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Wiesław Myśliwski 

Janusz Majcherek 

W 
idnokrąg, który przed trzema laty przy
niósł Wiesławowi Myśliwskiemu literacką 

nagrodę Nike, był jego czwartą powieścią; 
Requiem dla gospodyni jest jego czwartą sztuką teatralną. 
Rzec więc można - mechanicznie sprawę traktując - że 

twórczość tego wielkiego pisarza dzieli się - jak dotych
czas - równo po połowie : na część prozatorską i część 
dramaturgiczną. Z przypadku tak czy z rozmysłu? No 
chyba jednak z rozmysłu, o tyle przynajmniej, że nie wy
daje się, iżby Myś l iwski traktował pisanie dramatów jako 
zajęcie uboczne. W przypadku takiego autora jak on 
trudno mówić o jakimkolwiek ubocznym czy użytkowym 
pisaniu. Na utwory Myśliwskiego czeka się długo, coraz 
dh1ż j; Myśliwski niespie zni waży słowa. 

Charakterystyczne, że gdy w 1967 roku debiutował 

Nagim sadem miał trzydzie · i p ięć lat. Debiut późny, ale 
od razu doskonały, widać było, że powieść wyszła spod 
p ióra wiedzionego pewną ręką; pisarz najwyraźniej wolał 

dać sobie czas, niż rozm i eniać się na drobne czy szafować 
niedoj rzałością. 

Po Nagim sadzie powstała oszałamiająca proza Pałacu, 
a po ni j dwie sztu ki: Złodzif!/ (1 973) i Klucznik (1978), 
obie stosunkowo je. zcze regularne, to znaczy nie stawia
j ące teatru w kłopot liw j sytuacj i. W k ł potliwą ytuacj ę 

teatr popadł w momencie, gdy Myśliwsk i opub l ikował 

Dr-;:,ewo - jedną z najwybitn iejszych ale i naj trudniejszych 
do wy. tawi nia polskich sztuk. Trudność polega bodaj na 
tym, że autor Drzewa otwarcie zakwest ionował pewien 
tandard tea tralności, który - niezal żn i e od r zmaity h 

eksp rymentów - wciąż obowiązuje . Zbuntował i - co 
sam z resztą przyznał - przeciw rygorom sceny, ni mal 
ostentacyjni prz stał się li czyć z jej - jak to okreś lił -
wytrzymałością. 



Można by sądzić, iż Myśliwski postąpił jak nowator 
czy reformator poszukujący nowej i niezwykłej formy 
dramatu . Ale chyba nie, chyba nie chęć reformowania 
czegokolwiek w teatrze grała tu rolę, przynajmniej jeśli 
dać wiarę słowom samego pisarza. Powiada on tak: „dra
mat - wbrew różnym teoriom - jest dla mnie literaturą, 

przede wszystkim literaturą, nie zaś »przepisem na tort«, 
jak chcą niektórzy. A literatura - w moim rozumieniu -
nie uznaje narzuconych granic ni rygorów, ni dziedzicz
nych porządków. Wszelkie jej podziały na gatunki są bez
sensowne, wszelkie wpychanie jej w ustalone formy jest 
gwałtem na niej. Każda materia życia dopomina się wła
snej, tej jedynej niepowtarzalnej fo1my, każda forma jest 
naczyniem jednorazowego użytku". 

To wyznanie, opublikowane przed premierą Drzewa 
w Teatrze Polskim w reżyserii Kazimierza Dejmka, 
w gruncie rzeczy unieważnia ów podział twórczości My
śliwskiego na połowę prozatorską i połowę dramatur
giczną. Niech więc będzie tak : dysponujemy ośmioma 
utworami Wiesława Myśliwskiego , z których każdy jest 
niepowtarzalnym „naczyniem jednorazowego użytku". 

Tak zwana teatralność czy nieteatralność jest tu kwestią 
drugorzędną, zwłaszcza, ~e istnieją uzasadnione interpre
tacje, które w prozie Myśliwskiego deszyfrują zasadę te
atralną; i zwłaszcza gdy pamięta się, że wedh1g Pałacu, 

Kamienia na kamieniu czy Widnokręgu powstały świetne 
monodramy czy nawet przedstawi nia, a z Drzewem nie 
uporał się dotychczas nikt, choć próby Dejmka, Nazara 
czy Cywińskiej warte są zapamiętania. 

I oto chronologicznie biorąc ósmy utwór Myśliwskie 

go, Requiem dla gospodyni.( ... ) Sytuacja wyjściowa jest 
najprostsza z moż l iwych, rzec by można - elementarna: 
umarła Gospodyni, żona Gospodarza; wdowiec spodziewa 
si że zgodnie z tradycją ludzie ze wsi przyjdą czuwać 
nad zwłokami; będą żałobne śpiewy, będz ie poczęstunek. 

Z dz iada pradziada tak postępowano, chodzi więc o wy
pełnienie rytuału czy ceremonii, starsz j bodaj niż chrze
ścijaństwo, lecz u Myśliwskiego , i poprzez tytułowe 

requiem, i poprzez rozsiane po tekście odniesienia do 
Ewangelii, najwyraźniej należącej do obrządku chrześci
jańskiego (zarazem warto zauważyć, że żaden przedstawi
ciel instytucjonalnego kościoła nie pojawia się w sztuce). 
Ceremonia żałobna spełnić się nie może albo spełnia się 
pokracznie, na opak: misterium zamienia się w szopkG. 
Niedopełnione czy odwrócone ceremonie to zresztą mo
tyw, który w polskim dramacie co jakiś czas powraca: 
u Mrożka miała być zabawa; u Gombrowicza miał być 
prawdziwy ślub; u Wyspiańskiego - wspólny czyn ... My
śliwski w jakiś sposób zamyka sekwencję Wesele-Ślub
Zabawa. Z sekwencji tej wynika, że w życiu narodowym, 
społecznym i indywidualnym nic z niczym nie może się 

zgodzić: idea z czynem, marzenie z rzeczywistością, ego 
z id. 

Diagnoza Myśliwskiego brzmi jeszcze bardziej pesy
mistycznie: w dzisiejszym świecie życie ni zgadza się ze 
śmiercią. Nie chodzi jedynie o to, że cywil izacja eliminuje 
czy spycha na margines problem śmierci. Umieranie stało 
się czymś takim jak wydalanie: wiadomo, że jest koniecz
ne, ale trzeba uczynić wszystko, żeby odbywało się moż
liwie skrycie i możliwie higienicznie. Ważniejsze 

w Requiem dla gospodyni wydaje się co innego: że życie 
oddzieliło się od śmierci w planie, by tak rzec, egzysten
cjalnym i metafizycznym. Wszystko zresztą się podzieliło, 
a ludzie żyją jakby połówkami możliwych bytów, wy
obrażeń, wartości: stracili pamięć i wiedzę o tym, że ist
niała jakaś całość . Już prawie nikt z żywych nie jest 
w stanie obcować z umarłymi, nie ma do nich dostępu. 
A jeśli już ktoś ma, to sam jest na poły umarłym. Requiem 
Myśliwskiego opłakuje śmierć wyobraźni: tej, która po
zwalała Mickiewiczowskiej gromadzie widomie obcować 
z duchami; tej, którą pożytkował się Wyspiański sprowa
dzając 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 mogła
by scalić pokawałkowany świat. Czy to jest w ogóle jesz-



cze możliwe, Myśliwski zdaje się wątpić. Przypadkowi 
goście, którzy zjawiają się na czuwaniu to figury dzisiej
szego społeczeństwa, doszczętnie ośmieszone i skompro
mitowane - wtedy, gdy prezentują nowoczesną paplaninę 
i wtedy, gdy silą się na równie nowoczesną „duchowość". 

Jeśli nie liczyć starego Gospodarza, który choćby z ra
cji wieku należy do minionego świata, pozostaje tajemni
czy Boleś: żywy on czy umarły? z tego czy z tamtego 
świata? wiejski głupek czy figura świętego albo nawet 
samego Jezusa? - Boleś jest pastuchem: to słowo, choć 
zdegradowane, odsyła przecież do Ewangelii albo jak kto 
woli do Heideggera - człowiek jest pasterzem bytu ... Tak 
czy inaczej to Boleś (w którego imieniu pobrzmiewa ból 
cierpiącego Boga i całego stworzenia) wydaje się jedynym 
łącznikiem między światem widzialnym i niewidzialnym, 
ostatnim gwarantem całości istnienia. Ale ostatnie słowo 
Bolesia brzmi: umarłem. 

Byłbyż Myśliwski aż takim pesymistą? 

Janus~ Majcherek 
(pr~edruk ~ prog ro11111 do „Reą11ie111 dla gospodrni" 
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Wiesław Myśliwski 

SŁOWO - PAMIĘĆ - WYOBRAŹNIA 

O
dwrotnie proporcjonalnie do skąpej prze
strzeni chłopskiego bytu miała się prze
strzeń metafizyczna chłopskiej kultury. Ta 

przestrzeń była ogromna. W tę przestrzeń wpisane 
było całe ludzkie uniwersum, pełnia relacji człowiek 
- człowiek, człowiek - zbiorowość , człowiek - świat 

- wszechświat - zaświat. Nacechowana niewyobra-
żalną c ierp liwośc i ą istnienia, właśn i e w sferze metafi
zycznej kul tura chłopska odnaj dywała ni ezwykłe bo
gactwo zadośćuczynie r1 i poci e szeń. Była to kultura 
zgody z losem, afirmująca życ i e takie, jakie przypadło 
człowiekowi w udziale, odpowiadająca na pytani e, jak 
żyć, kiedy żyć się często nie dawało , jak odnaleźć pył 
swojego istnienia w chaosie wszechrzeczy, jak prze
mijać z pokorą. Miała swoje wyobrażenie zła i dobra, 
kary i nagrody, swoje wyobrażenie wieczności i wy
obrażenie Boga. Chrystus Frasobliwy, to arcydzieło 

polskiej sztuki przestrzennej, jest przecież chłopskiej 
proweniencji. To Bóg z chłopskiej doli, zatroskany 
jak chłop, biedny jak chłop i bezradny jak chłop. 
Synteza losu, nie tylko rzeźbiarska forma. Kto ją 
pierwszy wyrzeźbił, składał Bogu w ofierze swoje 
poniżenie, swoją nadzieję. Bo tak traktowana była 
sztuka w chłopskiej kulturze - jako ofiara. Dopóki nie 
została utowarowiona przez ludowość. 

Doświadczenie było fundamentem tej kultury, 
doświadczenie - jeśli można tak powiedzieć - piono
we, to znaczy pokoleń, i poziome, to znaczy wspól
noty, wśród której człowiek mieszkał. Było to nade 

wszystko doświadczenie dotkliwości bytu i w tym 
planie można bez przesady mówić o egzystencjalnej 
pełni. Nie zabrakło bowiem w tym doświadczeniu 

niczego, co człowieka jako jednostkę i jako zbioro
wość mogło spotkać na tym świecie. Z owego do
świadczenia wyrastał cały system filozoficzny tej 
kultury, który przenikał ludzkie zachowania, jak 
i pieśni praktyczną czy wrC(cz użytkową mądrością, 
ale też mądrością uogólnień, ocen i sądów, który 
stworzył bez mała poradnik zaradności w każdej po
trzebie, ale też zbiór zasad, według których powinien 
człowiek postępować 

K
ultura chłopska przegrała starcie z napierają
cą cywilizacją. Musiała je przegrać. Kulturze 
biedy i izolacji cywilizacja zaproponowała 

podniesienie poziomu życia i pracy oraz otwarcie na 
świat. To zbyt wielkie pokusy, aby można było im się 
oprzeć. 

Nie stało się to od razu. Był to długi, stopniowy 
proces. Trwał co najmniej kilka dziesięcioleci, a może 
i dłużej. Pierwsze symptomy daje się zauważyć już na 
długo przed I wojną światową w narastających falach 
chłopskich emigracji za chlebem. Następnie w eman
cypacyjnych, paradoksalnie, aspiracjach chłopskich 

pokoleń przed II wojną. Ówczesnym marzycielom, 
jak niektórym i dziś, wydawało się, że możliwe jest 
pogodzenie postępu cywilizacyjnego na wsi z zacho
waniem wszystkich wartości chłopskiej kultury. Oka
zało się to niemożliwe. Większej lub mniejszej dra
matyczności umieraniu tej kultury przydawały także 
wydarzenia historyczne. Pierwsza wojna światowa. 

Druga. Okupacja. Czas PRL-u, reforma rolna, a na
stępnie nieudana na ogół, lecz jakże kosztowna dla 
wsi próba kolektywizacji. Wyjazdy wielu rodzin 



chłopskich na tzw. Ziemie 
Odzyskane, a jednocześnie 
repatriacja rzesz chłopskich 
zza Buga. Masowa ucieczka 
młodzieży wiejskiej do 
miast, do fabryk, kopalń, do 
szkół, co niezależnie od 
propagandowego dyskon
towania tego faktu przez 
narzucony Polsce ustrój 
i narzuconą władzę stano
wiło niezaprzeczalny awans 
tej młodzieży. Nie wolno 
jednakże przy tym zapomi
nać, że był to zarazem dre
naż wsi z najbardziej ak

tywnych, przedsiębiorczych, zdolnych jednostek. 
Konsekwencją tego, niestety, była stopniowa depre
cjacja wsi jako przestrzeni istnienia, jako miejsca sa
morealizacji człowieka. Sumując, wszystko to wy
wołało poważny ruch tektoniczny o niespotykanej 
dotąd sile, zatrzęsło wsią w posadach, modelem jej 
zasiedziałego bytu, imponderabiliami jej kultury. 
Otwarło szerokie wrota na cywilizacyjny i kulturowy 
import. Chłopskim światem zawładnął standard, taki 
sam jak wszędzie, taki sam konsumpcjonizm i aspira
cje wyłącznie materialne. Degradacja duchowa wsi 
jest widoczna gołym okiem, i to na wszystkich pla
nach. To prawda, że ogólnie patrząc, na wsi jest dzi
siaj bieda, że wieś zubożała w wyniku ustrojowej 
transformacji. Lecz to nie jest ta sama bieda, która 
stanowiła o chłopskiej kulturze, która stworzyła ów 
wielki świat zachowań, wyobrażeń i pocieszeń. To 
bieda powstała w wyniku rozbieżności między moż
liwościami wsi a ofertą, z jaką przychodzi do niej 
współczesna cywilizacja. 

K
ażda prawdziwa kultura objawia się w pełni 
dopiero wówczas, gdy już odeszła wraz 
z formacją, która ją stworzyła. Dopiero 

wówczas najwyraźniej widać, jakie nam dziedzictwo 
zostawiła i czy zostawiła. Dziedzictwo każdej umarłej 
kultury to wytopione z rudy bytu człowiecze uniwer
sum. Dla mnie w chłopskim dziedzictwie trzy ele
menty są najistotniejsze: słowo - pamięć - wyobraź

nia. 
Słowo. Nie chodzi mi o zasób słów, zaiste przebo

gaty w języku chłopskim. Był to język konkretny, pre
cyzyjny, nazywał rzeczy imionami, nie omówieniami 
czy symbolami, a co najważniejsze - nie miał poczucia 
bezradności. Znajdował nazwy w każdej potrzebie i dla 
każdej okoliczności. Chodzi mi jednak o rzecz waż
niejszą, najważniejszą moim zdaniem: o relację czło
wiek - j ęzyk. Wielopłaszczyznowa to relacja. Wspo
mnę tylko o jednym jej aspekc ie - o wolności w języ
ku. Chłop przez wieki niewolny, w jednym był zawsze 
wolny - w słowie. Wolny także od w z lkich kompen
diów j ęzykowych, słowników, poradników i kanonów, 
zwłaszcza tzw. poprawnej pol szczyzny. Je śli pojawił 

się nowy fakt, rze z czy zjawisko, nazywał to sam 
z siebie, jak chciał, jak mu dyktowała własna intencja, 
j ak ów fakt, rzecz czy zjawisko przystawało do jego 
doświadczenia, jaki wywoływało w nim stan emocjo
nalny i w jaką wchodził z ni m zal żność . Przypominał 

pod tym względem prawdziwego poetę . To my, inteli
genci, jesteśmy w języku protezoidalni, uzależnieni od 
tego, jak się „wzorowo" mówi, pi ze, jakie są zasady, 
konwencje, j ak nam dyktują słownik i , często-gęsto 

korzystamy przy tym z importu. Prawodawcami nasze
go j t(zyka stali się j zykoznawcy, cho' dzisiaj w coraz 
większym stopniu przej muj ą ich ro lę media, reklamy 
i urzędy . Warto na margines i przypornmec, że nie
wola człowieka zaczyna się od niewoli j ęzyka . 



Pamięć . Dzisiaj staje się ona coraz mniej nam po
trzebna. Wyręcza nas pismo, wyręczają nas komputery, 
a z pewną dozą humoru można przypuszczać , że 

w jakiejś przyszłości zostaniemy całkowicie wyręczeni 
przez jeszcze doskonalsze urządzenia. Pamięć w kultu
rze chłopskiej miała podstawowe znaczenie dla jej cią
głości . Była jedyną możliwością zachowania, przeka
zywani a i dziedziczenia wartości tej kultury. Musi ała 

więc być n i esłychanie r zwinięta i nieprawdopodobnie 
pracowita. Wyczulona na najdrobniejszy szczegół ży

cia i na każde słowo . Widać to nawet w chłopskich 
zapi sach . To pamięć ukorzeniła człowieka , potwier
dzała jego miejsce na ziemi, nadając sens najmarniej
szemu nawet życ i u i każdej rzeczywistości subiektyw
ny, jednostkowy, ten naj ważni ej szy wymiar. Przysto-
owywała się do opowieści człowieka , bo też zadaniem 
opowieśc i było przynosić człowiekowi ulgę. 

Wyobraźn i a. To było panaceum na wszystk ie niedo
statki . Zrośnięta z bytem, nie stanowiła odrębnego 

świata . Była z tym bytem integralna. Uzup łn i ała go, 
poszerzała, a niekiedy uszczęśliwiała. Zaprzęgnięta 

w codzienność, była spo~obem na bezradność, czyn i ła 

zadość ludzkim marzeniom i tęsknotom, nie pozosta
wiała nikogo samotnym w opuszczeniu. Obecnych 
z nieobecnymi, żywych ze zmarłym i łączył cały sys
tem komunikacji: przeczuć, przestróg, zwidzeń i snów. 
Wolność i sprawiedliwość zapewniały przypowi ści 
i baśnie. Przed nieszczęściami chron iły zaklęcia i za
mawiania. Jeśli przyjrzeć się np. całej sfi rze tzw. za
bobonów, jak to określają ra j ona l i śc i, to j est to nade 
wszystko świat poezji, można pow i edzi eć - poezji sto
sowanej, praktycznej , użytkowej . W świec i e tej to po
ezji szu kali ludzie wsparcia i pomocy w nieszczQ
ś ci ach, chorobach i każdej inn j potrzebie. Ta poezja 
stanowiła częstokroć jedyne remedium, gdy zdani byli 
wyłączn ie na samych siebie, a zdani byli naj czę' ciej. 

To była niewiarygodnie zaradna wyobraźnia, toteż nic 
dziwnego, że ubogi chłopski świat wypełniała bogac
twem świata nadrealnego. 

Właśnie w tej triadzie: słowo - pamięć - wyobraź

nia, kultura chłopska, przechodząc dziś w sferę już 

tylko tęsknoty i sztuki, przekazuje nam swoje nie sta
nowe, lecz w najpełniejszym tego słowa znaczeniu 
człowiecze dziedzictwo. 

Wiesia\\' M v.,'li1 l'ski „ Kres k11/111n · clilopskiej ·· 
„Arklldill" nr 8. 20UU rok 

(jragme111v) 



Sponsorzy spektaklu 

Ze zbtorow 
Działu Dokumentacj ł 

ZG ZASP 

Nationale·Nederlande;'N 
Ubezpieczenia na życie 

POWSZECHNY 
ZAKŁAD 

UBEZPIECZEŃ S.A. 

Sponsor programu do spektaklu 

40-189 Katowice, ul. Leopolda 31, tel. +48/32/2007-700, 

Patronat medialny 



Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego 

40-95 l Katowice, Rynek 2, skr. poczt. 223 

1e-mail: teatrslaski@entropia.com.pl ,,, 
http: www.entropia.com.pl./teatrslaski/ 

Duża Scena - Rynek 2 

Scena Kameralna - ul. Warszawska 2 

Scena w Malarni - ul. Teatralna 4 

Centrala 

2587-25 I, 2587-252, 2537-041 

Sekretariat 

tel 2588-992, 2598-976, fax 2598-976 

Biuro Obsługi Widzów 

czynne od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.30 - 15.30 

tel./fax 2588-967 lub centrala jw. : 236, 250 

Kasa 

czynna od wtorku do soboty 

w godz. I 0 .00-18.00 

(przerwa 14.00-15.00) 

w niedzielę 

na dwie godziny przed spektaklem, 

tel. 2599 360 lub centrala j .w. wew. 203 

Redakcja 

i opracowanie graficzne programu 

Elżbieta Tosza 

Wydawca - Teatr Śląski 

Skład i druk 

Centrum „EMAG", Katowice 

ul. Leopolda 31 

W programie i na atiszu wykor.lystano fotografię z książki 

. .Photographs by Dennis Chambcrlin. Między wami Polakami"' 

Kraków 1992 


