysłu, o tyle przynajmniej , że nie wydaje 
się, iżby Myś!iwski traktował pisanie dramatów j ako zaję 

cie uboczne. W przypadku takiego autora jak on tru dno 
mówić o jakimkolwi k ubocznym czy użytkowym pisaniu. 
Na utwory Myśliwskiego czeka się dlugo, coraz dłużej; Myś

liwski nieśpiesznie waży słowa. 
Charakterystyczne, że gdy w 1967 roku debiutował N agim 
sadem miał trzydzieści pięć lat. Debiut późny, ale od razu 
doskonały, widać było, że powieść wyszła spod pióra wie
dzionego pewną ręką; pi arz najwyraźniej wolał da ć sobie 
czas, niż rozmieniać się na drobne czy szafować niedoj rza
łością. 

Po Nagim sadzie powstał a oszałamiaj ąca proza Pałacu , a po 
niej dwie sztuki: Złodziej (1973) i Klucznik (1978), obie sto
sunkowo jesz ze regularne, to znaczy nie stawiające teatru 
w kłopotliwej ytuacji. W kłopotliwą sytuację teatr popadł 

w momencie, gdy Myśliwski opublikował Drzewo - jedną 

z najwybitniejszych, ale i naj trudniejszych do wystawienia 
polskich sztuk. Trudność polega bodaj na tym, że au tor 
Drzewa otwarcie zakwestionował pewien standard teatral-



ności , który - niezależnie od rozmaitych eksperymentów 
- wciąż obowiązuje. Zbuntował się - co am zresztą przyz
nał - przeciw rygorom ceny, niemal ostentacyjnie prze
stał ię liczyć z jej - jak to określił - wytrzymało cią. 

Można by sądzić, iż Myśli w ki postąpił jak nowator czy re
formator poszukuj cy now j i niezwykłej formy dramatu. 
Ale chyba nie chyba nie chęć reformowania czegokolwiek 
w teatrze grała tu rolę, przynajmniej jeśli dać wiarę sło
wom samego pisarza. Powiada on tak: , dramat - wbrew 
różnym teoriom - ·est dla mnie 1iteraturą, przede wszyst
kim l iteraturą, nie zaś »przepisem na tort«, j ak chcą niektó
rzy. A literatura - w moim jej rozumieniu - nie uznaje na
rzuconych granic ni rygorów, ni dziedzicznych porządków. 
Wszelkie jej podziały na gatunki są bezsensowne, w zelkie 
wpych anie jej w ustalone formy jest gwałtem na niej. Każ
da materia życia dopomina się własnej , tej jedynej niepo
wtarzalnej formy, każda forma jest naczyniem jednorazo
wego użytku" . 

To wyznanie, opublikowane przed premierą Drzewa 
w Teatrze Polskim w reżyserii Kazimierza Dej mka, w grun
cie rzeczy unieważni a ów podział twórczości Myśliwskiego 

na połowę prozatorską i połowę dramaturgiczną. Niech 
więc będzie t ak: dysponujemy ośmioma utworami Wiesła
wa Myśliwskiego, z których każdy je t niepowtarzalnym 
„naczyniem jednorazowego użytku". Tak zwana teatral
ność czy nieteatralność jest tu kwestią drugorzędną, 

zwłaszcza, że istnieją uzasadnione interpretacje, które 
w prozie Myśliwskiego deszyfruj ą zasad ę teatralną; 

i zwłaszcza gdy pamięta się, że według Pałacu, Kamienia na 
kamieniu czy Widnokręgu powstały 'wietne monodramy 
czy nawet przedstawienia, a z Drzewem nie uporał się do
tychczas nikt, choć próby Dejmka, Nazara czy Cywińskiej 
warte są zapamiętania. 
I oto chronologicznie biorąc ósmy utwór My ' liwskiego, Re
quiem dla gospodyni. Bez wątpienia napisany z myślą 

o scenie, w swej „literackości" bodaj nie tak radykalny j ak 
Drzewo, co wcale nie znaczy, że w swej „teatralności oczy
wisty. (Pewnie jest sprawą czystego przypadku, że tytuł 
utworu przywodzi na pamięć Requiem dla zakonnicy Wil
liama Faulknera, notabene dzieło, które je t bardzo orygi
nalną kombinacją dramatu i prozy, grywane zre ztą w swo
im czasie w teatrach.) 
Sytuacja wyjściowa jest najprostsza z możliwych, rzec by 
można - elementarna: umarła Gospodyni żona Gospo
darza; wdowiec podziewa się, że zgodnie z tradycją ludzie 
ze wsi przyjdą czuwać nad zwłokami; będą żałobne śpiewy, 
będzie poczęstunek. Z dziada pradziada tak postępowano, 
chodzi więc o wypełnienie rytuału czy ceremonii, star zej 
bodaj niż chrześcijaństwo, lecz u Myśliwskiego, i poprzez 
tytułowe requiem, i poprzez rozsiane po tekście odniesienia 
do Ewangelii, najwyraźniej należącej do obrządku chrze-
cijańskiego (zarazem warto zauważyć, że żaden przed ta

wiciel instytucjonalnego kościoła nie pojawia się w sztuce). 
Ceremonia żalobna spełnić się nie może albo spełnia się po
kracznie, na opak: mi terium zamienia ię w zopkę . Nie
dopełnione czy odwrócone ceremonie to zresztą motyw, 
który w polskim dramacie co jakiś czas powraca: u Mrożka 
miała być zabawa; u Gombrowicza miał być prawdziwy 
ślub; u Wyspiańskiego - wspólny czyn ... Myśliwski w jakiś 
sposób zamyka ekwencję Wesele-Ślub-Zabawa. Z sekwen
cji tej wynika, że w życiu narodowym, społecznym i indy
widualnym nic z niczym nie może się zgodzić: idea z czy
nem, marzenie z rzeczywi tością, ego z id. 
Diagnoza Myśliwskiego brzmi jeszcze bardziej pesymi
stycznie: w dzisiejszym świecie życie nie zgadz się ze 
śmiercią. Nie chodzi jedynie o to, że cywilizacja el iminuje 
czy spycha na margines problem śmierci. Umieranie stało 
się czymś takim jak wydalanie: wiadomo, że jest konieczne 
ale trzeba uczyni ć wszystko, żeby odbywało się możliwie 
skrycie i możliwie higienicznie. Ważniejsze w Requiem dla 



gospodyni wydaje się co innego: że życie oddzieliło się od 
śmierci w planie, by tak rzec, egzystencjalnym i metafi
zycznym. Wszystko zre ztą się podzieliło a ludzie żyją jak
by polówkami możliwych bytów, wyobrażeń, wartości: 

stracili pamięć i wiedzę o tym, że istniała jakaś calość. Już 
prawie nikt z żywych nie je t w tanie obcować z umarły
mi, nie ma do nich dostępu. A jeśli już ktoś ma, to sam jest 
na poły umarłym. Requienz Myśliwskiego opłakuje śmierć 
wyobraźni: tej, która pozwalała Mickiewiczow kiej groma
dzie widomie obcować z duchami; tej, którą pożytkował ię 

Wyspiański prowadzając zjawy do bronowickiej chaty; 
w końcu tej, która Kantorowi pozwoliła jeszcze stworzyć 
Teatr Śmierci. I przecież nie o zjawy i duchy tak naprawdę 
chodzi, lecz o więź żywych z umarłymi, czyli o tradycję 
która mogłaby scalić pokawałkowany świat. Czy to jest 
w ogóle jeszcze możliwe, Myśllwski zdaje się wątpić. Przy
padkowi goście, którzy zjawiają ię na czuwaniu to figury 
dzi iejszego społeczeństwa, doszczętnie o mieszone 
i skompromitowane - wtedy, gdy prezentują nowoczesną 
paplaninę i wtedy, gdy silą się na równie nowoczesną „du
chowo ć". 
] eśli ni liczyć starego Go podarza, który choćby z racji 
wieku należy do minionego świata, pozostaje tajemniczy 
Boleś: żywy on czy umarły? z tego czy z tamtego świata? 
wiejski głupek czy figura świętego albo nawet samego Jezu
sa? - Boleś jest pastuchem: to słowo choć zdegradowane, 
odsyła przecież do Ewangelii albo jak kto woli do Heidegge
ra - człowiek jest pasterzem bytu ... Tak czy inaczej to Bo
leś (w którego imieniu pobrzmiewa ból cierpiącego Boga 
i całego stworzenia) wydaje się jedynym łącznikiem mię
dzy 'wiatem widzialnym i niewidzialnym, ostatnim gwa
rantem całości istnienia. Ale ostatnie Iowo Bolesia brzmi: 
umarłem. 

Byłbyż Myśliwski aż . takim pe ymistą? 

Henryk Bereza 

Suwerenność 

Twórczość dramatyczna Wie ława My liwskiego - Zło

dziej (1973), Klucznik (1978) Drzewo (1988) i czwarty 
utwór Requiem dla gospodyni (2000) - jest od samego po
czątku wysoko ceniona, ale nie widzi ię w niej takiej do
niosłości, jaką przypisuje się twórczości dramatycznej Wi
tolda Gombrowicza lub Tadeusza Różewicza czy nawet ła

womira Mrożka. 
Witold Gombrowicz i Tadeusz Różewicz kształtują prawie 
każdym woim utworem dramatycznym polską sztukę te
atralną, Wiesław Myśliw ki działa w dużej niezależności 
od niej, dopracowuje się swojej wlasnej fi ozofii dramatu, 
nie ograniczając się praktykami teatralnymi. 
W dramatach Wiesława My 'liw kiego - inna kwalifika
cja ga tunkowa niż dramat nie bardzo je t dla nich możli

wa - nadrzędna jest ich pisarskość, ich literacka autono
mia. 

Dramaty nie powstają na uboczu jego twórczości powieś
ciowej, są z nią ściśle powiązane, stanowią z nią integralną 

całość. 

Świadectw takiej integralności jest bardzo wiele, przywo
łam niektóre z nich, zczególnie jaskrawe. 
Wielkim poetyckim dramatem w prozie powie' ci owej jest 
Pałac (1970), druga po Nagim sadzie (1967) powieść Myś
liw kiego. 



W Pałacu dochodzi do wielkiego wybuchu indywidualnych 
i zbiorowych namiętności, które mu zą się gromadzić i na
warstwiać w duszy każdego, kto czuje ię w każdej z histo
rycznych postaci świata społecznie pokrzywdzony, komu 
roi się w glowie społeczny rewanż za swoje i innych krzyw
dy, kto łaknie sprawiedliwości. 

Utwór Myśliwskiego, w którym żadne formalne i użytkowe 
miary dramatu nie są brane pod uwagę, jest wizjonerskim 
dramatem w czystej postaci, o jego górnych koligacjach po
etyckich i filozoficznych aż strach myśleć, mógłby on 
w każdym swoim fragmencie zostać przeniesiony wprost 
na scenę niekonwencjonalnego teatru. 
Dramatycznym - ni to tragicznym, ni to komediowym - epi
logiem Pałacu jest Klucznik, w którym wszechdramat po
łeczny znajduje final w kameralnej grotesce lub tragifarsie. 
Równie ja krawym przykładem integralne ci całej twór
czości Wiesława Myśliw kiego jest miejsce w tym pi ar -
twie dramatu Drzewo. 
Drzewo je t epilogiem chłopskiej epopei Kamidr. na kamie
niu (1984) i prologiem jego głównego - pod względem po
łecznego uznania - dzieła, powieści Widnokrąg (1996) z je" 
wizją fundamentów rodziny, czyli z głębinową wizją fun
damentów wszelkich powiązań społecznych człowieka. 
W planie dramaturgii Myśliwskiego w Drzewie jest zapo
wiedź tej moralnej katastrofy rodziny ludzkiej, jaką ujawni 
dramat Requiem dla gospodyni. 
W dramaturgii Myśliwskiego pytania o kształt artystyczny 
dramatu stawia ię może nawet śmielej niż w prozie pyta
nia o kształt arty tyczny powie, ciopisarstwa. 
W całym pisarstwie Wiesława Myśliwskiego słowo jak 
w poezji tanowi pierw, zą i podstawową materię kreacji 
w dramacie jeszcze rzadziej niż w powieści uzyskuje ono 
aż taką dystynkcję . 

Słowo w dramacie występuje zwykle - od najdawniejszych 
czasów, dziś tak amo jak dawniej - w ścisłej współpracy 

z działaniem, jest z n im sprzęgnięte ścisłymi związkami 
współzależności, stanowiąc przez tę współzależność rodza
jowy wyróżnik formy dramatycznej, myśli się niekiedy, że 
równowaga między łowem i działaniem jest w dramacie 
obowiązkowa . 

Pod tym względem wszystkie dramaty Wiesława Myśliws

kiego odbiegają więcej niż ostentacyjni - bo wręcz progra
mowo - od dramaturgicznych pryncypiów lub konwencji. 
Akcji prawie w nich nie ma, ona jest albo z natury rzeczy 
niemożliwa lub uniemożliwiona, jej wszystkie funkcje 
przejmuje na siebie słowo, czyli mowa, zastępując sobą 
działanie. 

Działanie - rdzeń i i tota dramatu - podlega dra tycznym 
redukcjom, staje się przedmiotem intelektualnej spekulacji 
mnoży mu się wszelakie warunki, od jakich jest zależne, 
żeby mogło do niego dojść. 
Honorowałoby się - można przypuszczać - tylko jedno, sa
mo prawo do działania, gdyby przymusiła do niego bez
względna konieczne ć. 

Wbrew wszelkim oczywi tym różnicom myślenie autora 
czterech dramatów nie jest odległe od dramaturgicznego 
myślenia Samuela Becketta, który odkrył punkt graniczny 
dramatu, niemożność takiego działania, które miałoby 

sankcje wyższych racji lub konieczności. 
Niezależna konieczność stv.rarza u Myśliwskiego każdora

zowo wyjściową i zarazem - przez niemożliwość realnego 
działania lub brak sankcji dla niego - całościową sytuacj ę 

w jego dramatach. 
Ona zamyka w Złodzieju jedną rodzinę na calą okupacyjną 
noc w izbie razem ze schwytanym w trakcie kradzieży 
przybyszem z mia ta. 
Ona - przez prawzór odwiecznych w półzależności pana 
i slugi - więzi protagonistów Klucznika we wspólnym uro
jeniu (bo jak to inaczej nazwać), że trwa niezmiennie to, co 
pozornie przestało istnieć. 



Ona bi rnego obrońcę prawa do istnienia wpędza na drze
wo i na drzewie obezwładnia, gdy naru zone zostały fi
zyczne i moralne undamenty zbiorowej egzystencji. 
W tych wymuszonych przez konieczności sytuacjach dra
matycznych - trzeba przyznać, że konieczności działają tu 

każdo azowo wymyślnie i niemal perwersyj nie - na słowo 
spada powinność pełnomocnego zastępstwa niemożliwości 
działania. 

Słowo Wie ława Myśliwskiego przejmuje powinno, ci działa

nia i spelniaje zjakąś pierwotną mocą w sobie w posóbjak 
gdyby wobec działania równorzędny, staje się z działaniem 
toż ame. Słowo w Złodzieju je t gło em kary, która powinna 
nastąpić, i z pełnym dramatyzmem pokazuje brak filozoficz
nych moralnych i realnych sankcji jej wykonania. 
W Kluczniku słowo jest glo em prawdy w nim samym -
w słowie - przez tysiąclecia ukształtowanej która usamo
dziel ila się zautonomizowała do tego stopnia, że za nic 
ma całą okazjonalność i przygodność zewnętrzności z jej 
wszystkimi pozorami. 
Wielka mowa świata w Drzewie - mowa żywych i zmar
łych, mowa święta i przeklęta - twarza i uzasadnia moral
ny przeciw wobec destrukcji i zagłady duchowych i fizycz
nych warunków istnienia. 
Wielkie mowy dramatów Wiesława Myśliwskiego są jego 
wła ną propozycją artystyczną dla dramaturgii, można ją 
wywieść z ważnych epok dziejów dramatu i teatru (tea tr 
grecki, teatr szekspirowski i romantyczny), Wiesław Myś

li w ki d monstruje jej dzisiejszą żywutno ć . 

Ta propozycja nie je t przeczna z tym, co proponuje Sa
muel Beckett, chociaż Myśliwski inaczej niż Beckett rozu
mie odnajdywanie fundamentów języka. 
Requiem dla gospodyni wiąże się artystycznie z trzema 
wcześniejszymi utworami dramatycznymi Myśliwskiego 
i jednocześnie w czymś od nich odchodzi, może nawet 
w czym, im zaprzecza. 

O kontynuacji świadczy podobna wyjściowa i całościowa 
sytuacja dramatyczna, którą tym razem stwarza determina
cja najbezwzględniej za i konieczność najbardziej koniecz
na, czyli śmierć. 
W tym też widzieć wolno nawiązanie do najważniejszych 
tradycji. 
Tytuł utworu sankcjonuje tę konieczność i wyznacza -
zdawałoby ię - charakter takiego z niej dramatycznego 
i teatralnego użytku, jaki wybiera się z wielu innych moż-
1i wo 'ci. 
Z trzech wcześniejszych dramatów wynikałoby, że i tym ra
zem nie zdarzy się, co powinno się zdarzyć według drama
turgicznej logiki, choć teraz nad tą powinno cią wisi cała 
tradycja tysiącleci ludzkiej kultury i niemniejsza tradycja 
sztuki dramatu i teatru . 
W Requiem dla gospodyni odchodzi się od własnej tradycji 
trzech utworów i to w punkcie dla nich bodaj najważniej 

szym. 
Nie powtórzy ię wielka przemiana dramatycznego działa
nia w dramatyczne słowo, w dramat mowy. 
Mowa tym razem nie jest jednorodna, funkcjonuje inaczej 
myśli się, że je t w odwrocie, z jednej trony zapada się 
w sobie, w swoich tajemnicach, nie wyzwala z siebie spek
takularnej energii, z drugiej wyręcza się widomie sztuką 
bezslowia - muzyką. 

Ta mowa nie może jednoznacznie pretendować do za tęp
stwa dla działania lub do przewagi nad nim. 
Ale też i z samym działaniem rzecz ma się całkiem inaczej. 
W Requiem dla gospodyni dzieje się tak, jak gdyby w toku 
dramatu przestawał a istnieć sama potrzeba działania, nie 
wspominając o konieczności. 

Wbrew wszystkiemu, czego by można się spodziewać, za
wodzi iła prawcza zdarzeń, śmierć, tracąc naocznie wo
ją odwieczną fundamentalność. 



W utworze Wiesława Myśliwskiego odsłania się i ujawnia 
- stopniowo, kwestia po kwestii, sekwencja po sekwencji -
całkowita niefundamentalność śmierci. 

Z niej jakby się ulotniła wszelka moc dramatyczna. 
Dramatyczne mogłoby się stać jedynie jej unieważnienie, 
definitywna z nią rozprawa (pod hasłem śmierć śmierci), 
pełna manifestacja bezśmiertności . 

Śmierć w tym utworze, który należałoby W)"Vi eść z epita
fium nie zachowuje już żadnych swoich atrybutów, jest 
śmiercią bez właściwości, śmiercią bez znaczenia. 
Niefundamentalność, bezznaczeniowość śmierci demon
strują - świadomie lub nieświadomie - wszyscy protago
niści dramatu, z wyjątkiem dwóch, Gospodarza i Bolesia, 
je 'li bezzasadnie nie liczyć zmarłej. 
Ci dwaj - w zróżnicowany sposób - wiedzą swoje. 
Dla nich, mogliby raz jeszcze powiedzieć, śmierci nie ma, 
dla nich, dla każdego inaczej, żyje ta, która zmarła. 
Dla nich jej śmierć nie ma znaczenia, ale w innym - tajem
nym - sensie tych słów, w ich tajemnej mowie czyli w mo
wie p łnej, w mowie poezji. 
Dla nich w śmierci bez znaczenia spełnia się metafizyczny 
plan istnienia, którego wyznawcą i jakże dyskretnym 
rzecznikiem jest Boleś, główna postać utworu. 
Nowe (ale czy nowe) wcielenie pasterza z Pałacu i wielu 
uosobień fundamen talnej mądrości, mądrości samej mowy, 
która w powieściach Wiesława Myśliwskiego znajdowała 

nawet całkiem przygodnych rzeczników. 
W mowie dwóch postaci żywych i w żywej mowie zmar
łej ocala ię możliwość trwania wielkiej ludzkiej mowy 
pośród zalewu sztucznych mów i sztucznych słów 

wszystkich innych postaci , pośród ich wszelakiej pstrej 
mowy. 
Dwusłowie nie pojawia się w pisarstwie Myśliwskiego po 
raz pierwszy, ono pojawiało się w Pałacu, rozrastało się 
w Kamieniu na kamieniu i zwła zeza w Drzewie, nie miało 

jednak takiej stylistycznej potencji jak w Requiem dla gos
podyni. 
Ukrytej - ona nie jest na wierzchu, nie jest zadeklarowana 
- konfrontacj i dwóch podstawowych gatunków mowy 
dwóch gatunków słowa, nie wolno zignorować, ona ma de
cydujące znaczen ·e. 
Dramat - w przeciwień twie do liryki i epiki - organizo
wały i det rminowaly zawsze fundamentaln dychotomie 
dobra i zła, prawa i bezprawia, władzy boskiej i władzy 
ludzkiej, praw połeczeństwa i praw jednostki, rozumu 
i uczucia, życia i śmierci. 
W dzisiej zej świadomości i w dzisiejszym dramacie tak.a dy
chotomiczność zaciera się, relatywizuje, w skrajnych przy
padkach (Beckett, teatr absurdu) niemal całkowicie zanika. 
Nie omija to także dramatów Wiesława Myśliwskiego . 

Wielkie mowy w nich, które zastępuj ą działanie i sankcjo
nują jego zaniechania, nie utwierdzają jednoznacznych 
dwudzielności, na win ę i karę , na prawdę i złudzenie , na 
życie i śmierć . 

W Requiem dla gospodyni wyczuwalna i słyszalna konfron
tacja dwóch gatunków slowa ocala w wyszukany sposób 
naturę i strukturę dramatu, pozwala mu trwać nie na samej 
granicy jak u Becketta, ale blisko niej. 
Bez tej konfrontacji nie byłoby dramatu, Requiem dla gos
spodyni mogłoby się zmienić w absurdalną farsę lub w ab-
urdalną groteskę, one tkwią w tym utworze, są potencjal

ne, jest prawie pewne, że znajdzie się ktoś, kto j e z tego 
dramatu wyzwoli. 
Poprzez wyczuwalną i słyszalną konfrontację wieloznacz
nej mowy tajemnic słowa pierworodnego i naśladowniczej 

mowy słownego erzacu daje się ocalić ech o tego requiem, 
którego w żadnej ze znanych postaci nie celebruje się i nie 
dopełnia . 

Requiem przypomina się aluzyjnymi pogłosami w wybra
nych słowach, może ię ono pojawić, tego się nie wyklucza, 



w muzycznym ezsłowiu i nawet w poniektórym erzacu 
słowa, w pstrej mowie. 
To wynika może z immanentnej energii mowy, która n ie 
zanika natych miast w zdeprawowanym słowie . Sztu zne 
mowy czysto pragmatycznego użytku potrafią niekiedy 
sprzeniewierzać się celom, dla których zostaly stworzone, 
mówią same z siebie zupełnie co innego niż to, czego po
dziewają się po nich ich twórcy i użytkownicy. 
Może słowo nigdy nie daje się zdegradować do końca i tak
że w swojej ułomnej postaci nie pozwala się używać nada
remno. O tym nie muszą wiedzieć fałszywi prorocy. 
Taki kapłan słowa jak Wiesław Myśliwski musi o tym wie
dzieć i wie świadomie lub nieświadomi . 
Tajemna wiedza dyktuje mu słowa j ego powieści i drama
tów, jedne i dr ugie przynależą do wielkiej poezji mowy. 
Taką poezją mowy mało kto włada dziś tak suwerennie 
w polskiej literaturze jak Wiesław Myśliwski. 

Od reżysera 

Sceniczna interpretacja Requiem dla gospodyni odchodzi 
od paru założeń i wielu szczegółów oryginału; wyraża jego 
i totność, nie jest wierna literze. 

K. D. 
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