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GŁODOMÓR 

W ostatnich dzi sięcioleciach bardzo os łabło zainteresowanie głodo
morami. Gdy dawniej sowici si opłacało urządzać tego rodzaju wielkie 
pokazy na własny ra ·hunek, dzisiaj jest to zupełnie niemożliwe . Czasy 
były inne. Wtedy głodomór zaprzątał uwagę całego miasta; zacieka\vienie 
rosło z każdym dniem głodówk i ; wszyscy chcieli zobaczyć głodomora co 
najmn i j raz dziennie: w późni jszych dniach zjawiali się abone nci , któ
rzy całymi d niami wys iadywa li przed małą okratowaną klatką ; pokazy 
trwały także w nocy, dla większego ·wrażenia przy świetle pochodni; w po
godne dni wynoszono kJatkę na dwór i wtedy pokazywano głodomora 

głównie dzieciom, podczas gdy dla dorosłych był często tylko rozrywkc1, 
w której b rali udział z uwagi na modę; dzieci, zdumion , z otwartymi usta
mi trzymając s ię dla pewności za ręce patrzyły jak siedział," zgardziwszy 
nawet krzes łem , na rozrzucon j s łomie , blady, w ·za rnym trykocie, 
z wystającymi potężni e żebrami, i bqd:l uprzejmym skinieniem głowy 
i zmęczonym uśmiechem odpowiadał na pytania \· ciągając też ramię 

przez k ratę , by można było dotknięciem przekonać siQ o jego chudości , 

bądź t ż potem znowu pogrąża ł si ·a łki em w myślach , nie zwracając na 
nikogo uwagi, nawet na tak ważn d la niego bicie zega ra, który był j dy
nym meblem klatki, i tylko patrzył przed siebie przymkniętym i niemal 
oczami , kosztując czasem wody z maleńki j szklaneczki , by zwilżyć wargi. 

Oprócz zmieniających się widzów byli tu również stali , wybiera ni 
przez pub l iczność dozorcy, zazwyczaj - rzecz dziwna - rz źn icy, których 
zadanie m było we trzech pilnować d niem i nocą głodomora , żeby s ię po 
kryjom u nie posila ł. Była to jednak tylko formaJność wprowadzona dla 
uspokojenia mas , wtaj mniczeni bowiem dobrze wiedzi li, że gł domór 
nigdy nie zjadłby w cza ie gtod wania choćby okruszyny, za żadną cenę 
nawet p d przymu e m: tego zabrania ł honor jego ku nsztu. Co prawda ni 
każdy dozorca mógl to pojąć, nieki dy trafia ły się n en p róby kontrolne, 
które bardzo oględnie prawowa ł dozór, rozmyśln ie siadały w od ległym 

kąci i tam zapamiętaJe gra ły w ka rty, rzecz jasna po to, by głodomór się 

ni co pokrz pil z jakichś ukrytych, ich zda niem, zapasów. Nie było dla 
głodomora większej udręk i ni ż i cl zorcy; byli jego u trapieniem; utrud
nia li mu przeraźliwie głodowanie; njekiedy przezwyciężał s łabość i śpie

wał w czasie takiego dozorn , dopók i mu s ił starczyło , aby pokazać lu
dziom, jak niesłusznie go podej rzewali . Ale nie na wie le się to zdało; dzi
wili s i ę t !ko jego sprytowi, że pot rafi jeść , nawet kiedy śpiewa . O wiele 
bardzi j wolał dozorców, którzy siadali tuż przy klatce i nie poprzestając 

na przyćmionym nocnym oświetleniu sali , oświetlali go latarkam i 
elektr. <'Znymi, któr impresario dawał im do dyspozycji. Jaskrawe światło 
wca! go nie raziło , i tak ni mógł w ogóle sypiać , a zawsze mógł s ię trochę 

zdrzemnąć, przy każdym ś·wietle i o każd j godzinie, nawet w przepełnionej 
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i wrzaskliwej sali. Zawsze był bardzo chętn do spędzenia z takimi dozor
cami całej nocy bez snu; był gotów pożartować z nimi, opowiedzieć im his
tori e ze swego wędro\'.rnego życia, potem posłuchać ich opowiadań , wszyst
ko po to, by nie dać im usnąć, by ich wciąż upe"-'11iać, że nie ma w klatce 
nic do jedzenia i że głodował tak, jak żaden z nich by tego nie potrafil. 
Najszczęśliwszy był jednak z nadejściem ranka, kiedy przynoszono im na 
jego rachunek sute śniadanie, na które rzucali się z apetytem zdrowy h 
ludzi po nie przespanej z trudem nocy. Byli co prawda i tacy, co to chcieli 
dopatrzeć się w tym śniadaniu niedozwolonej próby skaptowania dc)Zor
ców, ale to już szlo za daleko, a kiedy ich pytano, czy zgodziliby się spra
wować nocną straż bez śniadania, tylko dla dobra sprawy, krzywili się, mimo 
to obstawali przy swoich podejrzeniach. 

Było to zresztą jedno z podejrzeń, których w ogóle nie sposób oddzie
lić od głodowania. Przecież nikt nie mógł ustawicznie, co dzień i co noc, 
trzymać straży przy głodomorze, nikt więc nie mógł stwierdzić na własne 
oczy, czy rzeczywiście głodował stale i uczciwie; tylko głodomór mógł to 
wiedzieć, a zatem tylko on mógł jednocześnie być widzem całkowicie za
dowolonym ze swego głodowania. On jednak ni był nigdy zadowolony 
z innego powodu; a może wcale nie z głodowania tak wychudł, że niejeden 
ku własnemu żalowi musiał omijać pokazy, bo nie mógł znieść jego wido
ku, może wychudł na skutek niezadowolenia z samego siebie. On jede n 
wiedział, poza nim nikt z wtaj mniczonych nie wiedzia ł o tym, jak łatwo 
się głoduje. Była to najlatwi. jsza rzecz w świecie . Nie krył się z tym, ale 
mu nie wierzono, w najl pszym razie kładziono to na karb jego skromności , 
najczęściej jednak sądzono, że ugania s i za reklamą lub że jest zgoła 
oszustem, któremu głodowanie przychodzi l kko, ponieważ potrafi je 
sobie ułatwić, i który w dodatku m a cz lność do tego połowicznie się 

przyznać. Z tym wszystkim musiał się pogodzić, po latach nawet p rzy
wykł do tego, ale owo niezadowolenie wci ąż go dręczyło i dotychczas 
nigdy, w żadnym okresie glodowania - tę sprawiedliwość trzeba mu oddać 
- nie opuścił dobrowolnie klatki. ajdluższy termin głodowania impresa
rio określi ł na czterdz ieśc i dni, dluż j nie pozwolil mu nigdy głodować, 

nawet w wielkich stolicach świata , i to nie b z powodu . Doświadczeni 

uczyło, że przez jakie czterdzieści dni można było coraz bardziej podniecać 
ciekawość miasta, nasilając stopniowo reklamę, ale pot m zainter sowa
nie słabło i stwierdzano, że napływ publiczności znacznie się zmniejszał; 

w tym względzie zachodziły oczywiści niewielkie różnice rn.i dzy posz
czególnymi miastami i krajami, regułą jednak było, że czterdzieści dni to 
najdłuższy okres. Tak więc czterdziestego dnia ol:\:vie rano drzwi klatki 
umajonej kwiatami, rozentuzjazmowana publiczność wyp !niala amfiteatr, 
orkiestra wojskowa przygrywała, dwóch lekarzy wchodziło do klatki , aby 
na głodomorze dokonać koniecznych pomiarów, wyniki oznajm iano sah 
przez głośnik, na koniec podchodzily dwie młode panie, szczęśliwe, że 
właśnie one zosta!y wylosowane, i sposobiły się do wyprowadzenia g!odo
mora z klatki po kilku stopniach w dól, gdzie na małym stoliczku przygo
towano staranni dobrany posiłek, jaki podają chorym. W tej chwili gło
domór zawsze stawiał opór. Wprawdzie opierał dobrowolnie swoje kościste 

ramiona na pomocnie wyciągniętych rękach pań, które się nad nim po
chylały, ale wstać nie chciał. Dlaczego zaprzestać właśnie teraz, po czter
dziestu dniach'? Wytrzymałby jeszcze dlugo, bezgranicznie długo; dlacze
go zaprzestać właśnie teraz, kiedy doszedł do najlepszej, a nawet jeszcze 
nie najlepszej wprawy w głodowaniu'? Dlaczego chciano go ograbić ze sła
wy dalszego głodowania, zapobiec, by nie tylko został najwi kszym głodo
morem po wszystkie czasy, którym zresztą już zape"-'11e był, lecz by także 
prześcignął sam siebie w niepojętej mierze, czul bowiem, że jego zdolność 
głodowania n.ie ma już granic. Dlaczego ten tłum, który go rzekomo tak 
bardzo podziwiał, okazywał mu tak mało cierpliwości: jeśli głodomorowi 
starczyło sil do dalszego głodowania, dlaczego tłumowi ich nie wystarcza'? 
Poza tym był zmęczony, dobrze mu się siedziało na słomie. a oto miał 
wstać , wyprostować się jak długi i zabrać do jedzenia, choć sama myśl 
o tym przyprawiała go o mdłości, które z trudem tłumił jedynie przez 
wzgląd na panie. Podnosił wzrok ku oczom na pozór tak przyjaznych, 
a w rzeczywistości tak okrutnych pań i potrząsał głową nazbyt ciążącą na 
słabej szyi. A potem działo się to, co zawsze. Przychodził impresario, 
w milczeniu - muzyka uniemożliwiała mówienie - wznosił ramiona ponad 
głodomorem, jak gdyby wzywał niebiosa, by choć raz spojrzały na swoje 
dzieło tutaj na słomie, na tego godnego pożałowania męczennika, którym 
zresztą był, ale w zupełnie innym znaczeniu; obejmował głodomora 

w cienkiej talii, chcąc przesadną ostrożnością upozorować, z jaką kruchą 
istotą ma tu do czynienia, i paniom, które w tym czasie śmierteln ie bladły, 

przekazywał - nie bez tego, że nim trochę skrycie potrząsał - tak że gło
domór m iota ł bezwładni nogami i tułowiem na różne strony. Teraz głodo
mór pozwalał j uż na wszystko; głowa spoczywała na piersi, jak gdyby się 
lam stoczyła i w niepojęty sposób trzymała ; ciało wyglądało jak wydrążo
n ; nogi powodowane instynktem samozachowawczym zwarły się mocno 
w kolanach, ale wlokły się po ziemi, jak gdyby to nie był prawdziwy grunt, 
jak gdyby prawdziwego dopiero szukały ; cały zresztą znikomy ciężar ciala 
spoczywa! naj dnej z pań, która szukając pomocy, z zapartym tchem - nie 
tak wyobrażała sobie tę za zczytną funkcję - najpierw wyciągała ja k naj
dalej szyję , aby p rzynaj mniej twarz uchronić przed zetknięciem z głodo
morem, a potem, kiedy się jej to nie udawało, a szczęśliwsza towarzyszka 
nie przychodzila jej z pomocą, lecz poprzestawała na tym, że z drżeniem 
niosła przed sobą rękę głodomora, tę małą wiązkę kości - wśród zachwy
conego śmi chu sali wybuchała płaczem , po czym musiał ją zmienić słu
żący, który już da\'.1110 czekał w pogotowiu. Potem podawano jedzenie; im
presario wlewał go trochę głodomorowi pogrążonemu w półśnie podob
nym do omdlenia, pośród wesołej pogawędki, która miała odwrócić uwa
gę od osłabienia głodomora; następnie wznoszono jeszcze toast na cześć 
publiczności , podszepnięty impresariowi rzekomo przez głodomora; or
kiestra uświetniała wszystko gromkim tuszem, rozchodzono się i nikt nie 
miał prawa by ' niezadowolonym z tego, co zobaczył, nikt, tylko głodomór, 
zawsze tylko on. 

Tak przeżył z regularnymi, małymi przerwami na odpoczynek 'Ariele lat, 
w pozornym blasku, czczony przez świat, najczęściej jednak w posępnym 



nastroju, który wciąż się pogarsza!, jako że nik t nastroj u tego nie bral po
ważnie. Czym można go było pocieszyć '? Cz go mu jeszcze brakował ? 
A kiedy znalazł się jak i ś poczciwiec , który okazywal współczucie i chciał 
mu wyjaśnić , że powodem jego smutku j st prawdopodobni głód , mogło 

się wydarzyć, zwłasz za w późni jszym okresie głodówki , iż głodomór od 
powiada! wybuchem w c ieklości i ku powszechn mu pr:t.erażeniu zaczy
n ał szarpać niby zwierz okratowanie klatki . Ale impresario mia ł w takich 
wypadkach pod ręką środ k, k tóry chętnie stosował. Usprawi d liwial gł -
dornora przed zgromadzoną publicznością, przyznawał , że za howani się 

głodomora m żna wytłumaczyć tylko wywołaną przez głodowa n ie pobu
dliwością, dla sytych ludzi niełatwo zrozumialą, p t m przechodził do 
twierdzenia głodomora , które daje si ę podobn ie wyjaśnić, iż mógłby o wi -
le dłużej ·todować, niż głoduje ; chwali ł wznios łe dążeni , dobrą " olę, 

wielkie samozaparcie, które za pewne objawia się i w tym twierdzeniu ; al 
potem usilowal zadać klam temu twierdzeniu w dosyć prosty sposób , po
kazują zdjęcia , które jednocz ś ni e sprz dawano, jako że na zdjc;ciach wi
dać było głodomora w lóżku , w czterdzi stym niu głodówki , z wyczerpa
nia wyd< .i<1cego prawie ostatnie tchnienie . Z tym przekręcaniem prawdy, 
wprawdzie dobrze znanym głodomorowi, ale wciąż na nowo sza rpiącym 

mu nerwy, prz brała się miarka. To, co było skutk iem przedwczesnego za
kończen ia g łodówk i , podawano tu za przyczynę! Niepodobieństwem było 

walczyć z tą nieci r z cznością , z tym światem niedorzeczności. Przy kra
tach , z zac i kawieniem przysiuch iwal się w dobr j wierze impresariowi 
ale kiedy pojawiały się zdjęcia , za każdym raz m wypuszcza! z rąk kraty, 
z jc;ki m opada ł na słomę i uspokojona pubLi czność mogła znowu podejść 
bliżej, aby go oglądać. 

Kiedy świadkowie takich scen wspominali o tym po kil ku latach , 
często sami siebie nie mogli zrozumieć. Albowiem w tym czas i nastąpił 

ów wspomniany przewrót: stało s ię to n ie mal raptem; były ku temu za
pewn głębok ie przyczyny, ale komu zależało na ich zgłębieniu ? W każdym 
razie rozkapryszony głodomór spostrzegł pewnego dnia, że tłum żądny 
rozrywek opuścił go śpiesząc na inne widowiska. Impr sario raz jeszcze 
obj chał z nim pędem pół Europy, aby zobaczyć , czy tu i ówdzie nie obu
dzi s ię dawne zaciekawienie ; wszystko daremnie; wszędzie , jak gdyby 
w skrytym porozumieniu , pojawi ła się n iechęć do pokazowy h głodówek. 

W rzeczywistości nie mogło to się stać tak nagle i później przypomniano 
sobie o pewnych objawach , na które w szale powodz nia nie zwrócono 
sw go cza ·u odpowiedni j uwagi i których wtedy należycie nie stłumio
no, a te raz było już za późno cokolwiek przeciwko temu przedsięwz i ąć . 

Byto vvprawdzi p wne, że ki dyś j szcz powrócą czas głodówek, ale ży

jących to nie poci szal . Co mia ł t raz począć głodomór? Ten, którego ota
czał entuzjazm tys ięcy, ni mógł popisywać s ię w budach na małych jar
markach , a na to, by zmienić zawód, głodomór był nie tylko za stary, ale 
przede wszy tkim zbyt fanatycznie oddany głodowaniu. Tak więc rozstał 

się z impresari -m , towarz rszem bezprzykladn j karie r , i zaangażował do 
duż go cyrku ; aby n ie narazić na szwank swojej wrażl iwości , n ie spojrza ł 

nawet na warunki umowy. 

Wielki cyrk z mnóstwem wciąż zmieniających s ię i uzupełniających 
ludzi, zwierząt i aparat 'w może o każd j porze potrzeb wać każdego , na
wet głodomora j ś li jego wymaga nia są skromne, a zr ztą w tym osobli
wym przypadku angażowano nie tyle sa mego głodomora , il jego sta re 
slyn n n azwisko; zważywszy osobliwość tej sztuki, która nie t raci nic, na
wet gdy artys ta s ię starzeje , ni sposób byto rz c, że wysłużony, nie stoją 

cy j uż na wysokości swego kunsztu artysta chce znaleźc'.: schroni enie na 
spokojnej posadzie w cyrku, p rzeciwnie , głodomór zapewniał - co zreszt4 
zaslugiwa ło zupełn ie na wiarę - iż głoduj e tak dobrze jak dawniej, ba 
utrzymywał nawet, że j ś li mu s ię da wolną rękę , co mu nat. chmiast przy
rzeczono, dopiero teraz wprawi świat w prawdziwe zdum ienie; było to 
zresztą twierdz ni , j eś li weźmiemy p d uwagc; ówczesny nas trój , o któ
rym głodom ' r ł atwo zapomina ł w un iesi n iu , wywołuj ące jedynie 
uśmiech wśród facho ców. 

W gru ncie rzeczy i głodomór nie straci ł miary w ocenie real nych sto
sunków, i uznal za am prz z się zrozum iale , że ni wyznacz no mu po
pisowego numeru i nie u stawiono jego klatk i na środku maneżu , lecz 
umieszczono g na zewnątrz, zresztą w dost pnyrn miejscu w pobliżu stajni. 
Wielk ie, barwn ie wymalowane napisy okalały k l atkę i oznajmiały, co moż

na w niej zobaczyć . Kiedy publiczność t!oczyla się do stajni w czasi przerw 
w przedstawie niu , aby obej rzeć zwierzęta, ni om al musi ała przejść obok 
głodomora i na chwilę s i ę tam zatrzymać, a kto wie, czy nie przystanęła 
by przy nim dłużej , gdyby nie to, że dłuższą i spokojną obserwację u nie
możliwiali ci, którzy w ciasnym przejści u napierali z tylu, nie mogą po
jąć, i ż ktoś zatrzym uj s i ę po d rodze do upragnionych stajni. To bylo też 
powodem, że głodomór wciąż drżaJ przed nadejściem pory pokazów, któ
rych przecież pragnął jako celu swego życia. Początkowo ledwo mógł się 
docz kać przerw w przedstawieni u ; z zachwytem 1ivypatrywał , czy nad
ciąga tłum , aż nazbyt rych ło - nawet najuporczywsze , niemal świadome 
oszu kiwanie się nie wytrzymało próby - przekonał s ię , że byli to bez wy
.i <1tku ludzie , którzy wciąż zmierzali ty lko do stąjen . Ten widok był jednak 
z daleka najpiękniej szy. Ki dy bowiem j u ż byli blisko ni go, natychm ias 
podnosiły się dokoła krzyki i wyzwiska wciąż na nowo tworzących się 

grup, jednej - i ta wnet stala się dla głodomora większym utrapie niem 
- co chciała go wygodnie obejrzeć, nie tyle z uznania dla jego sz uki , ile 
z kaprysu i przekory, i owej d rugi j , co to prz de wszys tkim śpieszyła do 
s tajen. Ki dy jednak tłum pociągnął dalej, nadchodzili maruderzy, a i, 
choć n ic im n ie przeszkadza Io zatrzymać się, jak dlugo mieli ochotę , m i
jali go długim krokie m, n ie patrząc prawie w bok, aby na czas zdążyć do 
zwierząt. Do rzadkości na leża ł szczęś l iwy przypadek , kiedy nadchodził 
ojciec r dz iny /. dziećmi , pokazywał p lcem głodomora, skrupulatnie tłu
maczy ł , o co tu chodzi, opowiada! o dawnych latach, k iedy by! ob ny na 
podobnych , ale n i porównanie ws panialszych pokazach . czego co prawda 
cizi ci , n i dosta~eczni przygotowane przez szko lę i życie, jeszcze nie rozu
mialy - co tam wi dzialy o głodowaniu '? - ale badawczym błyskiem oczu 
zdradza ły zapowiedź nowych, ła skawszych czasów, które mia ty nadejść . 

Być może, mawiał niekiedy dn siebie głodomór. wszystko zmieniłoby si ę 



trochę na lepsze, gdyby jego klatka nie byla tak blisko stajni. Nazbyt ułat
wiono wybór ludziom, nie mówiąc już o tym, że wyziewy ze stajni, nocny 
niepokój zwierząt, przenoszenie surmvych kawałów mięsa dla drapież
nych zwierząt i krzyki przy karmieniu sprawiały mu dużą przykrość i sta
le go nękały. Ale nie odważył się interweniować w dyrekcji; bądź co bądź 
zawdzięczał zwierzętom mnóstwo zwiedzających , wśród których tu i ów
dzie mógł się znaleźć ktoś, kto chciał go oglądać , a któż mógł wiedzieć, 
gdzie by go ukryć, gdyby zechciał przypomnieć o swoim istnieniu, a zatem 
i o tym, że był - mówiąc ściśle - tylko przeszkodą w drodz do stajni. 

Małą co prawda przeszkodą; wciąż malejącą przeszkodą. Przyz\vycza
jono się do tego, że jest już osobliwością, jeśli się w dzisiejszych czasach żą
da względów dla głodomora, a to przyzwyczajenie stalo się dla niego wyro
kiem. Mógł głodować, dopóki potrafił, i robił to, ale nie było już dlań 
ratunku, przechodzono obok niego. Spróbuj \\ryjaśnić komuś sztukę głodo
wania! Kto tego nie czuje, temu niepodobna wyjaśnić. Piękne napisy po
kryły się brudem i stały się nieczytelne, zrywano je, nikomu nie przyszło 
na myśl zastąpić je innymi; od dawna już nie zmieniano tabliczki z cyfra
mi przegłodowanych dni, którą początkowo co dzień starannie wymieniano, 
gdyż nawet ta lekka praca sprzykrzyła się personelowi po kilku tygod
niach; tak więc głodomór wprawdzie nadal głodował, jak to sobie kiedyś 
wymarzył, a udawało mu się b z trudu, jak ongiś przepowiedział, ale nikt 
nie liczył dni, nawet głodomór nie wiedział , ile przegłodował, i ciężko mu 
było na sercu. A kiedy się zdarzyło, że jakiś próżniak zatrzymywał s ię przy 
nim, naśmiewał się ze starej cyfry i mówił o oszustwie, było to w tym 
znaczeniu najgłupsze kłamstwo, jakie tylko mogły wymyślić obojętność 

i wrodzona złośliwość, jako że nie głodomór oszukiwał - on pracowal 
uczciwie - tylko świat oszukiwał go na jego zapłacie. 

Minęło jednak zno\vu wiele dni, a i to się skoń zyło . Pewnego razu 
klatka zwrócila uwagę dozorcy i ten zapytal służbę, dlaczego pozostawio
no bezużytecznie klatkę ze zgniłą wewnątrz słomą, choć nadaje się ona 
jeszcze do użytku; nikt o tym nie wiedział, aż ktoś dzięki tabli ce z cyfra
mi przypomniał sobie o głodomorze. Przerzucono drążkami słomę i zna
leziono w niej głodomora. 

- Wciąż jeszcze głodujesz? - zapytał dozorca - kiedy wreszcie przes
taniesz'? 

- Wybaczcie mi wszyscy - szepnął głodomór; zrozumiał go tylko 
dozorca, który przyłożył ucho do klatki. 

- Oczywiście - rzeki dozorca i dotknął palcem czoła, aby dać perso
nelowi do zrozumienia, co się dzieje z głodomorem - wybaczamy ci. 

- Zawsze chciałem, byście podziwiali moją umiejętność głodowania -
rzeki głodomór. 

- Podziwiamy ją - rzeki dozorca ze zrozumi niem. 
- Nie powinniście jednak jej podziwiać - rzekł głodomór. 

- Wobec tego nie podziwiamy jej - rzeki dozorca - ale dlaczegóż to nie 
mamy jej podziwiać'? 

- Ponieważ muszę głodować , nie mogę inaczej - rzeki głodomór. 

- Patrzcie go! - rzekł dozorca - Dlaczego nie możesz inaczej? 

- Ponieważ - rz kł głodomór, unosząc trochę główkę i mówiąc z zasznu
rowanymi jak do pocałunku ustami wprost do ucha dozorcy aby nic uro
nił ani słowa - ponieważ nie moglem znaleźć potrawy, która mi smakuje. 
Gdybym ją znalazł , wierzaj mi , najadłbym się do syta, jak ty i wszyscy. 

To były ostatnie słowa, ale w jego stygnących oczach żyło jeszcze silne, 
choć już pozbawione dumy przekonani , że dalej głoduje. 

- Zróbcie porządek - rzekł dozorca i pochowano głodomora razem z 
słomą. W klatce natomiast umieszczono młodą panterę. Widok tego dzi
kiego zwi zęcia rzucającego się w klatce, która od tak dawna ziała pustką , 
sprawiał wyraźną ulg nc1wet najbardziej tęp j głowie. Zwierzęciu nic nie 
brakowało. Strażnicy przynosili mu bez długiego namysłu pokarm, który 
mu smakował; nie odczuwało nawet, zdaje się, braku wolności; to szla
chetne, naprężone do ostatecznośc i ciało, wyposażon we wszystko, co po
trzeba, zdawało się obnosić z sobą nawet wolność; tk\ ' la ona chyba gdzieś 
w kiach ; z paszczy biła mu tak mocnym żarem radość życia , że widzowie 
z trudem znosili jego widok. Ale przemagali się, oblegali klatkę i nie 
chcieli się ruszyć z miejsca. 

Te kst opo\via<lan ia Glodomó,- (Dt!r lhuiye rk ii.nstler) w tluma ·ze niu Romana Kars ta i Alfreda 
Kow(Jlknwskicgo podano za: Franz KafkCJ Nowele i m in i.u t-u ty , Wydawnicl\vo J\TEX. Gdarisk H.m:J . 
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Tadeusz Różewicz 
KALENARIUM TWÓRCZOŚCI 

1944 - Echa leśne (rzeczy różne; pod pseudonimem „Satyr") . 

1946 - W fyżce wody (satyry). 

1947 -Niepokój (poezje). 

1948 - Czerwona rękawiczka (poezje). 

1950 - Pięć poematów (poezje). 

1951 - Czas który idzie (poezje). 

1952 - Wiersze i obrazy (poezje). 

1953 -Kartki z Węgier ( reportaże). 

1954 - Równina (poezje). 

1955 - Opadfy liście z drzew (opowiadan ia); Srebrny kfos (poezje); 

Uśmiechy (humoreski i satyry). 

1956 - Poemat otwarty (poezje); Trzy kobiety (scenariusz filmowy 

wespót z Kornelem Filipowiczem - premiera kinowa 1957). 

1957 - Poezje zebrane. 

1958 - Formy (poezje). 

1960 - Przerwany egzamin (opowiadania); Rozmowa z księciem (poezje); 

Kartoteka (dramat - premiera 1960, Teatr Dramatyczny w Warszawie) ; 

Miejsce na ziemi (scenariusz filmowy wespót z Kornelem Filipowiczem -

premiera kinowa). 

1961 - Zielona róża. Kartoteka (poezje i dramat); G/os anonima (poezje); 

Grupa Laokoona (dramat - premiera 1962, Teatr Dramatyczny 

w Warszawie); Świadectwo urodzenia (scenariusz filmowy 

wespót ze Stanistawem Różewiczem - premiera kinowa). 

1962 - Świadkowie albo nasza mata stabilizaCJa (dramat - premiera świ a towa , 
Schi ller-Theater w Berlinie Zachodnim; premiera polska 1964 , 

Tea tr Ludowy w Warszawie); Gfos z tamtego świa ta (scenariusz filmowy 

wespót z Kornelem Filipowiczem - premiera kinowa) . 

1963 - Nic w pfaszczu Prospera (poezje i dramat); Niepokój . Wybór wierszy 

1945-1961. 
1964 - Twarz (poezje); dramaty: Akt przerywany (prapremiera świ a towa 1965, 

Ulmer Theater w Niemczech Zachodnich; premiera polska 1966 , 

Teatr Satyryków STS w Warsza wie), Śmieszny staruszek (premiera 

1965, Teatr Ateneum w Warszawie) , Wyszedf z domu (premiera 1965, 

Stary Teatr w Krakow ie), Spaghetti i miecz (prapremiera amatorska 

1964, Studencki Teatr STEP w Gliwicach; premiera oficjalna 1967, 

Teatr Dramatyczny w Warszawie) ; Echo (scenariusz filmowy 

wespót ze Stanistawem Różewiczem - premiera kinowa); 

wybór poezji Leopolda Staffa Kto jest ten dziwny nieznajomy? 

1965 - Przerwany egzamin (proza, wyd . 11 rozszerzone). 

1966 - Utwory dramatyczne; Wycieczka do muzeum (opowiadania); 

Twarz (poezje, wyd . li zmienione) ; Moja córeczka (nowela filmowa -

adaptacja teatralna Jerzego Jarockiego 1968, Stary Teatr w Krakowi e); 

Piekfo i niebo (scenariusz filmowy wespót z Kornelem Filipowiczem -

premiera kinowa) 

1967 - Wiersze wybrane Józefa Czechowicza (wybór i wstęp); Mąż pod fóżkiem 

(scenariusz filmu telewizyjnego wespót ze Stanistawem Różewiczem 

na podstawie opowiadan ia Fiodora Dostojewskiego). 

1968 - Twarz trzecia (poezje); Przyrost naturalny („biografia sztuki teatralnej" -

premiera 1979, Teatr Wspótczesny we Wroctawiu) ; 

Stara kobieta wysiaduje (dramat - premiera 1969, Teatr Wspótczesny 

we Wroctawiu); Samotność we dwoje (scenariusz filmowy wespót 

ze Stanistawem Różewiczem wedtug noweli Karola L. Konińskiego -

premiera kinowa 1969). 

1969 - Regio (poezje). 

1970 - Tea tr niekonsekwencji (dramaty i szkice); Śmierć w starych dekoracjach 

(proza); Pięć sztuk (Rajski ogródek i inne - premiera 1971, 

Teatr im. Bogustawsk iego w Kali szu). 

1971 - Poezje zebrane; Przygotowan ie do wieczoru autorskiego (proza) ; 

Pogrzeb po polsku (dramat - premiera 1971, Teatr Polski we Wroctawiu ), 

Na czworakach (dramat - premiera 1972, Teatr Dramatyczny w Warszawie) 

1972 - Sztuki teatralne. 

1973 -Proza; Drzwi w murze (scenariusz filmowy wespót ze Stanistawem 

Różewiczem - premiera kinowa 1974). 

197 4 - Biafe mafżeństwo (dramat - premiera 1975, Teatr Narodowy w Warszawie). 

197 5 - Biafe mafżeństwo i inne utwory sceniczne. 

1976 - Poezje zebrane; Odejście Gfodomora (dramat - premiera 1977, 

Teatr Wspótczesny we Wroctawiu) . 

1977 - Duszyczka (poemat prozą) ; Przygotowanie do wieczoru autorskiego 

(wyd. li rozszerzone). 

1978 - O wojnę powszechną za wolność ludów prosimy Cię, Pame (scenariusz 

telewizyjny - prem iera sceniczna 1988, Teatr Narodowy w Warszawie) 

1979 - Opowiadanie traumatyczne. Duszyczka (poezje); Próba rekonstrukcji 

(proza); Do piachu (dramat - premiera 1979, Teatr Na Woli w Warszawie) 

1982 -Pufapka (dramat - prapremiera światowa 1983, Bergen w Norwegii; 

premiera polska 1984, Teatr Wspótczesny we Wroctawiu). 

1983 - Na powierzchni poematu i w środku. Nowy wybór wierszy. 

1985 - Echa leśne (autorskie wznowienie partyzanckiego debiutu). 

198 7 - Poezj e. 

1988 -Poezja, t.1-2; Teatr , t.1-2 (wstęp Józefa Kelery). 

1989 -Języki teatru (rozmowy z Kazimierzem Braunem ) 
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1990 -Proza, t.1-2 . 

1991 - Ptaskorzeźba (poezje). 

1992 - Nasz starszy Brat (rzeczy różne). 

1993 - Historia pięciu wierszy (poezje , druk bibliofilski). 

1994 - Stawo po stawie. Nowy wybór wierszy; Kartoteka rozrzucona 

(dramat - pierwsze realizacje: w 1996 jako słuchowisko w Teatrze 

Polskiego Radia; w 1998 Jako przedstawienie w Teatrze TV). 

1995 - Niepokój. Wybór z lat 1944-1994 (poezje). 

1996 - Zawsze fragment (poezje) ; Improwizacja wrocfawska (montaż 

dramatyczny - Teatr Polski we Wrocławiu); Opowiadania (proza, 

posłowie Jacka Łukasiewicza). 

1997 - Kartoteka. Kartoteka rozrzucona (pierwsza łączna edycja). 

1998 -Zawsze fragment. recycling (poezje) . 

1999 -Matka odchodzi (rzeczy różne). 

2000 - Uśmiechy (humoreski i satyry - rozszerzone wznowienie). 

2001 - Nożyk profesora (poezje). 

2002 - Szara strefa (poezje). 

Przedruk za zgodą Wydawcy z: Zbigniew Majchrowski Rozewicz, Wydawnictwo Do l nośl ąs kie, Wrocław 2002 

Józef Kelera 

Od Kartoteki do Putapki 
(fragmenty) 

1. 

. ) Chcemy przypomnieć, że Kartotekę (1959) poprzedLa Jed enaśc ie to

mów wspaniałych w ierszy (od Niepokoju, 1947), w których fundamenty Różewi

czowskiej wizJi świata zostały już bardzo mocno i trwa le osadzone. Chcemy rów

nież przy pomnieć , że wiz1a ta wyrasta z doświadczeń i przemyś leń po lskiego poety 

urodzonego w roku 1921, Jednego z niedobitków „straconego pokolenia" drugiej 

wojny, byłego żołnierza Armii Krajowej. Decydujące jest tu przeżycie WOJllY, okupacji, 

pa rtyzan tki. Krwi i błota . Śmierci . Za bijania . Polowania na ludzi. Nie mnieJ istotne 

wszakże będą potem doświadczenia znamienne dla początku lat pięćdzies iątyc h, 

dopełnione nareszcie i scalone w jeden układ dzięki szczególnie przenikliwej obser

wacji kluczowych mechanizmów ku lturowych całego powojennego świa ta 

Najpierwotnie jsze i ośrodkowe w tym zespole doświadczer1 pozosta je Jednak 

przeżycie zagłady starego świata. „ Różowe idea ły poćwiartowane - wiszą w Jatkach'' 

(Jatki, w tomie Czerwona rękawiczka 1948) - to najbardziej może treściwy wyraz 

tonu, który „czyni piosenkę" w pierwszych tomikach wierszy Różewicza. Te „różo 

we ideały" spłonęły w ogniu. Wdeptane w błoto. Przepuszczone przez komin. I tu 

początek nieporozumi eń: jakież to, poćwiartowano nam ideały 7 Cóż my poczniemy 

bez ideatów7 Ten Różewicz to pewnikiem nihilista albo i co gorszegoi 

Eksp rl~SyJne diagnozy poety pójdą jed nak da lą Obej mą niebawem system 

kultury wzniesiony na „różowych ideałach" - zastępujących funkcjonowa nie wartości. 

Ten system zbankrutował i rozsypar się w kawałki. Już w Oświęcimiu ogłoszono 

jego upadłość i nie podźwignął się z ni eJ naprawdę aż do dzisiaj. I tu ciąg dalszy 

nieporozumień : to Ja k iś troglodyta, co negliżuj e dorobek kultury 1 Jak na i ronię, ów 

troglodyta jeszcze z końcem wołny, a tuż po przepędze niu hitlerowców, rozpoczy

na, opóż11ione przez wojnę, studia. „ historii sztuki I 

Przekreś l en ie „kultury w ogóle" to wierutne głupstwo, które trudno dziś impu

tować dorosłemu człowiekow i , chociaż to głupstwo wmawiano poecie długo i wy

trwale, i to wmawianie , po niewoli , 1,vplątuJe nas w banał, nie do u nik n ięcia wszakże. 

Brnijmy więc w ten banał. To, co rozpad ło się w kawałki, to nie dorobek kultury, tyl

ko gmach wzniesiony na pozornych wartościach . W największym skrócie: chodzi 

o taki model kultury, która zagubiła swe wartośc i najistotn iejsze w tworach wyobco

wanych, w postępującym law inowo mitologizowan iu odpowiednich na ten użytek Ję

zykowych abstrakCJi; wyobcowana w abstrakcje o charakterze instrumenta lnym, sta

ła się sama polem gry i ma nipulacji łej istotnymi wartościami. A po tym wszystk1 111 

zagubiła się do reszty w agresywnej ekspansji wartości pozornyc h, pośród których 

wartości istotne ulegaJą postępującej homogenizacji, obezwładnieniu i atrofii. Wresz

cie przestają funkcj onować - zmitologizowane i rozmyte Jednocześn ie. 



l ' 

Pora zapy tać: czym są przeto te wartośc i istotne' Odpow iedź jest tu najprost

sza z moż l iwych, a zarazem najbardziej rygorystyczna: wa rtośc i istotne to przede 

wszystk im - ja ko fundam ent kultury właśniel - elementarne wartości ludzkie 1 Te, 

po prostu, które uformowały status cz łowieczeństwa. Te zatem , które są sprawdzal

ne ponad wsze lką wątpliwość, a więc sprawdza lne tylko przez konkret, a więc tyl 

ko w działaniu - wśród ludzi, między ludźmi. Zatem - podległe natychmiastowej 

weryfikacji i falsyfikacji w bezpośrednim i powszechnym doświ adczen iu. Oto rygo

rystyczna propozycja jednego z ostatnich w literaturze tego w ieku auten tycznych 

morali stów, którego tępo i głupawo usiłowano prze inaczyć na „nihili stę" 1 

W tym miejscu trzeba także dopowiedzieć: zwróćmy uwagę, że te wartości 

elementarne nie zos ta ły przecież nigdy i w jakimkolw iek trybie „przekreś lone" jako 

ta kie, tylko przestały w pewnym momencie fu n kc jo n o w a ć - po prostu 1 Tak 

zwane doświadczenie graniczne dwudziestego wieku to właśnie doświadczenie 

zerowego poziomu t u n k c j o n o w a n i a elementarnych ludzkich wartości, 

czyli - najistotniejszych wartości kultury. Ten zerowy poziom istnieje, to już wiemy, 

a więc jest możliwy ... A skoro jest możliwy - nie da się wykluczyć, że jest powta

rzalny. Zbyt wiele faktów wskazuje na to, że powtarza lność tę trzeba wp isać , i wpi 

sać trwale w świadomość istnienia i perspektywę istnienia kultury. Niedostatek ta

kiej świadomości jest 1u ż ś l epotą niewybaczaln ą. Zerowy poziom funkcionowan ia 

wartośc i musi więc pozostać trwa łym i niezbywalnym punktem odniesienia, i ostatecz

ną miarą ludzkich rzeczy; musi pozostać konstytutywnym składn i kiem wizji ludzkiego 

świ ata, która tym s ię odtąd róż ni - powinna się różnić, jeśli ma być autentycznym owo

cem doświadczenia - od wszystkich zaprzeszłych wizji w historii ga tun ku homo sapiens, 

homo ludens, homo demens. W rezultacie - realny poziom f u n k c j o n o w a -

n i a elementarnych ludzkich wartości powinien chyba służyć za jeden z głównych 

sejsmografów kultury. I to jest bodaj najskromniejsza z możliwych propozycji. 

Teraz jednak docieramy dopiero do kluczowego motywu tej w izj i świa ta: war

tości elementarne są najważniejsze i niewątpliwe, bo w sposób niewątpliwy 

sł u ż ą ż y c i u. Tak rozumiany porządek wartości pozwala zresztą uzna ć za 

pozorną - pozorną, oczywiście, w warianc ie Różewicza - tak zwaną opozycję mię

dzy naturą a kulturą, o której wiele też rozprawiano z tej okazji i chyba nie najtraf

niej Naprawdę nie o żadną „opozycję" tu chod zi, lecz o tę właśnie hi e rarchię war

tości, akcentowaną nieraz manifestacyjnie, ale nie bez powodu, jak 1uż wiemy: 

samo życ i e , u szczytu tej hierarchii , jest wartośc i ą najwyższą i do niczego niespro

wadza lną. Jest sa mo w sob ie i samo przez się swoim cel em i swoim sensem, swo

ją racją i swoją sankc1ą; samo wyznacza racje i cel e; samo weryfikuje wszystkie 

inne wartości. Jest przy tym kruche i łam li we, ograniczone w czasie i uległe zn iszcze

niu . Jest cielesne. Cielesność stanowi jego substancję - na SWÓJ sposób wspaniałą, 

godną podziwu i admi racji l - ale zarazem stanowi także jego ograniczen ie i znie

wolenie najp ierwotniejsze 1 Pomięd zy życiem a jego zniszczeniem, między biologią 

a historią, między wolnością a zniewolen iem na wszystkich poziomach bytu rozcią

ga się właściwy obszar poezji. 

Poez1a wyprzedza dramat. A także - przygotowuje dramat. Jej reizm i 1e1 wi 

ta lizm, jej c i elesność i jej „somatyzm" podm inowany dojmującym odczuciem znisz

czenia („somatyzm dotrumienny" - pisał kiedyś Kazimierz Wyka), jej dynamiczna 

wizja świa ta w rozsypce zderza się coraz mocniej z barierą słowa ; jeJ utajona 

w kondensacji dramaturgia wewnętrzna domaga s i ę unaocznienia i atakuje tę ba

rierę raz po raz. Aż wreszcie ją przekracza . Wchodz i w sferę dz iałani a, choć to dzia

łanie pozostan ie zawsze zdominowane rygorami poezj i; wchodzi przecież w sferę 

c i e l esną z iszczoną naocznie. Ta k wyłan i a s ię dramat , a w raz z dramatem wszyst

kie jego szczególne problemy. 

(. ) 

13. 

Dwa ostatnie utwory [Odejście G/odomora, Pulapka - przyp. red. programu] 

zm i erzaj ą ( .) wyraźn i e ku syn tezie. Dramat biologii i historii , cia ła i kul tury, artysty 

i sztuki - zbiegną s ię w jeden zintegrowany motyw, obraz, dramat uniwersa lnej 

i globalnej pułapk i. Pułapki jak to śm i etnisko ze Stare; Kobiety - „od brzegu do 

brzegu". 

Ta synteza ma swój wybrany teren operacj i, który wylan ia s i ę, 1ak zawsze 

u Różew icza, z konkretu. Konkret nazywa się teraz Franz Kafka, a kształtująca się 

synteza ma dwie fazy, Ja k gdyby dwa podejścia do te1 najcięższe1 sztangi. Pierwsze 

jak gdyby próbne, rozpoznawcze, choć konieczne. Drugie - decydu jące. 

Ta pierwsza próba to Odejście Glodomora (druk 1976 , premiera 1977), 

a pierwszy punkt od bicia to opowiadanie Kafki Der Hungerkuns tler. Tu nie od rze

czy byłaby może uwaga na tury „filologicznej": głodomór to jedyne właśc iwe tłuma 

czenie niemieck iego Hungerku nstler, ale w polskim „głodomorze " za ta rły się już 

dawno i bez reszty wszelkie ślady niegdysiejszej profesji i sztuki, nadal aktywne 

w drugim człon i e niemieckiego rzeczown ika - owym Kunstler. Tłumaczenie bardziej 

dosłowne, chociaz dziwaczne i niezdarne, i na pewno nie do użytku, ale ważne dla 

nas, brzmiałoby tak: artysta sztuki głodowania .. Sztukmistrz głodówki .. Bo o to 

chodzi: Głodomór Kafki i Różewicza to artysta najprawdziwszy ze wszystkich 1 To 
ten 1edyny prawdziwy, pełny, całkow ity, skończon y, doskonaty ar tysta, co zagrzeba

ny w zgniłej słomie, zapom niany w cyrkowej klatce, zdoła ł wreszcie dogładzić się 

aż do kresu i wzlecieć 1 Ale uda ło mu się tylko dlatego, że był już nikomu niepotrzeb

ny: tak 1ak u Kafk i. 

Opowiadan ie Kafki nie ma właściwi e rozw iniętej fabuły. Nie miałoby jej pra

wie wca le, gdyby nie trochę szerzej rozpisany finał cyrkowy, który Różewicz właś

nie ucina, w inny sposób formułując pointę. Zan im więc dojdzie do finału - nowela 

Kafki operuje raczej szki cowym zarysem anegdoty: o tyle koniecznym, by wykre

ować podstawcwą syt u a c j ę Głodomora. Tę sytuację przejmuje Różewicz . 

Wypełnia 1ą dramatycznie i rozwija w sekwenc j ę obrazów, postępując zresztą tro

pem ogólnych, bo racze1 szkicujących tę pods tawową sytuację , niż narracyjnych 

wskazówek noweli . Dramat sytuacji - klasyczny znowu w tym u1ęciu - zderza przeto 
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klatkę Gtodomora i Głodomora w klatce z krwistym, mięsistym, wieprzowatym, 

prostacko witalnym „żywiołem życia " , przetaczającym się wokół klatki. 

Jest to o tyle niezwykła klatka, że nie jest po prostu „więzieniem" i nie posiada 

JUŻ na poziomie słomy uniwersalnej konotacji „k latki" jako takiej. Choć może 

i posiada: nie próbujmy przyszpilić poezji jak entomolog motyla w swoich zbiorach. 

Ta klatka będzie jednak, przede wszystkim, azylem artysty, przez niego wybranym, 

ostatnim możliwym miejscem względnego odosobnienia, ostatnią szansą jego sztu

ki. Bo klatka nie jest właściwą „pułapką", przynajmniej na poziomie prętów i sło 

my. Jest nią dopiero o tyle, o ile świat jest pułapką Głodomora, a klatka iego ostat

nim schronieniem i być może artykulacją - wtórną - „pułapki" globalnej. Chyba tak 

tylko można poimować Głodomora: „wybrałem klatkę . . i dzięki temu jestem wol 

ny w klatce.. moja wolność jest prawdziwsza od wolności moich strażników, 

mieszka ńców tego miasta, od twoi ej wolności ... ( .) .. siedzę w klatce i chcę, aby 

ludzie patrząc na mnie uświadomili sobie swoią ni edolę , żeby równocześnie jakoś 

się zabawili moim kosztem, żeby się rozerwali . . (. )" 

Ale ludzie przeważnie bawią się inaczej i trudno wątpić, że mają w tym swo

je racie Kontrapunktem Głodomora i jego klatki, podstawowym w strukturze tej 

sztuki, jest „wielkie żarcie", czkanie, rechotanie i taśmowe płodzenie: „rodzić i sło

dzić1" - mogłaby zawołać raz jeszcze Stara Kobieta, gdyby zawędrowała do te1 

sztuki . Wszystko to dzieje się w związku z Franzem Kafką („autentycznym Głodo

morem") i na kanwie jego noweli, chociaż wypada też przypomnieć , że Odejście 

Glodomora powstało w połowie lat siedemdziesiątych, w epoce drugiej powojennej 

„malej stabilizacji", a głośny film Wielkie żarcie był wtedy bestsellerem któregoś 

tam sezonu. Nie jest to zresztą jedyny kontrapunkt: w „żywiole życ ia " opływającym 

klatkę znajdzie się też miejsce dla 1edne1 z najpięknie1szych u Różewicza scen mi

łosnych: to wspaniały erotyk Zony Impresaria, tej Jedynej, co potrafiła pokochać 

Głodomora, choć nie pojęła jego posłannictwa . 

Ten wyjątkowo trudny wariant „dramatu sytuacji" (inscenizował go popisowo 

przedwcześnie zmarty Helmut Kajzar) wyposażony jest ponadto w eseistyczne (. .. ) 

klamry autotematyczne, a w pół drogi między tymi klamrami i właściwymi „scenami 

dramatu" mieści się jeszcze całkiem niezwykła „Rozmowa z Głodomorem": oto „na 

ławce, przed kurtyną", Głodomór staje się rozmowny . niczym Różewicz w wywiadzie 

z samym sobą (por. „małe sztuki"). Bardzo to cienko poprowadzone oscylowanie Jak

by trzech postaci skojarzonych w jedną : Głodomora, Różewicza i Franza Kafki. I ci trzej 

razem, tak jakby skojarzeni w jedno (który, kiedy w pierwszej linii?), wypowiadają wła

śnie cytowane wyżeJ „credo" Głodomora ... Ale ta sama trójca, z Franzem Kafką poru

szającym jakby od spodu tę piramidę , udziela także głosu Głodomorowi w jego ostat

niej kwestii: „(. .. ) przyznaję, że moje gtodowanie jest szczytem zarozumialstwa 

i aroganqi ... proszę wszystkich o wybaczenie ... pozwólcie mi odejść .. nie będę wam 

przeszkadzał w spokoinym zasłużonym trawieniu jedzenia muzyki piosenek . . dziękuję 

wam za cierpliwość i wyrozumia łość, na którą nie zasłużytem . . "(. .) 

Józef Keler . Od „ Kartoteki" do . Puldpi<.1 ", wstęp do: Tadeu"'. Różewicz Teall . Wydawnictwo L1teracl<1e, Kraków I 'l 

Tadeu sz Różewicz 
Przyszli żeby zobaczyć poetę 

przyszli żeby zobaczyć poetę 
j co zobaczyli7 

zobaczyli człowieka 
siedzącego na krześle 
który zakrył twarz 

a po chwili powiedział 
szkoda że nie przyszliście 
do mnie przed dwudziestu laty 

wtedy jeden z młodzieńców 
odpowiedział 

nie było nas jeszcze 
na świecie 

przyglądałem się 

czterem twarzom 
odbitym w zamglonym lustrze 
mojego życia 
usłyszałem 

z bardzo daleka 
ich głosy czyste i mocne 
nad czym pan teraz pracuje 
co pan robi 
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Odpowiedziałem Tadeusz Różewicz 
nic nie robię Klatka 
doirzewałem przez pięćdziesiąt lat 
do tego trudnego zadania Ptaki które przelatują 
kiedy „nic nie robię" przez ten pokój 
robię NIC zamieniają się w ciszę 
usłyszałem śmiech 

kiedy nic nie robię wiersze 
Jestem w środku przechodzą w rzeczy 
widzę wyraźnie tych ciemne fizyczne dosłowne 
co wybrali działanie można je wiązać u szyi 

widzę byle 1ak1e działanie Odwiedza mnie tu 
przed byle Jakim myśleniem mój sobowtór 

dwoinik 
byle Jaki Gustaw der Doppelganger 
przemienia się 
w byle Jakiego Konrada natrząsa się ze mnie 

w moim przenicowanym 
byle Jaki felietonista płaszczu wierszu 
w byle pkiego moralistę pęka ze śmiecl1u 

to ten - myślę - o którym mówią 
słyszę ze krzyczy tak Jak ja ale z umiarem 
jak byle kto mówi by1e co że wyróznia się 
do byle kogo tak jak ja 

ale kulturalnie] 
byle Jakość ogarnia masy 1 elity że płacze tak Jak ja ale piękniej 

że wyje tak jak Ja 
ale to dopiero początek ale wie do czego 

ludzie którzy przechodzą 
przez ten pokój mówią ciszej 
ukradkiem dotykają mebli 
grzbietów przeczytanych książek 
patrzą na pióro grzebień 
na szkła 
na mistyczne JUŻ ciało 
wiernej towarzyszki życia 
na rękopis nieskończonego 

z lomu Na fXJl••:rLChni poemJtu 1 11 l10<J•u 
wiersza 

l'iydawnich<O Dolnoiląskoe . Wtodaw 200 I 
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rodzi/em diabla 
na pustym 
wlókl się po piasku 
rodzi/em go odbytem 
z niebytu wylazil 
ze mnie 
stękając twardziel 
żóltoczarny lśniący 

ciężki nudny 
powleczony śluzem 
przemienia/ się 
w nalane krwią oko 

cialo wychodzące z mojego 
ciala 
opuszczające mnie 
pustoszące 

przemieniające 

mnie w nic 
w czarną dziurę 

ludzie którzy przechodzą 
przez ten pokój 
odczytują rękopis 

nieskończonego 

wiersza 
z niesmakiem 

ten sztuczny patos 
te wydzieliny 
ta żółć ta krew ta woda 
ten ekshibicjonizm 

wzruszają ramionami 
opuszczają warsztat 
poety który odebrał 
sobie 

z lllm11 PrzygoloWdf/18 do w1ecto1u .wtorsluego, PIW, l'larszawa 1977 

Tadeusz Różewicz 
Komentarz 
(fragmen t) 

8. Rola 
Nie mam sity się dźwignąć. Gram z uśmiechem swoją rolę w tym podrzędnym prowin
cjonalnym teatrze. Budka suflera została rozebrana. Komedianci poplątali role. Przera
ża mnie ta góra słów. Jak tu wygrzebać trochę prawdy i ciepta A może trzeba zamknąć 
oczy, opuścić ręce i czekać. Czekać, aż przyjdzie ślepiec i zada cios. Ten rakarz zamie
nił s ię we fryzjera Ten hycel tapie teraz motyle, składa znaczki pocztowe Zamknąłeś 

oczy zmęczony Tymczasem oni zamienili role. Teraz stoisz z otwartymi ustami, mrugasz 
oczami i nie możesz się odezwać. Gtupcze Głuptasku, przecież łatwiej jest żyć bez wia
ry niż bez golenia Ko11czę. Ten świat, który tu próbowałem złożyć, nie jest wygodny ani 
wesoły. Wszystko jest równie prymitywne, jak pojęcie zla i dobra. 
Moje opowiadanie iest próbą złowienia i związania bohatera bez twarzy, bez wieku i bez 
zawodu. Każdy z was może dopisać początek lub koniec do tego opowiadania. Każdy 
z was może wejść w środek. Każdy z was może mi przerwać w pól słowa , może mnie 
wyśmiać Przez ten zgiełk idziemy wszyscy do ciszy, do wyjaśnienia 

styczeń -kwiecień 1958 r 

110111u Poez1a t I '11'yda.vn1<:!HO L1letack1e, Ksakćw 1988 
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Ta deusz Różewicz 
Śmiech 

Klatka byta tak dtugo zamknięta 
aż wyląg! się w niej ptak 

ptak tak dtugo milczat 
aż klatka otwarta się 
rdzewiejąc w ciszy 

cisza tak dtugo trwata 
aż za czarnymi prętami 
rozległ się śm iech 

11001u tłJ '. l(!flChm poematu 1 w S1odlu. V.)danniclwo Ino l ~s~ie. 'lrocla11 2001 
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Tadeusz Różewicz 

ODEJŚCIE GŁODOMORA 

1 

Krótka rozpratcci o gtodomorac/1 

Od kilku lat krążę dookoła Głodomora, robię kola coraz mniejsze, zaci ś

niam, czasem mam wrażenie, że już złapałem , uwięziłem i unieruchomi
łem mojego „bohat ra", tymczasem okazuje się, ż znów się wymknął, od
dalił... Pi rwszy raz z LI nąłem sie z tym opowiadaniem w roku 1956. 
Książka leży teraz na stole, pod ręką; po kreślen ia pochodzą z różnych 
lat. Czerwone, czarne , zielone. Głodomór (podkreśleni czerwone) „bleich 
im chwarzen Trikot". Przez cały czas towarzyszy mi uczucie niedosytu, 
niepokoju i obawy„. nie obawy przed „ krytyką" , ale obawy przed Fran
zem K. Cóż tu pomoże moja dobra wola i umiejętności, których nabył m 
w czasie dwudziestoletnich zapas ' w z teatrem i dramatem. 
Franz K. to byt autentyczny Hungerk (instler („es waren andere Zeiten"), 
był szczupły, chudy ... swoim wyglądem odstraszał, próbował odstraszać 

.,narzeczone", kandydatki ubiegające się o rękę Głodomora„ . On sam za-
hwycał s ię grubasami, czuł sympatię do grubego Franza Werfla„ . nie spal 

nocami . Co jadał? Ani w dziennikach, ani w listach nie ma na ten temat jas
nych informacji. Głodomór. Zauważyłem, że Głodomór nic nie wie (nie che 
wiedzi eć) o istn i niu innych głodomorów, żyj tak, jakby był j dynym 
głodomorem na globie ziemskim. Interesuje go tylko jego głód . Wlaściwi 

pozbawiony jest in ny h zainteresowań . Nawet wi lka wojna toczy si na 
marginesie jego życia , prawdziwa wojna toczy się w jego organizmie. 
Tłu ste norma1n , zdrowe, młode , mieszczański syreny kuszą go swoim 
śpiewem„. ale budowa gniazda (ogniska domowego) budzi w nim panikę . 

Para. Parzenie si ę. Parka. To go śmieszy, przeraża. Ma w sobie coś z jedynego. 
Wybranego. 
Wydaje m i si , że wprowadzeni do wnętrza sztuki (użył m do tego Im
presaria) innych głodomorów było zabi g iem usprawiedliwionym, choć 
zdaję sobie sprawę , że zabieg to bolesny dla Głodomora. (.Już sama możli

wość istnienia innych głodomorów jest n i znośna i obrażają a). Glodomór 
nie reaguje na słowa Impresaria, który opm.viada o istnieniu nowych, bar
dziej przystosowanych do współczesności o'lodomorów. 'n·udno sobie WY

obrazić (nam, zv.;ykłym zjadaczom ch i ba), jakim wstrząs m dla Gtodom~
ra jest przyjazd do tej samej miejscowości - innego głodomora . .Jakim 
wstrząsem dla autentycznego, „wybranego" Głodomora są afisze, fotografie, 
wywiady z nowymi, li cznym i głodomorami. A czym jest dla Głodomora 
kon fro ntacja z drugim, równie wybitn m , ale bardziej popularnym, bar
dziej „światmvym" głodomorem'? 
O zywiście nasz Głodomór (j dyny, wybrany) nigdy, nigdy w glębi s rea 
nie uzna, że na świecie może się znal źć równy mu we wszystki m (również 

w niedostatkach i grzechach) głodomór. Gdyby w to uwierzył, przerwałby 
naty hmiast głodowanie , zerwa! kontrakt z Impresariem i wyjechał na 
pustynię - a umi erając miałby świadomość, że tamten (równie wielki -
choć to złudz nie publiczno ' ci) Głodomór jest jednak gorszym głodomo
r m, ponieważ żyje pod:t.iwiany, przerywa głodowanie , w chwilach wol
nych od głodowania przyjmuje pokarmy (być może jest smakoszem!). Ni 
bądźmy zbyt okrutni dla prawdziwego Głodomora , nie bądźmy zbyt 
okrutni dla licznych, coraz liczniejszych fałszywych głodomorów. 

2 

Rozmow a z Głodomorem 

Gtodomór i. Dziewcz yna siedzą na ławce. przed kurtyną. 

DZIEWCZYNA Czemu pan głoduj e, jak pan wpadł na ten pomysł , jaki 
byt początki? Czy pan uważa siebie - glodując - za kogoś lepszego od 
tych , którzy odżyvviają się ra jonalnie a lbo v.rręcz „obż rają" „. 

GŁODOMÓR Nie„. przecież ja głoduję dla n ich, dla ludzi sytych„. moj 
głodowan ie ma sens ty lko wśród dobrz odżyvvionych głodowanie wśród 

umierających z głodu ... to przeci ż nonsens, głupstwo ... czas m budzi się we 
mnie pogarda dla tych tam - niech pani popatrzy - to s<1 strażnicy moj go gło
du - są z zawodu rzeźnikami - piją i jedzą z prz l'\:Vami na pracę, s n, spółko

wanie„ . ale tłumię natychmiast te n i dobre uczucia„. przeci ż to wła ' ni 
j dzący, konsumujący podtrzymują strukturę naszej współczesnej cywi liza
cji, gdyby n i używal i ... wszystko mogłoby się zawalić ... 
DZIEWC~A Jakie uczucia żywi pan w stosunku do in nych głodomorów? 

GŁODOMOR Wi c pani sądzi , że są też inni„. no, dobrze „. na ten temat 
nie l ubię mówić, w każdym razie ni są to uczucia pozytywne, przyjazne ... 
tak, jest pewne zaci kawienie „. w stosu nku do głodomorów współcze

snychjestem nieufny „. p rawdziwy, wielki g!odomó1~ to głodomór martwy, 
klasyczny„ . doszło do tego, że zakłada ię Kluby Głodomorów z normal
nym prezesem , sekretarzem i s ł arbniki m, mnożą się równ ież kola mło

d h głodomorów, a także ka ndydatóv na głodomorów ... 
DZIEWCZYNA zy pańskie uczucia wynikają z naturalnej , zawodowej 
niechęci, z bawy prz d konkurencją? „. a moż pan , znając siebie, czuje 
nieufn ść do innych głodomorów'7 
GŁODOMÓR Poruszylaś kilka spraw„. sprawa „zawodowej ni echęci"„. 
tak, to j t dość starannie ukrywan e E rz z fałszywych Głodomorów ... oni 
robią do wszystkiego s todko-k1,vaśn minki„. sami ni "au tentyczni, vvięc 
łatwo im kochać i cenić podobn e istoty„ . ale nienawiść czują do prawdzi
\· ego głodomora„. tak, oczywi ści nikt nie moż żyć absolutn ie sam„. no, 
cóż! naw t z B gami, Pr rokami, Mesjaszami dziej i ę podobnie, naw t 
oni nie są pozbawieni tej dzi cinnej ambicji„. chcą być j dynymi , niepo
wta rzalnym.i V'ybrańcami.„ z artystami, z głodomorami jest podobnie -
nawet najli hszy i najgłupszy głod mór pieści w sobie wizję swej jedyności 

i oryginalności ... proszę sobie wyobraz i ć, że w mojej klatce jest dziesięciu 
głodomorów„. albo, że „. lepiej sobi tego nie \vyobrażać! 
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DZIEWCZYNA Ale wróćmy do pana ... klatka jest symbolem niewoli ... 
lew w klatce, orzeł w klatce ... 
GŁODOMÓR Ja wybierając klatkę wybrałem wolność„. wolność niczym 
już nie ograniczoną„. ani tradycją, ani autorytetem, ani konwenansem, 
ani„. ale i sprawa klatki nie jest prosta ... \vidzisz, „klatka sama w sobie" 
nie ma znaczenia, pusta klatka może być zamknięta lub otwarta„. pusta 
klatka nie jest nawet klatką ... dopiero to co siedzi w klatce , to co jest 
w klatce zamknięte, nadaje klatce sens, a nawet godność ... A teraz ja 
w klatce. Wyobraź sobie, że ktoś wrzucił ciebie do klatki - bez powodu 
i bez \vyroku - dla ciebie i twoich bliskich to gwałt , okruciel'lstwo, bezpra
\vie ... j esteś pozbawiona wolności , czyli tego, co jest najświętsze, niezby
walne, zagwarantowane „powszechną deklaracją praw człowieka" i tak 
dalej , i tak dalej! Natomiast ja czuję się klatce dość dobrze i wykorzysta
łem ... w sposób najlepszy moją wolność w klatce .. . zachowałem wolność 
wyboru ... \vybrałem klatkę ... i dzięki temu jestem wolny w klatc ... moja 
wolność jest prawdziwsza od wolności moi h strażników, mieszkańców 

tego miasta, od twojej wolności ... nie chcę jednak analizować zbyt wnikli
wie tego zjawiska, żeby nie zamienić się przypadkiem w jakiegoś „privat
-docenta" ... nikogo zresztą nie namawiam, żeby poszedł w moje ślady ... 
profesja głodomora ... 
DZIEWCZYNA Profesja! Pan powiedział „profesja"!? 
GŁODOMÓR Jesteś bystra , ale nie łap mnie za słowo. 
DZIEWCZYNA A za co mogę pana złapać'? pan jest jak wąż . .. 
GŁODOMÓR Zostawmy te dowcipy w stylu Różewicza! ... Złapałaś mnie 
więc za słowo „profesja"„ . ja się przed tym nie bronię ... ni jest m ama
torem, jestem zawodowym głodomorem ... Picasso jest profesj nalnym 
malarzem, Jarocki profesjonalnym reżyserem, m amy także pr fesjonal-
nych kardynałów, filozofów, aktorów ... to tylko jacyś nie\.vydar zeni poeci 
wstrząsają się na dźwięk tego słowa ... s kończmy z tym „. nawet święci są 

profesjonalni ... 
DZIEWCZYNA Wnioskuję z poprzedniej \.l,f)'Powiedzi, że nie zależy panu 
na naśladowcach, uczniach, wyznawcach ... 
GŁODOMÓR „ .kijem bym odganiał. .. gdyby to było możliwe ... ja za
mknięty w klatce nikomu nie obiecuję prze mienienia, uwolnienia, wyba
wienia ani rozwiązania ... siedzę w klatce i chcę, aby ludzie patrząc na 
mnie uświadomili sobie swoją niedolę, żeby równocześ nie jakoś się zaba
wili moim kosztem, żeby się rozerwali ... ja nie karmię pseud om i stycz
nych głodów i nie budzę ich w naszej młodzieży .... Nie czekajcie ... ni ma 
tajemnicy ... i nie będzie. 

J. 

Nocne czuwanie 

Światło pada na grupę Rzeźników-Strażników. Ci Strc ·nicy odgrywc~ją 
ważną rolę w dramacie. Trzeba wciągnąć ich do gry i pozwolić prze
mówić. Ka,fka nie wklad(t nmvetjednego słowa w ich usta. Mają pilnowac', 

aby Głodomór - ani w d_ień, ani w nocy w podstępny sposób nie przyjmo
wal pokarmów. 
Rola Strażników b·yla wlaściwie pozorna i stworzona dla publiczno:§ci. 
Wtajemniczeni wiedzieli, że Głodomór podczas gtodówki pod żcidnym po
zorem (na.wet pod przymusem) nie przyjmuje pokarmów („die Ehre seiner 
Kunst verbot di es"). Czasami zcl.cirzali się strażnicy, którzy pelnil.i dyżur 
w sposób (ce l.owo) niedbaty. Siadali gdzieś w od.legtyni kącie i grali zapa
miętał.ew karty - jakby chcieli ułatwić Glodomorowi niewielką przelcq,skę. 

Takie postępowanie wyjątkowo przygnębiało Gtodomora, czyniło głodo
wanie niezwykłe ciężkim. Pokonywał wtedu osłabienie i śpiewał catymi 
dniam.i i no ami. aby pokazać tym ludziom, że ich podejrzenia i postępo

wani.e byty niesprau>iedli.we, krzywdzące. Ale to nie pomagało, gruboskórni 
dziwili się tylko, ,;,e spryciarz potrafi jeść i śpiewać jednocześnie ... Wszystko 
budzi podejrzenia, ponieważ sam Glodomór jest „podejrzany". 
Cz terdzie 'ci dni. To byłćl. granica. Impresario nie pozwalal na przekracza
nie tej gra.ni.cy, ponieważ zainteresowani publiczności malało, zamiast 
wzrastać. Gtocl.omór dawat do zrozu,mienia, a nawet prosit Impresaria 
o przecltużenie gtoclówki, ale ten kategorycznie oclmawiat. Czemu więc 
czterdzieści cl.ni?, nie t.rz ydzie:ki trzy lub cz terdzieści cztery. „? Może Im
presario przeczytat kiedyś: „Tecly Jezus zawiedziony jest na puszczę ocl 
Diicha, aby był kuszony od. diabła. A gdy pościł czterdzieści dni i cz terdzie
ści nocy, potem taknąt" ... 
Przy toliku w kształcie pnia siedzą Strażnicy. Trzy kufle jasnego piwa. 
kietba.m, bułki. Koto stolika wala się kilka pustych butelek, jakieś papie
ry i puszki po konserwach. W mroku poza zasięgiem świcilla stoi kla.tka; 
jej kształt jest zatarty, prawie niewidoczny, być może chwilmni na dru
cianych prętach zal.fai i zgct...friie odblask światła. Jedzą i pi.ią w milc~e

niu. Czasem który.<f „beknie" są już senni i męczeni. Zegar bije ... jest to 

pięl ny, czysty dźwięk. Jakby dochodził z innego świata. Jest gocl.z·ina trze
cia. Snop światla, który padał na stolik strażników mętnieje, przyga.m. 
W ciszy rozlega się śpiew. To śpiewa Gtodomór. Me lodia jest 
pelna życia, prawie skoczna, a dziecinne . towa rozlegają się w nieprzebu
dzonej j eszcze przestrzeni, jakby chciały wykazać absurdalność. nierz -
czywistość świata: 

Raz Brysio wpadł do kuchni 
i ponvał mięsa ćwierć, 
a kucharz co był głupi 
zarąbał go na śmierć 

Strażnicy nasłuchu.ją. Jeden z nich wstaje, kopie pustq blaszankę. idzie 
w stronę ciemności, przystaje, jakby odda.wat mocz, zbliża się do klatki; 
pręty klatki widać trochę wyraźniej, ale ivnętrze klatki jest jeszcze zann
rzone w rnrokv , jak w popiele. Przez caty czas Glodomór śpiewa swoją 
piosenkę. Strażnik stoi p rzez chwilę, cl.toń.mi i twarzą dotyka prętów 
klatki , potem wraca cl.o stolika. S iada. C'iężko na rnctlym sktcidanym krze
sełku. 



~8 

STRAŻNIK I Gnojek ... sam nie śpi i drugim nie daje ... rzuca pttstą bu
telkę w stronę klatki, styclwć brzęk ttuczonego szkła. Śpiew cichnie 
STRAŻNIK II łapie za rękę Strażnika I Rany boskie' Przecież go mogłeś 
ubić! 

STRAŻNIK I Odskocz pępek , bo opluję! szamocą się. Trzeci Strażnik śpi 
z głową opartą o stolik. Podnosi na chwilę głowę, rozglq,da s·i. ę „nieprzy
tomnie" i znów zet.sypia 
STRAŻNIK II Zgłosiłeś się na ochotnika, przecie nikt ci nie kazał... 
STRAŻNIK I A bo go chciałem ... przyłapać go chciałem na gorącym 
uczynku„. gnojka ... co on mi będzie oczy mydlił„. wpierdala pewnie, aż 
mu się uszy trzęsą ... krew mnie zalewa ... lepszy gość! 
STRAŻNIK II Coś ty z byka spadł, przecie go na zmianę pilnujemy .. . 
a bez całą noc śpiewa .. . weź na rozum . .. przecie jak śpiewa , to nic żre .. . 
STRAŻNIK I Coś ty, taki sukinkot, bracie , żre i śpiewa .. . 
STRAŻNIK II ... Oj! Cwajnos, Cwajnos! Śpiew to nie pie rdzeni „. 
St.rnż nic:y stuknęli się kufiami. Wymieniał.i sennymi gl.osarni jakie " stawa, 
wreszcie pospctl.i się. Światło nad stolikiem zaczęl przygasać, a post·acie 
i twarze śpiącuch poziel.enialy i pokryty się żótciq. i f ioletem .. Tymczasem 
światto wokół. klaiki zaczęto p rzec ierać s·i ę przez mrok, owijało ksz tal.t 
klatki i. jej ivnętrze. 
Klatka. może być zbudowana na wzór staroświ eckiej klatki dla. papugi 
(ale nie ma to większego znaczenia) albo też może przypominać klatkę dla 
małp w menaż rii . „ Pręty " mogą być zrobione z nylonowych strun lub 
blyszczq.cych dmtów. Podłoga. klatki jest zbi ta z desek. Na podłodze wiąz

ka. słomy okryta szar1,1m kocem . Prócz tego znajduje się tam kubel. Szklu
neczka z wodą. Zega1: Drzwiczki klatki zamknięte sq na kłódkę. Nad 
drzwiami wisi czarna tabliczka z wypisaną na niej biatq cyfrq 33. Jest to 
tr ydziesty trzeci dzień (33 doba) glodówki. Impresario wtasnoręcznie, c:o 
rano wypisuje (kredą,) na tablicy kolejną liczbę . 

4. 

Przebudzenie Głodomora. 

Kszt.att pod kocem przypomina postać ludzką. Koc porusza się. szele ·ci 
stoma. Wysuwoją się biate dtonie, potem twarz. Na gle, gwctltowne ruchy 
dtoni. Głodomór siada, trzyma przed sobq (zamknię tą,) zaciśniętą, dtoń. 

Zbliża usta do dłoni i mówi. 
GŁODOMÓR 
Witaj siostro mucho 
ty maleńka istoto 
siadając na nosie 
zbudziłaś mnie do życia 
brzęczysz błagasz mnie o wolność 
zb4dź obaw 
leć w swoją stronę 
tam sióstr tWYch chór 

już wita świt 
jutrzenka z gór 
stąpa w orszaku 
moroWYch cór 
leć mucho leć 
i życie nieć 
w padlinie boga ... 
powoi.i otwiera dtoli„. wpotruje s·ię„. przyktoda ucho. „ 
zdechła mucha! 
Cóżem ci uczynił, siostrzyczko moja , mucho ... czyż my, ludzie, nie jeste
śmy li tylko muchami w rękach bogów? Generalów? To oni wyrywają nam 
nóżki i skrzydełka ... zamykają nas we flaszeczkach ciał i karmią okrusz
kami .. . a! ja biedna ludzka mucha bez skrzydełek , kto usłyszy moje brzę
czen.ie w na zej buteleczce zwanej wszechświatem.„ leżysz na mej dłoni 
martwa, czarna, bez życia bez duszy 
jam ci życie wzi<1ł 
lecz któż ci je dał 
sumienia mąk 
łamie mnie drąg 
jam nie much brat 
lecz kat jam kat 
My grzeszni wielbimy tylko pszczeli rój, chwalimy skrzętny pszczeli 
trud.„ bo pszczoły dają nam miód .. . o siostry muchy.„ czy to wasza wina, 
że wasz wstrętny pasożytów ród nie zbiera i nie daje nam miodu„. prze
baczcie nam , muchy.„ i WY, duchy pomordowanych much.„ urządzę ci 
pogrzeb moja biedna muszko, pochowa m cię w źdźble słomy w szparce 
między deskami podłogi ... 
Z krzaków dobiega basowy śpiew: 

Srebrne słoneczko już 

zaczęło pięknie grzać 

biorę papier do ręki 

i idę na łąkę sr .. . ebrne 
słoneczko już .. . 
zaczęło pięknie grzać ... 

Na. ścieżkę wychodzi z gazetą w ręku Impresario. Jest to olbrzymi, mon
strualnie gritby mężczyzna (można go wypchać, wywatować albo ubrać 
w szczelny skafander i nupompowac:). Mordę ma ogromną, czerivonq, 
poczciwą. 

IMPRESARIO Dzień dobry ... witam Mistrza ... cóż to za lament nad zdechłą 
muchą. Jeszcze nigdy z ust Mistrza nie popłynął tak obfity strumiei'l 
WYmOWY··· Ludzka padlina Mistrza nie wzrusza„. Mucho, siostro moja„. 
Muszko„. jam zabił żywe stworzenie„. życie ci odebrałem„. tere fere kuku 
strzela baba z luku„. gapisz się na mnie jak wól na malowane wrota ... Cóż 
to, Mistrz człowieka nie widziat. . . 
STRAŻNIK I budzi się z krzykiem Czuj duch!!! Kto tu?! 

29 
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IMPRESARIO Dziękuję w imieniu służby ... Srają muchy, będzie wiosna! 
STRAŻNIK I szarpie Strażnika II Pobudka, pobudka wstać!!! 
STRAŻNIK II Co?! Gdzie? Hu„. hu„. Cwajnos.„ Gdzie?! 
STRAŻNIK I Trzymaj go! Łapaj I Głodomór ci porwał kiełbasę! Goń go! 
STRAŻNIK III przeciąga się , ziewa Pilnuj go, ja przyniosę śniadanie. 
odchodzi. 
IMPRESARIO Przyniosłem Mistrzowi poranną gazetkę, jeszcze pachnie 
farbą drukarską ... wyciąga rękę, podaje gazetę Glodornorowi 
Głodornór porusza „odmownie" głową i odwraca się tyłem do Impresaria. 
Przykłada zamkniętą dłoń do ucha. 
IMPRESARIO podaje gazetę Strażnikowi Poczytajcie sobie panowie! 
A ty też posłuchaj„. bo to o muchach artykuł facho'Ary, a nie jakieś fiu
bźd_ziu ... odchodz i śpiewając 

Srebrne słoneczko już 
zaczęło pięknie grzać 

biorę papie r do ręki 
i idę na łąkę sr„.ebrne 
słoneczko itd. 

Strażnik III w raca z workiem pełnym kości i miską pełną miel.onego suro
wego mięsa. W.11ciąga z worka kośc i i rąbie je toporem wysysa z kości 
szpik. Dwaj inni jedzą rękami prosto z miski. Przerywają jedzenie, wycie
rają ręce w gazetę, po czy m Strażnik I wygładza gazetę i zaczyna czytać 
po cichu. 
STRAŻNIK I prz erywa Tu jest o muchach ... Dyrektor mówił , żeby prze
czytać panu Głodomorowi, bo on sam nie chce czytać, pogardza prasą.„ 
STRAŻNIK II A o czym to jest? 
STRAŻNIK I O muchach. 
STRAŻNIK U O muchach?! A co, on zjad muche? 
STRAŻNIK I Czy ją zjadł t ego nie wiem, ale za bi l muchę i płacze nad 
nieboszczką ... 
STRAŻNIK II Coś ty! Z byka spad.„ m uche zabił i płacze '? 
STRAŻNIK I Nie on pierwszy, jeden starożytny święty jakiś doktór zabił 
pluskwę, to nad sobą i nad pluskwą dwa lata płakał, modlił się i Stwórcę 
przepraszał. .. 
STRAŻNIK II eee„. pluskwę zabił, święty doktór? „. może docent? 
STRAŻNIK I Pluskwę albo pchłę, nie pamiętam ... 
STRAŻNIK II Coś ty! pchłę to zabił rabin, ale nie płakał, wiadomo „oko 
za oko, ząb za ząb" ... 
STRAŻNIK III przerwal wysysanie kości, słucha dialogu kolegów, wtrą
ca się To ja, bracie, zabiłem w swojej karierze sto wołów, sto krów, tysiąc 
cieląt, i ze dwa tysiące świń„. to co on nad muchą płacze, a przecie pod 
jednym świ!l.skim ogonem sto much tańcuje„. to niby my mordujemy, 
a różni święci płaczą i wtranżalają ile wlezie„. nad muchą płacze„. bo nie 
widział śmierdziel, jakie smutne są krowy albo świnie„. chyba śvvinie są 
najv.rrażliwsze„. wiedzą, że idą na śmierć„. bracie.„ smutne są„. jak boga 

kocham, widziałem, jak płakały„. kacą na wadze„. mieliśmy takie straty 
w mięsie, że zajęła się tym akademia„. dawali świniom zastrzyki na uspo
kojenie„. 
STRAŻNIK II Coś ty! 
STRAŻNIK III Nie czytasz prasy'? zastrzyki pomogły, świnie uspokoiły 
się i już zrównoważone szły na ubój, nawet przybierały na wadze, tyle ż.e 
byty jakieś obojętne, apatyczne„. ale choć zysk był w mięsie, trzeba było 
przerwać , bo stwierdzono, że w naszym kantonie ludzie idiocieją i cierpią 

na dziwne zaburzenia umysłowe „. specjaliści z akademii stwierdzili, że te 
zaburzenia \\rystępują u tych, co odżywiali się systematycznie mięsem 
tych świt\ co je znieczulano zastrzykami„. wszystko, bracie , fakty naukowe! 
STRAŻNIK II Dziwy się takie na ziemi dzieją, o jakich największej świni 
się nie śniło. „ 
Strażnik II i III wmyślili się, jedzą równocześnie mięso z ·miski. 
STRAŻNIK I czyta głośno „Bowiem już w starożytnej Grecji muchy sta
nowiły prawdziwą klęskę letniej pory i właśnie doroczna ofiara z wota 
miała ubłagać je o litość nad udręczoną ludzkością. A jeszcze długo przed 
Grekami starożytni Syryjczycy również składali na ołtarzach krwawe 
ofiary musze domowej, z czego wynika, że muchy są zaiste odvvieczną pla
gą ludzkości" 

(Uwaga: dalszy ciąg według zakreślonych fragmentów z gazety.) Zegar 
wybija godzinę ósmą. Strażnicy I i II odchodzą. Przy „stole'' został 
Strażnik III. 

5. 

W .~wietle dnia 

Klatka Głodomora. stoi na estradz ie, w głębi „muszla koncertowa" - budka 
z napisem „KASA". Estrada jest otoczona sznurem. Obok przebiega. al.ejka 
parku. Ziei.ona tawka. W głębi kilka drzew. Alejka jest wysypana drob
nym żwirem. Stół-pieli i krzesełka - stoją w niewielkiej odległo.~ci przed 
klatką. 

Z budki, wychodzi Kobieta; młoda, tęga, taclna. Niesie przed sobą miskę 
z kolorową, wupraną bielizną. Pod pachą ma kłębek biat.ego sznura. Prze
ciąga sznur międz!J budką i klatką Głodomora. Rozwiesza na sznurze bie
l. iznę clamskq i męską. Umacnia „łapkami ". Strażnicy rozmawiają, cza
sem wybuchają śmiechem„. (mogą sobie opowiadać dowcipy erotyczne 
albo pol.ityczne.„). KobietCl skoiiczyła rozwieszanie bielizny, zatrzymała 
się chwilę obok klatki , potem bez słowa wróciła do budki. Po chwili uka
zała się w okienku, pod n apisem. „KASA". 
Alejką przebiegają w odstępach trzydziestosekundowych: starszy siwo
włosy korpulentny mężczyzna - w niebieskim „dresie" - pokazuje się 
w ciągu sceny rrzy razy - za każdym raz em oddech i jego ruchy zmienia
ją się - za n im przebiegają dwie młode dziewczyny w kostiumach sporto
w ych - ,jak z obrazu Dejneki" - być może alejka jest częścią parkowej 
„alei z drowia" ... 
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Z budki wychodzi Impresario. Podchodzi do klatki, wyciera na tabliczce 
cyfrę 33 i rysuje kredą cyfrę 34 ... Zagląda do klatki . Wra ·a do budy, po 
cliwili w okienku obok głowy Kobiety ukazuje się głowa Impresaria. 
Na ławce siada dwóch panów w sile wiek1t, ubrani są w futrzane czcipki 
i „luks1Lsowe" kożuszki, mimo że jest maj . Rozmowa, którą prowadzą. jest 
dal.szyrn ciągiem rozmowy , którą prowadzili w realnym świecie, zanim 
weszl.i na scenę. 
PAN I albo z takiej zwykłej serdelowej ... albo serdelki z tłuszczykiem 
pod skórką ... ale ni musztardę tylko chrzan 
PAN Il moż ozór wołowy 
PAN I taki barszcz z czosnkiem , nie lubisz, taki litewski barszcz, kawa
łek boczku może być kiełbasa 
PAN II dobry kawałek uda z młodej kaczki do tego buraczki polan so
sem siadłe mle ko potem wiaterki z tego 
PAN I siadle mleko ziemniaczki polane słoninką, groszek od trza ł z te
go dobry 
PAN II golonka z takim groszkiem też jest dobra 
PAN I kopytka z boczkiem, słoninką 
PAN Il z tłuszczykiem i zimna wódka mogłaby być, czy, ta 
PAN I węgorz też jest dobry, wódka może być w karafc 
PAN II ale nie doprawiona ... tatar z drobno posiekaną cebulką, żółtkiem, 

mogłaby być do t go odpowiednia przyprawa, troszkę octu , bułeczki, ka
szanki , ale z wątróbką, i musztarda 
PAN I musztardówka .. . co jak o, ale zjadłbym sobi zraziki po węgiersku . .. 
PAN II mówią, że kupili kilkadziesiąt ton mięsa mrożon go 
PAN I dzisiaj gulasz 
PAN Il żebyś widział , jakie tłuściutkie żółciutkie były gołąbki Pano ie 
wstają i. przechodzą. Alejką zbliżają się do ławki dwie młode mamy, pcha
ją przed sobą wózki. W jednym sq bliźniaczki. W drugim trojaczki, albo 
pięcioraczki. Mamy zasiadają na ławce ustawiają jakieś torby, koszyczki 
itd.„ poprawiają kołderki, rozmawiają .. . (mówią „do publiczności ", przed 
siebie). 
MAMA I Największym marzeniem każdej matki jest zdrowie i prawidło

wy rozwój dziecka. 
MAMA II Ile i jakich produktów spożywczych w ciągu jednego dnia po
winno otrzymywać każde dziecko w wieku od 1 do 3 lat? 
MAMA I wiele młodych mam popełnia błędy z powodu ź l pojętej tros
kliwości. Przekarmiają swoje pociechy słodyczami i innymi lubianymi 
przez nie potrawami najczęściej kosztem najcenni jszych w żywieniu pro
duktów: mleka, sera, owoców i warzyw 
MAMA II prowadzi to do nadmiernej otyłości 

MAMA I malei1stwo powinno przyjmować w ciągu jedn go dnia nastę

pujące produkty spożyw ze ... 
pieczywo mieszane 120 gram 
mąka i makarony 20 gram 
kasze 30 gram 
mleko 550 gram 

twaróg 30 gram 
ser podpuszczkowy 3 gramy 
Do ławki zbliża się (drepce ) staraszek. Uchyla kapelusza sietda na brzegu 
tciwki. Ro_ktacla. gazetkę i czyta na glos: 
STAR USZEK „Drastyczne kroki Indii w walce z ek splozją demogra
ficzną ... Rzq_d Bengalu Zachodniego, prowincji zamieszkałej przez 50 mi
lionów mieszkai1ców, zamierza wprowadzić zasadę, iż małżei1stwa maj<1ce 
troje lub więcej dzieci muszą pod karą grzywny lub aresztu poddawać s ię 
sterylizacji" 
MAMAI 
mięso 45 gram 
wędliny 10 gram 
masło 15 gram 
' mie tana 15 g ram 
inne tłuszcz 5 g ram 
STARU ZEK , ;władz p ięciomilionowej stolicy Indii , Delh i, j u ż w lutym 
br. oglo ' iły, że pracownicy pań stwowi lub osoby prywatne mające dwoje 
bądź więcej dzieci nie będą korzystać z bezpłatnej opi ki lekarskiej , nie 
otrzymaj ą nowej posady, pożyczki bankowej , mieszkania kwaterunkowe
go ani innych udogodnień , j eśli nie poddadzą ię steryli zacji .. . " 
MAMA II Stare bydle ... jaki cham ... przy małych dzieciach i kobietach ... 
jak można! 

MAMAI 
cuk i r 35 gram 
dż m i marmolady 10 gram 
warzywa karotenow 130 gram 
inne warzywa 130 gram 
STARUSZEK „Jednak ludnośc i Indii , k tóra li czy obecni około 605 mi
lionów, zwiększa się z każdym mi s ią ·em o m ilion i przed końc m st ule
cia osiągnie m il iard „. W Bengalu Zachod nim, którego rząd zamie rza 
wprowadzić środki najbardziej dra ' tyczne, gę tość zalud nienia wynosi 
około 570 osób na km kwadratowy, czyli pi '· razy więcej n iż w Polsce .. . " 
MAMA II Że też taki żyj - tak długo , p winni aresztować , p lno te raz ja
kichś zboczeńców ni normaln eh , gdzie ta nasza mi licja? 
MAMA I Ni eh pani nie zwraca uwagi . .. obrzyd liwy staruch .. . to chyba nie 
Polak, tylko jakiś Niemiec a lbo Czech .. . 
MAMA II J aki on Czech , niech pani na ten pysk spojrzy, jak to patrzy ... 
istny Tur k! 
MAMA I Pewnie świadek Jehowy al o ... albo Żyd ... nie katolik . .. 
MAMA II Trzeba być bydlęciem , żeby przy kobietach i dziec ia h takie 
rzeczy wygadywać. zaczyna krzyczeć Wstyd ! Stara św i . .. Staruszek 
spłoszony zmyka w krzaki. Mamy poprawiają beciki i godnie popychcijąc 

przed sobą, wózeczki petne owo ów mitości, oddalają się .. . 
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6. 

Nadchodzi wieczór 

Wśród drzew zapalają się gazowe latarnie. Na ławce para mlodych, piesz
czą się i catnją żartocznie, w milczeniu, zapamiętale. Kol.o kasy stoi Im
presario, w okienku głowa jeoo Żony. Kl.atka z Głodomorem i stót. Strażni
ków l.eclioie wi.doczne, po9rc{żone w mroku. 
IMPRESARIO Jaka kasa'? 
ŻONA Dwadzieścia koron 
IMPRESARIO Coraz słabiej, nie starczy ... nawet na żarcie ... 
ŻONA Chyba nie masz o to żalu do Ernesta ... on naprawdę nie je ... 
IMPRESARIO Ale też nic nie robi ... siedzi w kącie, głoduje i czeka na 
oklaski ... myśli, że nic cię nie zmieniło .. . „es waren and re Zeiten"„. pa
sywne głodowanie było dobre przed wojną ... teraz trzeba głodować aktyi.'l
nie , a nawet agresywnie ... zresztą. .. ja sam zaczynam wątpić w sens tej 
całej imprezy ... mówiąc między nami mam już dość jego zarozumiałości„. 
wielkie mi cudo ni je ... zadziera nosa .. . 
ŻONA Ależ on nie mówi ... jest pokorny ... nie narzeka 
IMPRESARIO No właśnie, nie narzeka, nie mówi„. ale to z pychy, nie 
z pokory „ . już ja się znam na tych panach artystach, sztukmistrzach, je
zuitach„. wielki artysta ... Hungerkunstler„. jak tak pójdzie dalej to i my 
przestaniemy jadać„. koszta utrzymania , podatki, reklama, dewaluacja 
korony„ . samo utrzymanie klatki w porządku kosztuje. 
ŻONA Klatkę ja oporządzam i zdaje się , że mi ni płacisz za to specjal
nej pensji ... Strażnicy nie biorą ani grosza. Ernest kosztuje nas ty le co t n 
wróbelek. „ w ciągu czterdziestu dni wypija k ilka szk lanek wody „. robi to 
zresztą z umiarem , właściwie nie pije , tylko zwilża sobie waTgi i j zyk ... 
IMPRESARIO To nie człowiek ... robak. 
ŻONA Człowiek. 
IMPRESARIO Podoba ci się, wolisz go ode mnie„. trzeba było poczekać , 

aż cię poprosi o rękę. 
Żona wzrusza rmnionmni. uśm·iecha się. 
fl\JIPRESARIO Nie jestem ślepy„. zaniedbujesz mnie, dom„. zamiast 
ugotować coś smacznego, pożywnego, chodzisz dokoła klatki i podzi
wiasz , wpatrujesz się w tego swojego Głodomora jak sroka w kość . .. trz -
ba mi było po śmierci Artura postarać się o drugą małpę„. diabli mnie 
skusili, że wziąłem sobie na głowę tego darmozjada„. ale nieeh cię ręka 
boska broni ... jak mi przyprawicie rogi, to mu toporem na tym pniu odrą
bię głowę albo jaja„. ezego na mnie wytrzeszczasz te gały, krowo. „ zrób 
wreszcie coś jadalnego na kolację ... nie musisz go doglądać jak niemow
laka„. nie trzeba go przewijać„. nie robi pod siebie, bo nie ma czym. 
ŻONA TY robisz lajno za dwóch. 
IMPRESARIO A może zamkniesz się z nim w klatce i zaczniesz głodować'? 
ŻONA Może.„ 
IMPRESARIO Tere fere kuku strzela baba z łuku .„ byi.'laj.„ idę do bur
mistrza„ . trzeba go zaprosić na uroczystość„. gtadzi Żonę po gtowie głu
pia jesteś„. masz czterdziestkę a zachowujesz się jak nastolatka, tylko 

patrzeć, jak zaczniesz wiersze pisać ... Rzeźnicy mówili, że było świniobi
cie, jutro będzie krwawa kiszka, salceson„. nie zapomnij, odwdzięczę ci 
się w łóżeczku„. 
Impresario odchodzi alejką. Żona zdejmuje ze sznura bieliznę, składa, od
chodzi. W si.abym "'wietle widać Sl.ra 'ników, którzy orają w karty (s tosow
nie do gry wykrzyk·ują jakie.ś slowa, „powiedzonka" .. .) 
Gtodomór siedzi z gtowq opuszczoną. Tyl.ko głowa Gtoclomora zna)d11j' się 
w kręgu kwiatła. Żona stoi w mroku. nieruchoma ... poci.chodzi. do klatki, 
stoi z opuszczonymi i zdtuż ciała mmionami. Teraz światło obejmuje 
postać: kabi.ety. Gtodomór otwierci oczy, patrz y w milczeniu na kobietę, 

zamyka oczy. Kobieta poprawia.fryzurę, zawija rękami rozsupane włosy, 
w zęba.eh trzyma szpilki, upina wt.osy ... ukmiecha s·ię do Glodomora; ale 
jest to cień 11śmieclm, który przemija .. Kobieta stoi nie decydowana, przy
gl.cidza sukienkę, chce coś powiedzie ' ( może mówi niewyra: nie1 slowo 
„ja") ... odwraca się i odchodzi. Głodomór nie zwracci na nią uwagi. 
Świat:lo przechodzi prze grupę Strażników. Klatka pogrq.ża się w ciem
ności. Z ciemno.ś ·i wydobywa się. cichy , niewyr ·ny .<ipiew, po chwil.im.o.:.
na rozpoznać slowa piosenki: 

Raz Brysio wpadł do kuchni , 
i porwał mięsa ćwierć, 
a kucharz co był głupi, 
zarąbał go na śmierć, 
a drngi kucharz mądry, 

co litość w sercu miał. „ 

Stra.:.nicy przerywają grę w kartu i ryczą: 

wy tawił mu nagrobek 
i taki napis dał 

STRAŻNIK I clo Głodomora Panie święty! Kobietka palce lizać ... wzdycha, 
usycha„. a pan co? Nie wstyd panu'? Muchy pan liczy„. łapie„. płacze ... 
slomę zjada. 
STRAŻNIK II Rarytas ... gdyby tak na mnie trafiła ... biedne kobieciątko„ . 
kręci się , wierci, podstawia, wystawia„. kuśki mistrz nie masz? 
STRAŻNIK III ziewa, przecią9a się Ja uderzę \V kimono, a wy go pil
nujcie„. 
STRAŻNIK I Co tu pilnować! Pan ma swój honor! nie tak jak ty ... kałdun 
napchać, babę wyrypać zwraca się do Gtoclomom Głodomór, bierz pan 
przykład z kolegi i prześpij się„. 
GŁODOMÓR Ja nie potrzebuję snu. 
STRAŻNIK II Panu to żyć nie umierać ... nie je, nie pije ... mucha nie siada' 
Slrażnicy jeszcze ja.kiś czas grają w karty , w zupetnynl m ile eniu, ru.chy 
ich sq automatyczne, słychać tylko oclglos spaclającuch kart ( cis,a trwa 
okoto 1 O sekund). Wąski strmniefi. światła zatrzymuje się na twarzy, 
a właściwie l.ylko na nslach Gtodomora umalowanych na czcirno. 
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GŁODOMÓR: 
mówię do ciebie 
nocy 
jestem wolny w tej klatce 
mówię do gwiazd do ciszy 
trzy kroki naprzód 
trzy kroki w tyt 
starczy mi przestrzeni 
na wyciągnięcie ramion 
wolny jestem 
jak powietrze 
Głoclom6r zmienia ton, ·mówi "'Wyktym „sprawozdawczym " głosem. 
Siedzę tu dobrowolnie, tylko z opmviadań Strażników wiem, w jakim znaj
duję się mieście, ale to mnie nie interesuje .. . w Radomsku, Paryżu, Piotr
kowie, Rzymie, Wenecji, Wrocławiu, w Bombaju i Berlinie interesuje mnie 
tylko mój głód ... ale i on mni nie interesuje ... po czterdziestu dniach, 
kiedy Impresario przerywa mojq głodówkę, kiedy otwierają klatkę , kiedy 
dwie wybrane dziewice wiodą mnie do stoliczka zastawionego wyszuka
nymi potrawami, ogarnia mnie wściekłość i gniew ... mogę głodować do
datkowe czterdzieści dni, ale Impresario urządza uroczystość ot\varcia ... 
kiedy już jest po tych wszystkich obrzydliwych ceremoniach, mogę wyjść 
z klatki 
mój wizytowy garnitur jest jeszcze całkiem przyzwoity 
czeka na mnie 
mogę iść do fryzjera zamówić masażystkę 
od świeżony mogę udać się na zwiedzani zabytków 
lub domów mody teatrów redakcji 
dawniej robiłem to regularnie 
po każdej głodówce 
a teraz nie korzystam z tych możliwości 
nie odczuwam żadn j pot rzeby 
aby i ś ć do kawiarni lub restauracji 
na se rcu m am swoje honorarium 
mogę je wydać w ciągu godziny 
ale nie mam żadnych potrzeb 
jedynie głodowanie j est dla mnie zajmu.i<1ce 
ale i to muszę przerywać w najciekawszym momencie 
pamiętam moją rozmowę z pewnym docentem 
byłem wtedy młody i zdawało mi się że głodowanie 
jest moją zasługą 
że jest czymś niezwykłym godnym podziwu że daje mi 
prawo do pewnych 
przywilejów dawano mi nawet jakieś nagrody i dyplomy 
Zapisałem się wtedy do Klubu Głodomorów 
chodziłem do stalówki dla głodomorów 
na smaczne i tanie obiady 
brałem udział w kilku 

koncertach i festiwalach głodomorów 
potem \vyjechałem na prO\vincj 
zaszyłem się na dwadzieścia lat w jamie 
zacząłem pojmować czym się różni prawdziwe głodowanie 
od głodowania pozornego 
zrywałem więzy 
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Nadcliodz -i 110c 

Gtodom6r uktetdet się net stomie i okrywa kocem. Świcitlo netd kl.etikq gcvJnie. 
Zegetr wybija godzinę dwunastą. Pótnoc. Z ciemności wychodzi Żanet Im
presariet. Niesie dzbetn wody, ręcznik, miskę. Podchodzi do Stra · n ików. 
Zwalili się na ziemię, śpią kol.o klatki . Kobieta zbli ża się do klatki , pair y 
chwilę na Gtoclomora potem siada obok pn ia-statu. 
ŻONA Śpią , śpią. Wszyscy śpią . Mój mąż wypełniony piwem i golonka
mi śpi i obejmuje powietrze albo poduszkę myśląc, że to moje ciało . Straż

nicy wypełnieni krwawymi kiszkami i radebergerem śpią, zamiast czu
wać nad głodem Głodomora. I Głodomór z pustymi kiszkami śpi. Śpi 
park. Śpi miasto. W kasach ś pi złoto, pieniądze. Nikt ich nie liczy, nie 
przelicza, nie dotyka ... Śpi orkiestra. 
Nalewa wodę z dzbana do misy. Świetlto przenosi się teraz net klatkę Gl.o
domora .. W sletbym świetle - prawie niewidoczna - kobieta zdejmuje koszu
lę , myje rmnionet, piersi, s_yję stetwiet miskę net ziemi .. myje nogi ... Teraz 
głos kobiety clochoclzi z ciemności. Jakby ciemno.5ć mówiła clo Głodomora. 

Chodź do mnie 
chcę do ciebie 
mówi noc głęboka 
wiem że nie śpisz 
daj mi znak 
przybiegnę do ciebie 
moje ciało łaknie i pragnie ciebie 
daj znak 
czemu mnie odpychasz 
czemu odpychasz życie 
widzisz mnie całą odsłoniłam się przed tobą 
wiem że nie ma w twoim życiu kobiety 
chcę z tobą spać 
z twoim głodem 
z ogniem który travvi twoje ciało 
nakarmię cię moim językiem 
śliną 

tak robią dziec; 
z pisklęciem które wypadło z gniazda 
nic od ciebie nie chcę 
chcę tylko ciebie 
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w ciągu tych długich la t 
tylko raz spojrza łeś na mnie 
jak na kobietę 
tylko kilka razy dotknęłam 
twojej rączki 
kruchych kosteczek powleczonych skór<1 
skąd w tobie ta siła 
miasto śpi a ty czuwasz 
Strażnicy śpią a ty czuwasz 
Kobieta u;ytcmia się pow oli. z ciemności, zbliżet się do k Lcitki. 
przecież wiem że nie śpisz 
m am klucz daj znak 
czy mni wpuścisz 

chcę wejś ' do ci bie 
mam klucz 
czy wejdziesz w ~ mnie 
Kobi ele! przyciska two.rz clo prętów klatki. 
wiem że nie śpisz 
nie chcesz mni , pogardzasz moim ciałem 
Kobieta otwiera klcitkę , wchodzi do wnętrza. Stoi niernclwmo nad Gtodo
rnorem. 
brzydzisz się moim ciałem 
uważasz je za naczyni p lne nieczystości 
pogardzasz mm1 
Klęka obok Głodomora , bierze go za rękę, Glodomór nie reaguje , milczy. 
twoja ręka jest lekka 
jak skrzydło 
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m oje piersi i uda 
tęsknią do twych rąk 
moj usta do twych ust 
Glodomór zwraca twarz w stronę kobiety . Oczy zamknięte. T warz bia ta 
wygląda jak odrąbana od iulowia obleczonego w czarny t?-ykot. 
odpychasz m nie 
wydalasz wiem widzisz 
oczami wyobraźni 
jak spółkujemy ze sobą my małżonkowie 

dwa bied ne zwierzęta których wnętrzności 

wypełnione są mięs em 

innych zwierząt 
oczami wyobraźni widzisz go w m oich ustach 
przysięgam ci że od tygod nia 
mnie n ie posiadł ani nie dotknął 
chciałam do ciebi przyjść oczyszczon a 
na ci · l i w myślach 

jestem czysta wewnątrz i ... 
szukałam wszelkich \.vybiegów 
aby mnie nie dosiadł 

oszukiwałam mówiłam że jestem chora ... 
a nawet gdy byłam pod nim 
jak wiesz mamy tylko jedno łóżko 
nie byłam z nim 
byłam sama 
Śt iatto na tw arzu Gt·odomom. Pom szajq. się wargi , jakby chcialy wymó
wić, ukształtować jakieś stawo. Usta się rozchyletj q. Glodoniór l.eży 

z otwartumi ustmni. Światło opuszcza klatkę, węclnlje po scenie i cv·i.dow
ni, niepewne _jakby sz akala miejsca, net którym m.oże się zettrz ym.ac:. „ 
przez mgnienie o.c;wiella twarz przypadkowego widza, wraca cLo klatki. 
Kobieta siedz i na posl.aniu, trz ymet n a tonie głowę Gloclomora, pochulci się 
netd n im. 
.Jesteś lekki jak wiatr 
.Jesteś bezradny jak ni emowlę 

jak dziecko 
którego nigdy nie urodzę 
czy j esteś martwy'? 
al e 1\voje serce bije 
Dotyka clt.oniq piersi Głodomora. 
bije w tej biednej klatce 
zamknięte przez Ciebie 
jesteś okrutny dla swojego serca 
twoje serce bije mocniej 
szybciej pod moją dłonią 

ono bije dla mnie 
m ówi do mnie 
ten bi dny niemowa s rce 
ten mięsień 
mówi d o mnie że jesteś żywy 
że pragn iesz m ojego ciała 
że pragn iesz kobiety 
weź m nie 
Zega.r w ybija. mocną godzinę. Gtodomór niemy , nieruchomy leży na tonie 
kobiety. 
Ni czułam n igdy swojego ciała 
stwarzanego od stóp d o głowy 
od ust do oczu mil<:\ 
dlonią kochanka 
byłam i mate racem 
i naczyniem pełnym nieczystości 

by"l am maszyną do produkowania 
rozkoszy przyrządem do ć\viczeń 
erotycznych 
a przecież jest naczyniem 
stworzonym do przyjęcia miłośc i 

Kobieta odpina powoli , z namysłem, z prze1w ami, guziczek za guziczkie m 
biatq bluzkę . .. tych guziczków powinno być najmniej 12 (chodzi tu o rutm, 
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a nie o guziczki). Wułusk11je piękną, pełną pierś. 

jesteś głodny 

nakarmię cię 

Dotuka różowym sutkiem czarnej krechu ust Głodomora lekko jak piór
kiem gładzi spalone wargi. 
otwórz nie zaciskaj 
Ten odwraca głowę. W tej smnej chwi.li wybncha potężnu zwierzęcy śmiech. 
Kwik i rechot . To .śmieją się Stra.żnicy-RzeźniqJ. Udawali, że śpiq. Podglq
clali i podsłuchiwali całą scenę mięclzy Głodomorem i Żoną Impresaria. 
Św·iailo ga.śnie. Śniiech nasila się, trwa w ciemności najmniej 30 sekund.. 

8. 

Jeszcze jeden dz-ie1i 

W świetle dziennym. w sł011.cu . Głodomór siedzi na stomie. W okienku kasy 
widać głowę Żony. Starannie uczesana (utapirowana?), umalowana. 
Pny stoliku siedzą dwie dziewczynki. Szkolne mundurki. Białe kotnienyki. 
Dziewcz ynki wijq girl.cmcly z zielonych gałązek, wplatają w zielefi koloro
we kwiaty. Jeden z prętów klatki jest już spowity girlandą. Przechodzi Im
presario, przystaje, uśmiecha się, 9tadzi dziewczynki po wlosach. Daje im 
po kolorowym lizaku. Dziewczunki dziękują 1·ównocze.foie i ze zdivojonq 
gorliwo.frią zabiemją się d.o pracu. Impresario podchodz i clo klatki. Wupi
suje kredą na tabliczce cyfrę 39. Wycią9ci papierośnicę. c ęstuje Głodomora, 

podaje mu ogieri. Palą w milczenin, potem rozmawiają, ale ich głosów nie 
słychać. W muszli koncertowej 7biemją się - pojedynczo, w pewnych 
odstępach - czlonkowie orkiest'l'y dętej. Ra em. z Dyrygentem-Tambimna
jorem - orkies tra sktacla się z pięciil, sześciu osób. Rozmawiają, próbują 

i.nstrnmenty. , , Ścieżką zdrowia" - alejką przebie9a.jq postaci.ez obrazu 5, 

·iclentycznie ubrane, w i.clentycznych odstępach czasu. Strażnicy stoją koto 
kasy i rozmawiają z Żoną Impresaria - jest ich tulko dwóch. Trzeci jest 
teraz w orkiestrze. 
Dz iew ·zynk.i rnówi.q szybko, niewyraźnie. , ,Szczebiocą" (Zosia pokazz.lje 
ws_ystkim dorosłym język, jak tylko tego nie widzą). 
ZOSIA Jutro otwarcie klatki i zabawa„. okropnie się cieszę, że \'v')' Stąpi
my„. tylko czy on do jutra wytrzyma? 
MONIKA Mama uszyła mi nową sukienkę, atlasową żółtą do ziemi. „ 
wszystkie dziewczynki pozielenieją z zazdrości„ . 

ZOSIA Czterdzieści dni ... wiesz ... on musi w nocy podjadać . .. 
MONIKA W nocy pilnuj<:1 go na zmianę Strażniki„. sprawdzaj<1 pieczęcie. 

ZOSIA Pewnie oszukują. 
MONIKA Psss . .. może usłyszeć„. wiesz, wczoraj s tal am z godzinę przed 
klatką, nie poruszył się , nie spojrzał na mnie. „ pomyślalam, że umml 
i uciekłam. 
ZOSIA Już trzydzieści dziewięć dni nie przyjmuje pokarmów„. Impresct
rio odchodzi. w stronę ka.~y. rozmawia ze Stmżn·ik.ami on pali papierosa„. 
nie wiem czy mu wolno„. może trzeba na niego naskarżyć? 

MONIKA Patrzy na nas . .. jaki smutny! 
ZOSIA Smutny„. spróbuj nie jeść przez ;39 dni„. przez trzy dni„. przez 
jeden dzień ... jak byłam jeszcze dzieckiem , chciałam zostać świętą i poś 

ciłam przez cały Wielki Piątek wypiłam tylko szklankę herbaty i zjadłam 
j ednego sucharka„. a ju ż w obiad to byłam taka smutna .. . że nawet starsi 
spoglądali na mnie z szacunkiem„. a babunia mówiła o mnie w kuchni 
„nasza mała święta".„ byłam taka wściekla , żebym ją kopia. „ tak mi się 
chciało jeść.„ on p wnie tak samo„. 
MONIKA Mój tata też jest wierzący i praktykujący, jak pości w piątek , to 
je tylko śledz ika , rybkQ, jajecznicę na maśle , jakieś grzybki , ogóreczki , 
faszerowan e jajka ... cały dzień kręci się po kuchni i marudzi ... a raz to go 
podejrzałam, że zjadł kawal kiełbasy podwawelskiej. „ 
ZOSIA Nawet nie słyszałam w życiu , że taka kiełbasa istnieje„. owszem 
bywa krakowska ... ale nie jest taka smaczna jak przed wojną, za którą 
mój tata ma m edal, bo wakzyl. 
MONIKA Mój ma dwa m edale „. 
ZOSIA Biedny Głodomorek! okrnpnie wygląda , byle nie „kipnął " do jutra ... 
MONIKA Tata mówił, że on 1 p iej zarabia od dyrektora tradycyjnego, 
komercjalnego teatrn ... 
ZOSIA Gapowaty jakiś. 
MONIKA A ja ci mówię, że podjada„. mam orzeszki dla wiewi.ór k , 
orzeszki są bardzo pożywne ... tylko ż.eby strażnicy nie zobaczyli„. masz, 
ty wrzuć„. 
Dzi wczynki zbli · ają się na palcach do klatki. 
ZOSIA wrzuca do klcLtki orzeszek Proszę pana„. czy pan wie, że jutro 
wyprowadzimy pana ceremonialnie z klatki ... wrzuca drugi orzeszek proszQ 
zjeść „. Straż nicy są zaj ęci. • 
MONlKA Orzeszk i s<1 bardzo pożywne.„ 
Głodomór odwrócony ple ·am i nie r aguje. 
MONIKA Niech pan ni płacze .„ na jutro szykują dla pana wyśmienite 
„cośniecoś" , najlepszy kucharz przygotuje dla pana lekki posiłek jak dla 
najdroższ go chorego, k tóry wraca do zdrowia. 
Zosia pokazu.je Głodomorowi język. 
Gtoclomór odwraca. się ... Zosia robi piękny ,dyg". Głodomór pierwsz y raz 
uśmiecha się, a wtaściwie robi grumas, szczerzy zęby . Dziew · ynki sq trochę 
wystms~one . Cof C1jq si.ę. 
GŁODOMÓR Cóż to za wieńce wijecie, dzieci? Dla kogo ... 
ZOSIA Niech pan zgadnie„. 
GŁODOMÓR Może dla świętej krO\vy? a może na powitanie biskupa? 
ZOSIA Już raczej dla osia. „ 
MONIKA sz turcha ją Ty! 
GŁODOMÓR Śmiejesz się ze mnie'? To bardzo ładnie , że śmiejesz się 
i nie ukrywasz tego. „ więc uważasz mnie za osła ... a możesz powiedzieć 
dlaez go? 
ZOSIA Pewnie, że mogę„. bo pan siedzi w klatce, nic nie robi „. mój tata 
powiedział przy obiedzie, że pan jes t darmozjadem .. . 
GŁODOMÓR Zbliżcie się do mnie . .. opowiem wam o tym, kim jestem ... 
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rzeczywiście nic nie mam do ofiarowania ludziom prócz mojego głodu ... 
'I\vój tata ma słusznoś, , jestem darmozjadem ... ale ja jestem takim darmo
zjadem, który głoduje, nie uszczupla waszych porcji . .. 
Która z was pokazała mi język? 
MONIKA To ona. 
GŁODOMÓR I miałaś rację , że mi pokazałaś język. 
Orkiestra d.ęta ćwiczy jakiegoś „marsza " na jutrzejszą ceremonię. 
STRAŻNIK I krzyczy , i.d.ąc w stronę klatki Hej! Tam! Dziewczynki! Nie 
zbliżać się do klatki ... słuchaj no! czy ty przypadkiem nie wTZuciłaś mu 
czegoś do jedzenia? . .. Karmienie Głodomora jest surowo wzbronione! 
MONIKA Przecież nie będzie jadł kwiatów ani gałązek. 
STRAŻNIK I Zmiatajcie! Ale to już ... do roboty ... zwraca się d.o Głodo
mora A pan niech z dzieciakami nie kombinuje, bo to nieładnie. 
IMPRESARIO podchodzi do klutki., ustawia krzesełko rozkładane obok 
Głodomora - który zwilżc1 wargi woclą Szykuj się bracie, jutro koniec za
bawy .. . tylko proszę cię nie rób kawałów, nie grymaś , nie opieraj się . .. 
wiem, że możesz głodować następne czterdzieści dni ... ja wiem i ty 
wiesz ... Ale dJa ludzi czterdzieści dni oczekiwania to granica wytrzymalości. 
Muszę ci jeszcze raz zwrócić uwagę, że to jest za dużo, za długo. Ludzie sta
li się niecierpliwi .... Es waren andere Zeiten". Kochany Ernest! Myślę czy 
nie skrócić czasu głodowania do trzydziestu trzech lub trzydziestu dni .. . 
nie denerwuj się, to ni moja wina, czasy się zmieniają„. patrzysz na mnie 
z taką złością i pogardą jakbym chcial ci zabrać jakiś skarb ... zrozum, 
człowieku, moją sytuację Uwa9a: w czasie tego cllugiego monol.ogu Im
presaria - orkiestra dęta przygrywci jakiegoś marsza , ćwi.czy - słychać 

więc tylko .fragm.enty monologu, urywki zdań ... czterdzieści dni nikt nie 
będzie śledził i sprawdzał czy jakiś facet gloduje, czy oszukuje .. . toć w tej 
klatce musiałby siedzieć jakiś Hitler. .. a przy tym pojawiło się w samej 
tylko Europie kilkunastu głodomorów, którzy głodują efektowniej i szyb
ciej od ciebie, są przy tym wyrobie ni towarzysko, znają języki obce, bywa
ją na festiwalach i bankietach, są pozbawieni twojej pychy, wszystkich 
kochają , wszystkich rozumieją, po okresie głodowania bywają w pierw
szorzędnych restauracjach, a nawet w ambasadach ... wiem, co chcesz po
wiedzieć . „ owszem, w czasie głodówki przyjmują niewielkie ilości kon
centratów sporządzonych na wzór tych, który m i karmią się kosmonauci .. . 
to fakt! ludzie >viedzą o tym, ale patrzą przez palce, udają, że wszystko jest 
w najlepszym porządku ... nawet wolą głodomorów fałszywych, bo są bar
dziej ludzcy, zrozumiali, bliscy! Czterdzieści dni! To ju ż ostatni raz , mój 
Erneście ... Ludzie nie mają czasu myśleć przez czterd z ieści dni o twoim 
głodowaniu ... rodzą się w nich uczucia nieufności, wrogości ... uważają, 
że nimi pogardzasz .. . proszę cię, nie zrób mi jutro wstydu, zachowuj się 
jak normalny człowiek .. . uśmiechnij się , powiedz kilka słów, powiedz ja
kiś dowcip, zrób przyjazny gest. „ żyjesz w oderwaniu , w odosobnieniu , 
wydaje ci się, że najważniejszą sprawą jest twoje głodowanie ... skof1czy 
się na tym, że staniesz się śmieszną figurą ... tak! śmieszną, nudną, pre
tensjonalną figurą ... rozejrzyj się wreszcie dokoła siebie ... liczba ludno
ści świata osiągnęła do kof1ca 1974 roku 3 miliardy 890 milionów, co 

oznacza wzrost o 72 miliony ludzi w ciągu roku' Jeśli przyrost ludności 
utrzymalby się na tym poziomie, to liczba ludzi na Ziemi podwoi się w cią
gu 36 lat... 
Staram się zrozumieć ciebie i sens twojego głodowania , mam dobrą wolę. 
Ostatecznie, można powiedzieć, że pracujesz na mnie i na moją żonę . .. ale 
sprawa nie jest taka prosta. My pracujemy nad oprawą dla twej osoby, dla 
twego głodowania .. . bez tej oprmvy, bez tych prozaicznych akcesoriów, 
którymi pogardzasz . .. nie zaistniałbyś ... ludzie nie tylko głodują! umiera-
ją z głodu .. . al e umierają bez reklamy ... no i nie z własnej woli ... tylko oni 
są prawdziwymi głodomorami ... a ty, Erneście , jesteś głod morem profesjo
nalnym, kawalerem orderów, laureatel"\l obdarzonym tytułami uniwersy
tetów ... właściwie jesteś jednym z fałszywych głodomorów i twoja izolacja 
jest ukrytą arogancją ... na kilka lat przed spotkaniem z tobą bylem im
presariem małpy .. . nie uśmiechaj się ... wyrazi.tern się nieściśl >. .. otóż 

chodziło o szympansa, który dzięki silnej woli doszedł do takiej doskona
łości, że nie tylko występował w Varietes , ale zaczął mówić ludzkim gło
sem ... wreszcie u szczyt.u swojej kariery i rozwoju , kiedy wlaściwie moż
na go było uznać za coś w rodzaju człowi ka, wygłosił słynny odczyt dla 
członków Akademii ... mój drogi' nigdy nie zapomnę jego pierwszych słów 
- nie zapomnę, kiedy stanął za katedrą , na której obok mikrofonu świecila 
karafka z wodą i szklanka - i povviedzial swoim niskim , ciepłym , trochę 

chrapliwym głosem „Rohe Herren von der Akademie! . .. " 
Impresario zwiesza gł.owę, za.mys1ci się . Wstaje , kieruje kroki w stronę kasy. 
Przy okienku kasy pa.rę osób, potem pusto. Impresario wchodzi do bucly. 
W okienku widać )ego głowę obok głowy Zony . Impresario trzyma 
w ustach wykałaczkę, mówiąc nie wyjmuje wyka.taczki. 
IMPRESARIO Jakie dziś wpływy'? 

ŻONA Trzy korony. 
IMPRESARIO Słowem jeden uczniak, dwóch inwalidów i żołnierz. Na 
słomę dla Głodomora nie zarobimy. 
ŻONA Może \vyjmiesz \vykałaczkę, jak do mnie mówisz? 
IMPRESARIO To jest moje pożywienie od kilku dni ... trzeba popros ić 

naszego dobrodzieja, aby zamienił się ze mną rolami. On obejmuje moją po
sadę, aja wlezę do klatki .. . będziecie mogli mnie pokazywać ... Fenomen ... 
mężczyzna ... prawdziwy byk .. . odżywia się wykalaczkami! ha, ha, ha ... 
ŻONA Czego rżysz') 
IMPRESARIO Zastanawiam się, czy nie sprowokować awantury ... bo 
jak się nie zainteresują, to jutro nawet pies z kulawą nogą nie przyjdzie ... 
widzisz tych tam na ławce ... piją piwo i zamierzają pić dalej . .. dam im ko
ronę i zrobią taką drakę, że pól miasta się zleci. 
ŻONA Sama nie wiem .. . 
IMPRESARIO Hej! tam .. . basałyki, chcecie zarobić' 
I Robić?! robota głupich lubi. 
IMPRESARIO Nie robić . .. tylko zarobić-. .. 
I Jeśli tak . .. to w porządeczku ... łaskawco ... 
IMPRESARIO Chodźcie tu , bliżej ... to wam powiem, o co chodzi . 
II P rosimy do nas. 
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lmprewrio zb liża się do law ki i siada obok „obiboków" .. . (co lo znają sw o1e 
prawa. a le nie chcq znać obowiązków). Impresario pochyla się, nś im 
szep iem klar nje. Obiboki kiwają glowami. I mpresario wciska im manelę 
i odchodzi do kasy. 
Koto k l alki s toi ojciec z .·ynkiem. 
SYNEK Dlaczego tu stoimy'' 
OJCI C:Wicl zi z l go pana o siedzi na ienn iku? 
SYNEK Widzę . 

J CI C A widz isz, co j sl wypisane na tej tabliczc 
SYNEK Widzę . .. tuj sl napisana cyfra 39 . 

JCIEC To znaC'z , że len pan nie je już 39 dni, zapamiętaj to sobie. 
SYNEK I nik t na niego n ie krzyczy? 
OJCIEC Nic ... bo ten pan j sl złowi ki m, który głoduj dla slawy, płacą 
mu za to. 
SYNEK To nn dostaje pieniądze za to, że nie eh e je' ć .. . a na m nie krzy-
zycie ... jedz, jedz, j edz. 

OJCIEC Ci ho bądź ! 

Z drugiej st rany kla tki wyclwdzi kobieta. Mówi bcirdzo starcmnie, wyraźnie. 
MATKA Sluchaj,ja nie wiem. czy to jes t s łuszne postępowanie, aby dzie
ciom pokazywać człowieka, który odma\.via przyjmowan ia posiłku ... 

JCIEC P ruszył się! 

MATKA I co z tego? ! To normaln e, że żywy człowiek porusza si , zawsz 
wynajdz i sz coś n iestosown go, dziecko od mal go musi być ksztalto
wane tak, aby moglo przebywać w świecie realnym . .. jeśli ktoś lub i gło

dować, lo j go prywatna sprawa, w czasach kiedy ca łe plemiona wym i -
rają z głodu , kiedy ja muszę wystawać, żeby dla was kupić parę deko 
szyneczki czy też po lędw i cy .. . popisywanie się g lodowani m jest czymś 
n ieprzyzwoitym. 
SYNEK Czy ten Glodomór robi kupki tak jak my'. 
MATKA l;ije chlupca po lcipach Nie zadawaj głupich pytan. zwraca się do 
mę ·a. Zbieramy pierwsze owoc twoich m tod wychowawczych . .. 
OJCIEC Czy nie rozumiesz, że on gloduje d browoln ie? Za pieniądze, 
które zarobi, moż. j eść w Bristolu , w Monopolu , u Wierzynka ... 
MATKA I pewn ie j ... wiesz ... slyszalam u nim dziwne rz czy ... mówią, 

że ,i est podstawiony .. . d la celów propagandowych ... prz z, no wiesz j uż , 

n ie będę mówić prą dziecku ... 
W czasie te.i rozmow y, p r_ekup ione pr~ez Impresa.ria „ induwidim" wywo
luj q ko lo kasu .. s tuczną ciwm i lnrę' ·. Glodomó-1; który clrzemal, lwdz i się . 

Styszy glosy i krzuk'i. 
GŁOSY J a sta łem prz d panem i tylko na chwil ę oddali łem . .. ta pan i jest 
świ adkiem .. . a ta pani stała przede mną .. . sla l m tu od rana, przed o war-
·iem kasy ... ·o mi pan panią g łowę zawraca ... jak pan sta ł w kolejce, lo nie 

Lrz ba by io wy · h od z i ć: ... s iwe wlosy . .. koszulę w zębach nosi!.. . cham ... ja 
tej pan i ni wid 7.i a ł m , wi łk i cymes . .. mało im było wojny i oku pacji .. . 
B ż .1 lud z i ~ ' a cu ta rn daj ą ... coś pokazuj ą ... nic wiem, zda.ie s ię maść na 
odciski dl a ps i.Jw .. . to bujda .. . cud d ieta .. . ja w te maści nie wierzę, smaro-
walem przez ro k głowę .. . ja panu jak cizi cku tł umaczQ , że to moj miejsce, 

a pan S\'llO.i e . .. proszę trzy bilety w p ie rwszym rzędzie ... won z łapam i .. . tu 
pokazują Głodomora ... a co on robi. .. nic nie robi, jak n ic nie robi, t co 
pokazują? Boże ! co za prymitywni ludzie . .. w trzydzieści lat po woj ni . .. 
ludzie . .. ludzie . .. gdzie milicja ... posłać po lekarza ... ksiądz .. . Lu trzeba 
księdza . .. patrz pan!!' co?! tam, tam na świerku ... krzyż .. . krz L . krzyż 
na świerku . .. módlmy si ę . .. coś pan ślepy, krzyż z gałęzi na samym czub
ku . „ wariatka! 
Glodomór wstaje. podnosi ramiona w 9órę, otworzy! szeroko nsta, ale nie 
wyda.ie z siebie dźwięku. ... 
Uwaga: tlum składa się z występujących poprzedn·io aktorów: starsze90 
pana w dresie, dwóch -et wodni ek w .kostiumach sportowych. Stra.żn·i 

ków, obiboków. dzieci . 

9. 
Odejści.e Głodomora. 

Klatka ok111ta _jest szczel;Lym pokrow cem jak kcip t.nrem. Strażnic i rozwi
jają cze1wony chodnik któ111 prowadzi do klatk i. przez ccilq estradę . a..: do 
o lejki. parkowej. W nwszli. koncertowej przygruwa orkiestm dęta. Estradę 

otacza gromadka publicznośc i. są to ci sami aktor.:y, którzy występowal.i 

w poprzednich obrazach. 
IMPRESARIO ktania się Panie Burm istrzu . Panie i Pa nowic , Drogi 
dzieci Przyjac ie le ' Oto wybije za chwilę god z ina uroczysta. asz wiel 
k i Głodomór, jedyny i ostatni j u ż autentyczny Głodomór kończy ti.vaj<1cą 

czterdzi śc i dn i głodówkę i za chwi lę zasiądzie do pos ilku. Posiłek ten jest 
zestawiony prz z wybitnych lekarzy i umożliwi organizmowi Głodomora 
powrót do nas; do nasz go szarego, a przec ież cudown go życia . Być m o
że w naszej cpoc " w epoc „p ieców'', obozów zaglady, terroru, zamachów 
bombowych , w epoce kosmicznej , to dobrowolne głodowanie n ie jest już 
czymś lak atrakcyjnym, jak za czasów naszych rodziców i dziadków. Jest 
nas 4 mi lia rdy, na zbrojenia wydajemy 300 m iliardów roczn ie, z głodu wy
mierają cale plemiona, a a łe kontynenty głoduj ą i są niedożywione .. . tym 
bardziej godny podz ivvu jest człowiek, który w sposób niepozorny i nieatrak
cyjny pragnie oprom i ~n ić swym cudownym darem na szary powszedn i 
dzień. Za chwi lę zerwie my z zamków pieczęcie i w uroczystym pochodzie 
wyprowadzimy ·zlowi ka. k tóry wzniós ł siQ ponad woją epokę i którego 
czyny może n ic ą tak ·p ktak ula rn , jak astronautów, Io przec ież dają 

nam wyobrażenie, do cz go iągle zdolny .i ~st Człowiek . Pani Burmis
trzu! Proszę o otwarcie u rocz. s- tośc i i prz cięc ie wst.Qgi . Dzi wczynki. 
Jmpresmio klas c e w dło nie . Zos ia i Moni.kei rozw ijajq przed Burmistrzem 
wstęgę. 8 ·1 m1ci.~trz prze -i na wstęgę malymi no · yczkmni ocl paznokci. które 
wyjql z k ieszeni. 
Rozlega.ją się pojedyncz _ok? yki. Da k la tki bliża1ą s ię Bnrm istrz . Imp re
sario, Slrażni.cy , Dziewczynki .... Nagle w ci.sz!J rozl.egu s ię sttwn·icmy .'/Yi w 
Głodomora .. . Ws_yscy 11. iemchcnn iejq. 
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Raz Brysio wpadł do kuchni, 
i porwał miQsa ćwierć, 
a kucharz co był głupi, 
zarąbał go na śmier, 

Impresario doskakuje do klatki i jednym ruchem zdziera pokrowiec. Cała 
klatka. spowi.ta. jest „girlandami" z ziel.ouych gal.ązek i kol.orowych kwiat
ków. W kl.atce stoi Gtoclomór i .śpiewa ... 

a drugi kucharz mądry, 
co litość w sercu miał, 
wystawił mu nagrobek 
i taki napis dal. .. 
Wśród zebranej publiczności rozlega. się śmiech . Ktoś rzuca zgniłego pomi
dora., ktoś inny jajko. Orkiestra gra marsza. Do drzwiczek klatki zbliżają 
się Strażnicy i Dziewczęta. Strażnicy otwiera.ją drzwiczki. Gtoclornór sta
je w drzwiczkach klatki, stoi chwilę nieruchomo, potem cofa się clo klatki. 
Impresario wchodzi za Głodomorem i silą - ale w sposób elegancki - wy
pycha go z klatki na chodnik. Stoi za Głodomorem. Teraz cl.o Gtoclomora 
pod.chodzą Dziewczynki, biorą go za ręce i prowadzą w stronę stoliczka. 
Głodomór „zapiera się ', ale idący za. nim Impresario popycha go kolanem. 
Gtoclomór ubrany jes t w i niemodny wizytowy garnitU1; ciemny w białe 
paseczki, w rmnionach zbyt szeroki, rękawy za krótkie. Za to ma modny 
kolorowy krawat związany w ogromny węzeł. Usta pomalowane na gra
ncitowo. Włosy wupomadowmie, świecące „ulizane". Dziewczynki sado
wią Głodomora prz11 malefikim stoliczku, „dygają" pięknie przed Gtodo
morem i gestmni, zapraszają do jedzenia. 
GŁODOMÓR podnosi do góry ramiona 
Pozwólcie mi odejść ... dzisiaj, w tej godzinie, w obliczu ludzi, którzy 
jedzą. „ przyznaję , że moje głodowanie jest szczytem zarozumialstwa 
i arogancji. „ proszę wszystkich o \.vybaczenie„. pozwól ie mi odejść„. nie 
będę wam przeszkadzał w spokojnym zasłużonym trawieniu jedzenia mu
zyki piosenek„. dziękuję wam za cierpliwość i uprzejmość, na którą nie 
zasłużyłem ... 

Koniec 

PS. Z mojego wursztcitu 

Odchodzę coraz dalej od Hungerkunstlera, ale ciągle czuję krępujące 
mnie więzy. Tylko kilka niei łączy mnie z opowiadaniem. Mój Głodomór 
jest bardzo odległy od tamtego, niemego Głodomora w czarnym trykocie. 
Mój Głodomór mówi dużo: „wierszem" i „prozą''. U Kafki tylko w ostatniej 
części opowiadania mówią. Jest to k rótki dialog między Głodomorem i do
zorcą. O istnieniu Głodomora nikt już nie pamiętał. 

- Ciągle jeszcze głodujesz'? kiedy wreszcie z tym skończysz? 

- Wybaczcie mi wszyscy. 
- Oczywiście , wybaczamy ci. 
- Ja chcę, żebyście ciągle podziwiali mój Głód. 
- Ależ my podziwiamy. 
- Ale y.,ry nie powinniście tego podziwiać. 
- Cóż„. więc nie podz.iwiamy„. ale dlaczego nie powinniśmy podzi-

wiać'? 

- Ponieważ ja muszę głodować„ . ja inaczej nie mogę.„ 
- Patrzcie no.„ a czemu nie możesz inaczej„. 
- Ponieważ ja„. ponieważ nie mogę znależć potra\\'Y, która mi sma-

kuje. Możesz mi wierzyć, że gdybym ją znaLazł nie robiłbym z siebie wido
wiska, ale najadł się do syta tak jak ty i wszyscy inni. 

To były ostatnie słowa Głodomora. 'Il-udność polegała na tym, że mu
siałem w usta postaci występujących w opowiadaniu (a także powołanych 
do życia przez mnie) włożyć słowa, których Kafl<a nie napisał. „ i to była 
przeszkoda, przed którą zatrzymywałem się przez wiele lat. Oczywiśc ie są 

panie, pani nki , literaci itp., którzy biorą taką przeszkodę łatwo i z wdzię
kiem (często wątpliwym), skreślają lub dopisują dialogi Dostojewskiemu, 
Conradowi ... Są inni, beztroscy, którzy wkładają swoje słowa, myśli (i styl) 
w usta „stworzonego przez siebie" Jezusa, Cezara, Napoleona, Mickiewi
cza„. Marny wielu tak.ich odważnych. Dla mnie jednak .Jezus mówiący ję
zykiem jakiegoś literata w Warszawy, Poznania lub Zakopa nego jest grze
chem ... Tylko pycha (nie pokora) może być przyczyną powstawania takich 
„dziel"„. lecz owi „pyszni" znajdują poklask i uznanie u „wierzących " , no 
cóż, \\rybaczam i proszę o wybaczenie. 

Sam Franz Kafka - który byt jednym z wielkich, autentycznych Gło
domorów, nigdy nie potępiał ludzi „normalnych", którzy się żenią, urzą
dzają mieszkania, płodzą dzieci„. nie zapominajmy o tym, jaką sympatią 
darzył Kafka grubasów.„ podziwi ał ich żywotność„. brzydził się swoim 
własnym ciałem, chudą powloką ... 

W nocy spałem bardzo ź le; przebudzony tęsknił m do światła 

dzi nnego, wi rzyłem, że ono przyniesie jakieś rozwiązanie. Czytam 
Ein Bericht fiir eine Akademie ... w trakcie pisania Głodomora przypo
mniały mi się „próby" (teatralne'?) Kafki - w jego jedynej „sztuce" wy
gasa powoli akcja, zanika , wreszcie ulega przerwaniu. „ puls umierają
cego (dramatu'?). 

Jakie dojście prowadzi do Głodomora'? Którą bramą mam w jść do 
wnętrza„. wejście dla mnie'? Muszę je sam stworzyć. Może wszystko jest. 
otwarte, więc nie trzeba szukać specjalnego wejścia (wyjścia?). 

'[: ksl dramatu podano za: Tadeusz Różewicz Teatr, Wydawnictwo Litcrackw, Kraków 1988 
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Ta deusz Różewicz 
Wyjście 

Jestem 
upa rty 
i uległy w tym uporze 
jak wosk 
tak tylko mogę 
odcisnąć świat 
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