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Tadeusz Różewicz 
Poeta, dramatopisarz, prozaik. Debiutował w przedwojennej prasie młodzieżo
wej. Na początku okupacji hiderowskiej pracował w Radomsku jako urzędnik 
i robotnik, trafi! do oddziałów partyzanckich Armii Krajowej. Redagował kon
spiracyjne czasopismo „Czyn Zbrojny". Pod pseudonimem Satyr ogłosił powie
lony zbiór utworów Echa leśne (1944). Po wyzwoleniu uzyskał świadectwo ma
turalne i rozpoczął studia w Krakowie na wydziale historii sztuki Uniwersytetu 
jagiel1ońskiego. Pierwszy tom wierszy - Niepokój - wydał w 1947 roku. Kolej
ne to m.in.: Czerwona rękawiczka, Równina, Poemat otwarty, Rozmowa 
z księciem, Nic w płaszczu Prospera, Twarz, Regio, Zawsze fragment. Recyc
ling, Nożyk profesora, Szara strefa. Poemat Et in Arcadia ego ukazał się w 1961 
roku, poemat prozą Duszyczka w 1977 roku . Opublikował zbiory opowiadań: 
Opadły liście z drzew, Przerwany egzamin, Wycieczka do muzeum, Śmierć 
w starych dekoracjach, Próba rekonstrukcji i in. W teatrze debiutował Karto
teką (pierwodruk 1959, prapremiera 1960). Jego kolejne dramaty tom.in.: Gru
pa Laokoona (wystawienie 1962), Świadkowie, albo nasza mala stabilizacja 
(wystawienie 1964), Stara kobieta wysiaduje (wystawienie 1969), Akt przery
wany (wystawienie 1970), Białe małżeństwo (wystawienie 1975), Odejście gło
domora (wystawienie 1977), Pułapka (wystawienie 1983), Kartoteka rozrzuco
na (wystawienie 1998). Ważne inscenizacje jego dramatów powstały we współ
pracy z Jerzym Jarockim, np.: Wyszedł z domu (Stary Teatr w Krakowie, 1965), 
Moja córeczka (Stary Teatr w Krakowie, 1968), Stara kobieta wysiaduje (Teatr 
Współczesny we Wrocławiu, 1969), Na czworakach (Teatr Dramatyczny 
w Warszawie, 1972), Pułapka (Teatr Polski we Wrocławiu, 1992); a także Jerzym 
Grzegorzewskim: Śmierć w starych dekoracjach (Teatr Polski we Wrocławiu, 
1978), Pułapka (Teatr Studio w Warszawie, 1984), Złowiony (Teatr Polski we 
Wrocławiu, 1993), Francis Bacon czyli Diego Veldzquez na fotelu dentystycz
nym (Teatr Studio w Warszawie, 1996). Szczególne miejsce w jego dramaturgii 
zajmuje Do piachu, sztuka pisana od lat pięćdziesiątych, a wystawiona przez 
Tadeusza Łomnickiego w warszawskim Teatrze na Woli w 1979 roku. W Teat
rze TV zrealizował ją Kazimierz Kutz w 1990 roku. Wzbudziła wiele protestów 
środowisk kombatanckich. W 2003 roku wróciły do niej lubelskie grupy Teatr 
Prnvisorium i Kompania Teatr. Współpracował także z kinem, pisząc scenariu
sze z Kornelem Filipowiczem do filmów reżyserowanych przez Stanisława Ró
żewicza: Trzy kobiety (1956), Miejsce na ziemi (1960), Głos z tamtego świata 
(1962); bywał też współscenarzystą Stanisława Różewicza: Świadectwo urodze
nia (1961) , Echo (1964), Samotność we dwoje (1969) , Drzwi w murze (1974). 
Zbiory dżieł m.in.: Utwory dramatyczne (1966) , Wiersze i poematy (1967) , 
Opowiadania wybrane (1968), Sztuki teatralne (1972), Poezje zebrane (1976), 
Na powierzchni poematu i w środku. Nowy wybór poezji (1983), Poezje wy
brane (Il) (1984), Poezja (tom 1-2, 1988), Poezje wybrane (wraz z przekładami 
na język angielski, 1991), ostatnio ukazał si ę tom 1 Utworów zebranych -Proza 
1. Jego dżieła są tłumaczone na wiele języków, wydawane, grane, nagradzane. 
W 2000 roku został laureatem Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie kultury. Tom poświęcony matce Matka odchodzi zo
stał uhonorowany Nike 2000 - literacką nagrodą za najlepszą książkę roku. 



Jerzy Grzegorzewski 
Reżyse r, malarz, scenograf, dyrektor teatrów. Studiował malarstwu u profeso
ra Stanis ł awa Fijałkows kiego w łódzkiej Państwowej Wyżs1.ej Szkole Sztuk Plas
tycznych (w 2001 roku odebral doktorat honoris causa tej uczelni - dziś Aka
demii Sztuk Pięknych) i reżys erię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej 
w Warszawi e (dyplom - Kaukaskie kredowe kolo Brechta - w 1968 roku). De
biutował w Łodzi inscenizacj ą Szewców Witkiewicza oraz Niejakiego Piórko 
Michaux. Po studiach związany by! z Teatrem im. Jaracza w Łodzi, gdzie V1rys
tawił rn.in. polskie prapremiery Białej diablicy Webstera (1967) i Balkonu 
Geneta (1972). W warszawskim Teatrze Ateneum zrealizował głośne przed
stawienia: Amerykę wg Kafki (1973) oraz Bloomusalem, ins e niza cję XV epi
zodu Ulissesa Joyce 'a (1974). W latach siedemdziesiątych rozpoczął współpra
cę z krakowskim Starym Teatrem, reżyserując m.in. Wesele Wyspia i1skicgo, 
Dziesięć portretów z czajką w tle wg Mewy Czechowa. W latach 1978-1982 
był kierovvnikiem artystycznym Teatru Polskiego we Wrocławiu. Wystawił 
tam m.in.: Ślub Gombrowicza, Śmierć w starych dekoracjach Różewicza, Nie
Boską komedię Krasi11skiego, en nocy letniej Shakespeare'a, Król umiera, 
czyli Ceremonie Ionesco. W 1982 roku objął dyrekcję artystyczną Centrum 
Sztuki Studio im. Wi tkiewicza w Warszawie. Zrealizował tam m.in.: prapre
mierę Parawanów Gen eta, Pulapkę Różewi cza, Powolne ciemnienie malowi
deł wg Pod wulkanem Lowry'ego, Operę za tr.zy grosze Brechta, własny sce
nariusz Miasto liczy psie nosy, Wujaszka Wanię Czechowa, Usta milczą, du
sza śpiewa wg operetek Kalmana i Lehara, Cztery komedie równolegle wg 
Idioty Dostojewskiego i Sonaty widm Strindberga, La Boheme - spektakl 
oparty na tekstach z Wesela i Wyzwolenia Wyspiański ego. Na pocz<1tku lat 
dziewi t; ćdzies i ątych powrócił do Starego Teatru, realizując krakowskie wersje 
premier Studio: Śmierci Iwana Iljicza wg Tołstoja, Tak zwanej ludzkości 
w obłędzie - próby odtworze nia zaginionej sztuki Witkacego, Dziadów Mic
kiewicza. Do najważniejszych realiza cji zagranicznych Grzegorzewskiego na
leżą Ameryka w Ha agse Comedie (1982) i Do n juan Moli ere'a w Comedie 
Saint-Etienne (1994), grany również w Paryżu, a nastę pnie zaadaptowany 
w Studio. Osta tnim przeds tawieniem w tym tea trze była insce nizacja poema
tu Różewicza Francis Bacon czyli Diego Veldzquez na fot elu dentystycznym 
(1996). W 1997 roku zosta ł dyrektorem ar tystycznym odbudowanego Tea tru 

1arodowcgo. Tu wyreżys t:rowa ł: Noc listopadową Wyspiański ego, Ślub, Hal
kę Spinozę - przedstawienie o Witkacym, Sędziów Wyspia11skicgu , Nowe Blo
omusalem na pods tawi e XV epizodu Ulissesa, Wesele, Operetkę Gombrowi
cza, Sen nocy letniej Shak ·speare'a, Nie-Boską komedię, Morze i zwierciadlo 
Aud ena. Zrezygnował z dyrekcji w 2003 roku, pozostając reż yse rem Na rodo
wego. Jego os tatnią tu premi erą jes t Hamlet Stanisława Wyspiańskiego. 

Większość jego spektakli była wyróżniona wieloma laurami. Wśród ostatnich 
są: Sędziowie - nagrodami Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Pol
ska", Nagrodą im. Al eksa ndra Zelwerowicza, Feliksa mi Warszawskimi; Sen 
nocy letniej i Morze i zwierciadło uznano za najlepsze szeksp irowskie insce
nizacj , sezonu. Ze r eżyserię poematu Aud ena otrzyma! także Nagrodę im. 

onrada Swin arski ego i agrodą krytyki im. Tadeusza Boya Żeleńskiego. 

Barbara Hanicka 
Ukończyła wydział wystawiennictwa i Studium Scenografii krakowskiej Aka
demii Sztuk Pie;knych pod kierunkiem Lidii i Jerzego Skarżyńskich (1980). 
Prac t; ro zpo czt;l a w Nowym Jorku, jako asystent Davida Mitchella i współpra 

cownik Gordona Edelsteina w Sr. Marks Theatc r. Projekt kostiumów do Pu
lapki Różewicza (1984) był początkiem jej wie loletniej współpracy z Jerzy m 
Grzegorzewskim. 'v\T Teatrze Studio w Warszawi e oraz w Starym Teatrze 
w Krakowie zrealizowali m.in.: Powolne ciemnienie malowideł wg Lowry'ego, 
Operę za trzy gros.ze Brechta, Tak zwaną ludzkość w obłędzie wg Witkie wi
cza, Usta milczą, dusza spiewa wg operetek Kalmana i Lehara, Dziesiijć por
tretów z czajką w tle wg Czechowa, Don juana Moliere'a, La Boheme 1-vg Wy
spi <.n'lskicgo, Dziady - dwanaście improwizacji wg Mickiewicza. Jest autorką 
blisko stu projektów scenograficznych dla wielu tea t rów. Współpracowała 

m.in. z: Eugeniuszem Korinem, Michałem Ratyńskim, Zygmuntem Hi.ibne
rcm, Tadeuszem Bradeckim, Agnicszk1 Lipiec-Wróblewską, Zbigniewem 
Brzozą, Grzegorzem Jarzyną, Pawiem Miśkiewiczem, Grz egorzem Wiśniews
kim. Od 1998 roku jest scenografem Teatru Narodowego. Zrealizowała tu pro
jekty deko racji do: Saragossy w reż. Bradeckiego, Dawnych czasów w r eż . 

Lipiec-Wróblewskiej, Dożywocia w reż. Jana Englerta, Żab w r eż. Zbigniewa 
Zamachowskiego, takich prz edstawień Grzegorzewskiego, jak Ślub, Halka 
Spino za , Sędziowie, Operetka oraz kostiumy do Wesela, Snu nocy letniej, Mo
rza i zwierciadla, Hamleta Stanislawa \'i/yspiańskiego. 

Stanisław Radwan 
'v 1966 roku ukończył Państwową Wyższą Szkole; Muzyczną w Krakowie (kla
sa fo r te pianu u profesora Ludwika Ste fa ńskiego, kompozycji u Krzys ztofa 
Pend •reckiego). W latach 1960-1975 komponował dla krakowski ego kabare tu 
Piwnica pod Baranami. Wieloletnią współpracę ze Starym Teatre m w Krako
wie, którego dyrektorem naczelnym i artystycznym był w la tach 1980-1990, 
za początkowała współpraca z Konradem Swinarskim przy Woyzecku Ki.ichne
ra (1966). Dla niego też napisał muzykę do Sędziów i Klątwy Wys piańskiego 

oraz Wszystko dobre, co się dobrze kończy Shakcspeare'a. Od lat sześćd z ie 

s iątych pracuje z Jerzym Jarockim, w Starym zr alizowali m.in.: Matkę Wit
ki ewicza (dwi we rsje), Proces Kafki, Życie jest snem Calderona, Ślub Gom
browicza; w Teatrze Dram atycznym w Warszawie: Na czwo rakach Różewi
cza, Rzefoię i Pieszo Mrożka. Z Andrz e jem Wajdą, dla którego napisał także 

mu zykę do filmu Wesele, zrealizował w Starym dwie wersje Hamleta Shake
spea re'a , Antygonę Sofok lesa i Wesele Vlyspiai1skicgo. Komponował muzykę 
do przedstawi eń Krystiana Lupy: Powrót Odysa Wyspiańskiego, Bracia Kara-
11-zazow Dostojewskiego, Malt e wg Rilkego. Wielokrotnie współpracował z Li
di<1 Za mkow, Wiroidem Zatorskim, Tade uszem Bradeck im, Krz yszro fcm Ba
bickim, Rudol fe m Zioło, jego współpraca z Zygmuntem Hiibnerem zaowoco
wał a spektaklem Tea tru Powszechnego w Wa rszawie Muzyka - Radwan 
(1984). Dlugi rozdział jego twórczości stanowi muzyka do przcdstawiei1 Jerze
go Grzegorzewski ego. Zainicjovvana inscenizacjami łódzkimi (Irydion, 1970; 
Czajka, 1971; Balkon, 1972) w~półp raca trwała w wars zawskim Tea trze Ate-



neum (Amer)1ka i Bloomusalem), w Teatrze Polski m we Wrocławiu (Ślub, 
Śmierć w starych dekoracjach, Nie-Boska komedia, Król umiera_, czyli Cere
monie) , w Starym Teatrze (Dziesięć portretów z czajką. w tle, Śmierć Iwana 
Iljicza, Dziady - dwanaście improwizacji), w Teatrze Studio w Warszawie 
(Parawany, Powolne ciemnienie malowidel, Tak zwana ludzkość w oblędzie, 
Śmierć Iwana Iljicza, Miasto liczy psie nosy, La Boheme). W 1997 roku ob
jął funkcję kompozytora Teatru Narodowego. Tutaj skomponował muzykę 
m.in. do: Nocy listopadowej, Saragossy, Ślubu, Króla Lira, H alki Spinozy, 
Sędziów, Nowego Bloomusalem, Wesela, Morza i zwierciadła, Hamleta Sta
nisława Wyspiańskiego. Jest autorem muzyki filmowej (współpracowa ł m.in. 
z Wojciechem Jerzym Hasem, Hi.ibnerem), te lewizyjnej, radiowej. W 2003 ro
ku miala miejsce w Starym Teatrze prapremiera jego opery buffa do rysun 
ków Andrzeja Mleczki; muzyka do Opery mleczanej w reż . Mikołaja Grabow
skiego otrzymała nagrodę w Konkursi e na Wystawienie Polskiej Sztuki Współ
czesnej. W 2000 roku otrzymał Nagrodę im. Bardiniego, wręczaną na Przegl ą

dzie Pi osenki Aktorskiej we Wrocławiu. 

Anna Chodakowska 
Ukończyła warszawską Państwową Wyższą Szko ł ę Teatralną w 1973 roku. Ak
torka Teatru Naro dowego (1973-1983 i od roku 1997) oraz warszawskiego Te
atru Studio (1983-2003) . Karierę rozpoczęła rolami Ofelii i Antygony w reży
serowanych przez Adama Hanuszkiewicza spektaklach dyplomowych, prze
niesionych do Narodowego. Za Antygonę otrzymała nagrodę na Kali skich 
Spotkan iach Teatralnych (1973). W 1975 roku została laureatką nagrod y rek
tora PWST. Stworzyła wiele ról w przedstawieniach Hanuszkiewicza (Balla
dyna, Sen srebrny Salomei , Dziady). W Studio rozpoczęła współp racę z Je
rzym Grzego rzewsk im, m.i n . przy: Pułapce , Operze .za trzy grosze, Tak .<.wa
nej ludzkośc i w obłędzie, La Boheme , D.ziadach - Impro wizacjach, Usta mil
czą., dusza śpiewa. Zagrała w przedstawieniach m.in.: Antoniego Libery, Ta
deusza Łomnickiego, Mariusza Tre l ińskiego. Po powrocie do Narodowego wy
stąp i ła u Grzegorzewskiego w: Nocy listopadowej, Halce Spinozie, Nowym 
Bloomusalem i Weselu, a także w Saragossie (reż. Tadeusz Brad ecki), Tańcu 
śmierci (reż. Hanuszkiewicz) i Wiśniowym sadzie (reż. Maciej Prus). W 1980 
roku otrzyma ł a Zloty Ekran za ro le w filmie Justyna w reż. Gerarda Zalews
ki ego oraz w spektaklu Teatru TV - Ka rtoteka w reż. Krzysztofa Kieś l owsk i e

go. W 1984 roku otrzymała Nagrode; im. Lidi i Zamkowi Leszka Herdegena na 

Wrocławskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora za Mszę wędrującego wg 
Stachury (1984). 

Jan Engl er t 
Debiutowa ł w wieku czternastu lat w filmie And rzeja Wajdy Kana/. \Al 1964 
roku ukończy\ Państwową Wyższą Szkołę Teatra ln ą w Warszawie i zos tał za
a ngażowany do sto łecznego Teatru Polsk iego. W 1969 roku znalazł się w zc~ 

pole warszawskiego Teatru Wsp ólczesnego, gdzie pracował z takimi reżysera
mi, jak Erwin Axer, Jerzy Kreczma r. Wystąpił na tej scenie m.in. w: Matc e 
Witkacego (Leo n), Makbetcie !oneski (Banco), Krawcu Mrożka (Karlos), 
Dziadach kowieńskich (Gustaw). W roku 1981 powróci! do Polski ego, gdzie 
stworzył wiele ról w przedstawieni ach Ka zimierza Dejmka, m.in.: Konrada 
w Wyzwoleniu i Pana Młodego w \Y,leselu Wysp i ańskiego; w sztukach Mrożka 
- rol ę tytułową w \latzlavie, Nieuda w Letnim dniu, Morisa w Kontrakcie, 
Bartodzieja w Portrecie; także Chlesrakowa w Rewizorze Gogola. Andrze j Ła
picki obsadzi ł go w roli Gustawa w Ślubach panieńskich Fredry, Tadeusz Min c 
w Ślubie Gombrowicza (Henryk). Na tej scenie powstały też jego role szekspi
rowskie - Ryszard lll i Marek Antoniusz - w spektaklach reżyserowanych 
przez Macieja Prusa. Od roku 1997 w zes pole Teatru a rodowcgo, gdzie za
grał m.in . t ytułową rolę w Królu Lirze Shakespeare'a w ró .. Prusa (1998), 
Henryka w Nie-Boskiej komedii Krasińskiego w reż. Jerzego (;rzegorzewskie
go, a także w reżyserowanych przez siebie przedstawieniach: Arnolfa w Szko
le .żon Moliere'a (2000) i Łatkę w Dożywociu Fredry (2001). Od końca lat sie
demd zi siątych reżyseruje, najch ętn i ej klasykę romantyczną (Pan Tadeusz, 
Kordian) i Witkacego (Kurka Wodna, Matka, Bezimienne dzielo, Oni). Bar
dzo często występuje w Teatrze TV i fi lm ie. Na małym ekranie wyreżysero 

wał też kilka spektakli , m.in.: Mewę i Iwanowa Czechowa, Miesiq.c na wsi 
Turgieni ewa, Dziady Mickiewicza, Kordiana i Beatrix Cenci Słowack iego. 

Ważniejsze filmy z jego udzia łem: Sól ziemi czarnej i Perla w koronie w reż. 
Kazimierza Kutza, Baryton w reż. Janu sza Zao rskiego, Magnat w reż. Filipa 
Bajona, a także seria le (m.in. Kolumbowie, Noce i dnie, Lalka, Rodzina Po 
łanieckich, Dom). W latach 1981-1987 był dzieka nem wydziału aktorskiego 
PWST w Warszawie (obecnie Akad emia Teatralna), w latach 1987-1993 
i 1996-2002 - rektorem. Za jego kad encji odbudowa no Teatr Szkolny - Col le
gium Nobilium i powołano Międzyn arodowy Festiwal Szkół Teatra ln ych. Pro
wadzi za jt.;c ia „Praca z aktorem ", przygotowuj e przedstawienia dyplomowe. 



Od 2003 roku jest dyrektorem artystycznym Teatru Narodowego. Ostatnio 
wyreżyserował tu Kurkę Wodną Witkacego i zagrał Króla-Makbeta w Hamle
cie Stanisława Wyspiańskiego w reż. Grzegorzewskiego. 

Beata Fudalej 

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (1989). Za
grała Liz w Braciach Karamazow, dyplomie przygotowanym przez Krystiana 
Lupę. Role te powtórzyła w spektaklu , który Lupa zrealizował rok później 
w Starym Teatrze w Krakowi e, już jako etarowa akrorka tego zespołu. W Sta
rym zagrała w przedstawieniach m.in.: Tadeusza Bradeckiego (Rękopis zna
leziony w Saragossie, Jak wam się podoba, Miarka .za miarkę - nagroda na 
Festiwalu Kom edii Talia w Tarnowie, 1998), Andrzeja Wajdy (Mishima, Słom
kowy kapelusz), Lupy (Malte albo tryptyk marnotrawnego syna), Jerzego Ja
rockiego (Grzebanie - nagroda w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej, 1996), Jerzego Grzegorzewskiego (Tak zwana ludzkość wobłę
dzie, Dziady - dwanaście improwizacji), a także w Venezia, Venezia (reż. Gio
vanni Pampiglione), Burzy (reż. Rud olf Zioło - nagroda British Council na fes
tiwalu szekspirowskim w Gdańsku za rolę Ariela, 1997). W Teatrze Narodo
v.rym od 1999 roku. Wystąpiła w większości przedstawień Grzegorzewskiego, 
m.in.: Operetce (Księżna Himalaj), Nie-Boskiej komedii (Orcio), Śnie nocy 
letniej (Puk), Morzu i zwierciadle (Ariel). Zagral.a u Wajdy w filmie Wielki Ty
dzień i w spektaklu tele wizyjnym Noc czerwcowa. Z Martą M6szaros wspól
pracowała w filmie (Córy szczęścia), teatrze (krakowska Bagatela: Tramwaj 
zwany pożqdaniem), telewizji (Edith i Marlene). Laureatka Festiwalu Piosen
ki Aktorskiej we Wrocławiu w 1989 roku. Wykłada w krakowskiej PWST. 

Anna Gryszkówna 
Ukończyła Akademie Teatralną w Warszawie w 2002 roku. Zagrała Helenę 
w dyplomowym Śnie nocy letniej w reż. Jan a Englerta. Debiutowała w Ham
lecie Stanisława Wyspiańskiego w reż . Jerzego Grzegorzewskiego w Teatrze 
Narodowym rolą Ofelii-Ofelii. Od 1 stycz nia 2004 roku akt0rka tt:go teatru . 

Waldemar Kownacki 
Absolwent warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (1973), aktor 
teatrów: Bałtyckiego w Koszalin ie (1973-1975), Narodowego (1975-19.'l2, 
2000/ 2001 i od 1 października 2002), warszawskiego Studio (1982-1990, 
1992/ 93, 1996-2002). W Teatrze Narod owym występował w przedstawieniach 
reżyserowanych przez Adama Hanuszkiewicza (m .in. Antygona, Wesele, Fe 
dra, Sen srebrny Salomei, Dziady , Pan Tadeusz), w Studio grał u Jerzego Grze
gorz wskiego (Pulapka, Powolne ciemnienie malowideł, Opera za trzy gro
sze , Tak zwana ludzkość w oblędzie, Dziady - Improwizacje, Miasto liczy 
psie nosy, Don juan). Współpracował także z Helmutem Kajzarem, Mariu
szem Trelińskim, Stasysem Eidrigeviciusem, Zbigniewem Brzozą. W odbudo
wanym Narodowym "''Ystąpil m.in.: w Ta1icu śmierci (reż. Hanuszkiewicz); 
Weselu, Operetce, Nocy listopadowej, Śnie nocy letniej (reż . Grzego rzewski) ; 
Żabach (reż. Zbigniew Zamachowski) i Ostatnim (reż. Tadeusz Bradecki) . 



Anna Ułas 
W 1995 roku ukończyła warszawską Państwową Wyższą Szkolę Teatralną. 
W latach 1997-2000 aktorka Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie wy~tąpiła 
m.in . w: Kramie z piosenkami (reż. Barbara Fijewska), Pastora/ce i Śnie nocy 
letnie7 (reż. Jarosław Kilian) , Lekkomys'/ne7 siostrze (reż. Jan Bratkowski). 
W 2001 roku znalazła się w zespole Teatru Narodowego. Zagrała tu m.in.: Hi · 
politę w Śnie nocy letme7, Muzę w Nie-Boskie; komedii, Mirandę w Morzu 
i zwierciadle, Modrzejewską w Hamlecie Stanislawa Wyspiańskiego - spekta
klach reżyserowanych przez Jerzego Grzegorzewskiego. 

Magdalena Warzecha 
Ukończyla warszawską Państwową Wyższą Szkolę Teatralną w 1993 roku. 
W latach 1993-2001 aktorka warszawskiego Teatru Studio, od 1997 w Teatrze 
Narodowym. Będąc na studiach zagrała w Letnikach Gorkiego (reż. Paweł 

Wodziński) w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. W Studio wystąpiłam.in. 
w Panie Pawle Dorsta (reż. Barbara Sierosławska) i Mizantropie Molie
re'a (reż . Ewa Bułhak), a także w spektaklach Jerzego Grzegorzewskiego: 
Cztery komedie równolegle, La Boheme, Don Juan. Współpracę z tym reży
serem kontynuuje w Narodowym (Noc listopadowa, Ślub, Halka Spinoza, 
Nowe Bloomusalem, Wesele, Operetka, Sen nocy letnie; i Hamlet Stanislawa 
Wyspiańskiego). Gra Rózię w Dożywociu Fredry (reż. Jan Englert). Gościnnie 
wystąpiła w Teatrze na Woli w Warszawie (Rozmowa w domu paiistwa Stein 
o nieobecnym panu von Goethe, reż. Bogdan Augustyniak) i w Trans-Atlan
tyku Teauu Montownia, gdzie zagrała Gombrowicza. 





Julian Kornhauser 

Nienasycenie 

Problem Duszyczki nie kończy się na efektownym nawiązaniu do 
Eliotowskiej animuli, która błąka się na śmietniku cywilizacji, nie mo
gąc znaleźć odpowiedniego schronienia (nie od rzeczy chyba pojawia 
się w pewnym miejscu zwrot: „ziemia jałowa"). Korzeni należy szukać 
głębiej, w platońskiej teorii nieśmiertelności duszy ludzkiej, która -
jak za chwilę powiemy - ma ścisły związek z dotarciem do istoty pięk
na , a więc sztuki. O duszy ludzkiej, jak pamiętamy, mówi w Fedonie 
umierający Sokrates, ten sam problem pojawia się w Faidrosie 
i Uczcie. Według Platona idea duszy zależna jest ściśle od idei życia, 
dlatego nie może umrzeć. W idei życia tkwi chęć przedłużenia swego 
trwania, stania się wiecznością. Życie ziemskie związane ze śmiertel
nym ciałem, „zepsutą lalką", urzeczywistnia to dążenie w kategoriach 
genetycznych. Dusza natomiast, „ćma w nocy", porusza się w bezcza
SO\vym, wiecznym świecie idei i ona to właśnie obdarzona została ro
zumem. Ale rozum, jakim się posługuje, nie uwalnia jej od ciała. Prze
chodzi różne etapy reinkarnacji, od jednego do drugiego narodzenia, 
aż do chwili, kiedy zdoła pokonać ciało i powrócić do świata wiecz
nych wartości , do Piękna . Ale nie działa instynktownie, idzie za gło
sem Erosa, miłości zmysłowej, pożądania prawdy i poznania, Erosa 
wyrażającego tęsknotę za tym, co wieczne, nieśmiertelne. 
Bohater Duszyczki, przekonany o nieuchronności śmierci, nie wierzy 
w żadną bezcielesną duszę, ponieważ stracił już dawno wiarę w Erosa 
i sztukę. Rozpacz łączy się z nienawiścią do poezji, która udaje, że jest 
nieśmiertelna. Do poetów, którzy spieszą się do wieczności uciekając 
od „przedwczesnej impotencji". Nie ma już żadnej drogi do poezji, 
a więc do świata wiecznych idei: piękna i dobra. Ale ożywcze morze 
poezji nie dlatego wyschło, że zmieniła się struktura świata, lecz dla
tego, że poeta stracił wiarę, został pokonany przez własną świado
mość - grzech nowatorstwa. Nie ma już duszy, jest duszyczka mała na 
listeczku. Duszyczka śmiejąca się w kulak. Porzucić wiedzę i ambicje, 
powrócić do nienawiści, do odruchów czysto biologicznych, do miłoś
ci, w której wszystko jest usprawiedliwione, to uciec przed pustką, wy
jałowieniem i impotencją. Zagubienie się w Erosie nie jest dotarciem 
do granic sztuki: z miłości nie można zrobić poezji. Sprawa poezji to 
sprawa języka, a nie biologii. Nikt już nie potrzebuje sztuki ani awan
gardowej, ani tradycyjnej, to w Paryżu młodzi anarchiści zbrukali 

świątynię Apollina wielkim, krzykliwym napisem: „sztuka to gówno". 
A więc odrodzić się w miłości, zachować nieśmiertelność dzięki pod
szeptom Erosa, który tkwi w duszy, bo sztuka nie należy już do świa
ta idei . Ze sztuką stało się dokładnie to samo co ze starymi platanami 
w Paryżu, które wycięto pewnej nocy, aby nie szpeciły miasta. 
Miłość, ale która? Ta, co odeszła przed kilkudziesięciu laty, ta nigdy 
nie starzejąca się, ta, w której zgubiliśmy czyste pojęcie, czy inna, ta 
dzisiejsza, poskramiająca naszą rozpacz, lęk przed śmiercią? Czy to 
nie wszystko jedno, skoro wszystko obraca się wokół ciała, krwi, skó
ry i mięsa, wokół tego, co rozkłada się w ziemi i rozkłada sie w nas. 
Kobieta utożsamia się ze śmiercią i duszyczką. Obecność kobiety, we 
wspomnieniu i na jawie, to dotknięcie śmierci i nadzieja wieczności. 
Wrócić do Kobiety to pogodzić się ze śmiercią i w niewinności, w bla
dym uśmiechu duszyczki, zobaczyć tę drugą stronę. Nie da się ukryć, 
że to złudzenie . Nie można dogonić tego, co kiedyś wydawało się ta
jemnicą życia i nieśmiertelności. Ciało, powtórzmy, jest zepsutą lalką, 
w której anima zatrzymuje się tylko przez chwilę. 
Powrót do dawnej miłości również podyktowany jest chęcią zrekon
struowania sytuacji etycznej. Nie idzie o uczucia, jakie się żywiło do 
kobiety, ale o to, kim było się dla niej wówczas, w tej krótkiej, nieza
pomnianej chwili. Pamięta się uczucia litości, wzruszenia, wstydu. 
Przecież człowiek nie żyje samą miłością, co więc pojawia się w tej luź
nej przestrzeni? Myślę o ułomności czasu, który nakłada maski na 
każdą chwilę. O karze, jaka czeka, jeśli miłość nie zostanie spełniona . 

O udręce nienasycenia, która nie pozwoli zamknąć świata, ot tak sobie, 
bez zmrużenia oka. Nienasycenie jest bowiem tym jedynym, gwałtow
nym stanem świadomości, kiedy zapomina się o ciężarze śmierci (tej 
obcej i tej własnej), o ubywaniu własnej osobowości, o tym, że się jest 
już martwym, o ciemności, z którą trzeba się oswajać. ~ienasycenie 
powoduje, że to „nie my się kochamy, ale nasze skóry". W poezji do
konuje się totalna wyprzedaż: nie ma już uświęconych tematów. Ni
czego nie można już ukryć. Nienasycenie poety: mówić nieprzerwa
nie, oddychać, łamać składnię, gonić myśli, nie uronić ani jednej, ob
nażyć się, pokazać swoje wewnętrzne świństwa, swoją słabość, to, co 
rzekomo ukryte pod płaszczem Prospera . 
Szukać ulgi w ucieczce we wspomnienia, w myśli o tajemniczym po
łączeniu dwóch ciał, dwóch istot, które niczego nie daje poza zniechę
ceniem i współczuciem. Bohater Duszyczki mówi ciągle o m<.;skiej na
turze jako czynniku usprawiedliwiającym egoistyczne traktowanie 
związków erotycznych. Rzeczywistość hotelowo-burdelowa, w jakiej 
tkwi (lub tkwił), nie skłania do głębszych refleksji poza ustawiczną po
trzebą konfrontacji nie tyle z Kobietą, ile z żywiołem kobiecości, ta-



jemniczym kosmosem erotyki. Pozornie proste sprawy między dwoj
giem ludzi, między dwoma cielesnymi światami olbrzymieją tylko 
dlatego, że mężczyzna nie potrafi podjąć gry, zbyt ulega swej „męskiej 
naturze" ufając, że uzyska nieprzemijającą młodość bez podpisania 
paktu z diabłem. 
Bohater znajduje się w momencie krytycznym swego życia: na etapie 
„odejścia". Między życiem a punktem dojścia istnieje ciemność, pole 
graniczne. W tej strefie właśnie, w której wszystko ma się rozstrzy
gnąć i nabrać ostatecznej wartości, bohater walczy z własnym sumie
niem. Tutaj także zaczyna się ów martwy punkt, w którym styka się 
wysoka twórczość ze sztuką pozbawioną znaczenia i celu. Trudno jest 
się przebić przez tę strefę tym bardziej, że nie ma się pewności, czy li
teratura jeszcze kiedykolwiek odżyje, odrodzi się. Źródło, które wyda
wało się niewyczerpane, wieczne, wygasa, zanika. Być kosmosem 
i niewyczerpanym źródłem - tęsknota vvynikająca z nienasycenia - to 
też literacki fałsz: martwe słowa i obrazy. Odczucie sztuczności wyni
ka z dojrzałości. Bohater jest świadkiem wygasania wszelkich warto
ści, które kiedyś prowadziły go przez życie. Kiedyś, to znaczyło w kos
mosie niewinności („pierwsza ślepa miłość"). Ale to jedno, prawdziwe 
uczucie, odżY'vające we wspomnieniu, jest obrazem niepełnym, za
mazanym, ciemnym, bowiem zniewolonym przez śmierć. Śmierć jest 
wszędzie, między „nigdy" i „zawsze", śmierć - przeciwniczka żywej 
Kobiety. To ona, zawsze czujna i podstępna, wykorzystuje każdy błąd, 
każde zawahanie, aby zniszczyć ciało. Nienaruszone są tylko myśli 
i uczucia. Ale i one są już szczątkowe, urwane, niejasne, chorobliwe. 
Zgoda - ten oczyszczający strumień świadomości, szczera spowiedź to 
próba „dotknięcia prawdy". Ale jakiej prawdy? Prawdy przeszłości czy 
prawdy artystycznej? I jednej, i drugiej. Bohater, kiedy mówi o swojej 
„zdradzie", o nagłym odejściu od kobiety, nie wini siebie, ale swoje 
ciało. Wyrzuty sumienia dotyczą ciała. To ciało się zbuntowało, ciało 
niecierpliwiło się, szukało „wejścia", nie rozumiało uczuć i cierpień. 
To nie my rzucamy się i miotamy, ale ciało szamocze się, napełnione 
krwią. Duszy nie ma, tylko zepsuta lalka. Włada nami ciało, martwa 
powłoka. Umieranie ciała, a więc także umieranie myśli, śmierć języka. 
Dlatego powrót do młodego ciała kobiety, jedynego prawdziwego 
kształtu na ziemi, jest wyrwaniem się z objęć śmierci, wynurzeniem 
się z ciemności w stronę bieli, wejściem w kosmiczną pełnię i staniem 
się wiecznością. Oczywiście nie ma żadnej różnicy między miłością 
„ziemską" a „niebieską", między drogą mleczną a obrzydliwym hote
likiem, bo każda „miłość przemienia ciało". A więc zwycięża jednak 
strumień życia, źródło wszechświata. Nieważna jest pustka obejmują
ca świat, pustka, w której nikną oddechy, zacierają się, tak żmudnie 

odnajdywane, prawdy. „Kochają się dwie ludzkie istoty", bowiem tyl
ko w nerwowym, biologicznym zespoleniu, w nasyceniu egzystencjal
nego głodu, w niemym, ale i kosmicznym stwarzaniu życia można 
oszukać śmierć. 

Zakończenie Duszyczki od słów: „cały hotel całe miasto cały kraj śpi 
czy słyszysz tam tu blisko obok ktoś się poruszył słyszysz westchnie
nie śmiech płacz nad nami obok kochają się dwie ludzkie istoty" - jest 
ukrytą polemiką ze znaną pointą wiersza Herberta Dlaczego klasycy: 

j eśli tematem sztuki 
będz i e dzbanek rozbity 
mała rozbita dusza 
z wielkim żalem nad sobą 

to co po nas zostanie 
będz i e jak płacz kochanków 
w małym brudnym hotelu 
ki edy świtają tapety. 

Ciało materialne, określające nasze życie, nie pozwala wyzwolić się, 
uwznioślić się duszy. Kryzys kultury to właśnie upadek duszy, „języ
ka ognia". Dusza stała się duszyczką nie umiejącą znaleźć odpowied
niego materialnego kształtu. Ale Herbert tej małoś ci odmawia racji 
kulturalnej: płacz kochanków jest niczym więcej jak chwilą słabości. 
Różewicz natomiast przekracza sferę czystego ducha i w cielesności, 
w strumieniach krwi, spermy, łez i potu szuka istoty rzeczy. Mali ko
chankowie stanowią cały wszechświat. Zdani tylko na siebie, na swo
je chwile słabości i upodlenia, nie zwracają się w stronę kultury, ale 
pierwotnej egzystencji. Tak, są bezradni i nie widzą innego ratunku. 
W tej kruchej bezradności odnajdują - jeśli nie całe człowieczeństwo 
- to przynajmniej jego istotną cząstkę. Naturalnie, to tylko „czuwanie 
ciał", które zwodzą duszę. Ale pamiętajmy - żeby zdobyć się na od
ruch współczucia, podania ręki w sytuacji, kiedy c iało jest skrępowa
ne, trzeba odwagi, która wynika ze spontanicznej, „nieśmiertelnej" re
akcji. Różewiczowski bohater uciekając od uwarunkowań kulturo
wych i wszelkiego rodzaju zahamowań zbliża się do nieśmiertelności 
i oczekiwanej pełni. 

[w:] Julian Kornhauser, Świat/o wewnętrzne, Wydawnictwo Literackie, Kra
ków - Wrocław 1984 





Robert Cieślak 

Duszyczka - czytanie .. . , oglądanie ... 
(próba wizualizacji) 

Animula vagula, blandu\a, 
Hospes comesque corporis, 
Quae nunc abibis in loca 
Pallidula, rigida , nudula , 
Nec, ut soles, dabis iocos„.' 

Gdy umierając rzymski imperator Hadrian tworzył ów epigramat, da
jąc interpretację znanego od czasów Homera toposu, nie mógł zapew
ne przypuszczać, że jeszcze w osiemnaście stuleci później jego pięcio
wiersz będzie inspirował poetów, świadomych już kariery, jaką ani
mula zrobiła w doktrynach chrześcijańskich i w literaturze (Marek 
Aureliusz, Dante, Pound, Eliot, Beckett)'. Cierpienie ciała w obliczu 
śmierci skłaniało cesarza-wędrowca, miłośnika sztuk i estetę, do dia
logu z gościem i towarzyszem bolesnej powłoki - duszyczką, która już 
za chwile błąkać się miała po miejscach bladych, strasznych i chmur
nych, nieskora do żartu. 
W XX wieku podobnie pojmowana dychotomia duszy i ciała zdaje się 
przedmiotem dysputy, jaką o kondycji duchowości w świecie po 
śmierci Boga i człowieka prowadzi Tadeusz Różewicz. Poeta sięga jed
nak po ten topos - co Ryszard Przybylski podnosi wobec poematu Et 
in Arcadia ego3 

- za pośrednictwem Animuli Thomasa Stearnsa Elio
ta. Autor Duszyczki zakłada przede wszystkim zmienność kondycji 
ludzkiego ducha, doznającego „bólu istnienia" w wyniku ran zadawa
nych przez czas. Stąd w poemacie wyraźnie zaznaczony dystans dzie
sięciolecia, oddzielając go dwa skrajne punkty rozważań o stanie du
szy. Inspirację poezją Eliota uzupełnia nawiązanie do Ziemi ja/owej, 
czym Różewicz zdaje się usprawiedliwiać fakt podjęcia tematyki 
śmierci, cielesności, seksualności, pożądania i nienasycenia erotycz
nego. Pytanie o to, do jakiego stopnia człowiek jest „czymś więcej niż 
mięso", wpisuje się w kontekst przemian obyczajowych, z charakterys
tyczną dla lat sześćdziesiątych rewolucją seksualną, oraz w diagnozę 
homogenizacji kultury. 
Duszyczka jest syntezą tematów i form wielokrotnie podejmowanych 
przez poetę. Czytelnik świadomy Leśmianowskich inspiracji w poety
ce Różewicza , może odnieść wrażenie, iż poemat staje się swoistym 
„wiecznym teraz" jego twórczości - wypadkową przemyśleń i planem 

kolejnych dzieł. Wyraźne związki z Duszyczką znajdziemy we wspom
nianym poemacie Et in Arcadia ego: wypełniane przez szafy grające 
puste miejsca po duszach, opuszczających młode ciała i znajdujących 
schronienie „w Banco di Santo Spirito"; sceneria Neapolu jako źródło 
klimatu portowego miasta z nieodłącznym mrocznym pożądaniem 
i prostytutkami; miejskie pejzaże wypełniane neonowym światłem . 

Podobnie kreślone wizerunki europejskich metropolii spotkamy 
w Non-stop-shows. Cielesność jako jedyny, obowiązujący współcześ
nie synonim człowieczeństwa , powróci po łatach w poemacie Francis 
Bacon czyli Diego Veldzquez na fotelu dentystycznym. Deformacje 
ciała z płócien Bacona, ukazujące człowieka zredukowanego do szero
ko otwartych ust, pozbawionego biologicznej tożsamości, wyobraża
nego jako strzęp, mięsny ochlap, są dla poety synonimem własnych 
rozważat1 o kondycji współczesnego człowieka, wiedzionego instynk
tami, przenikniętego niepokojem, zdegradowanego uczuciowo/du
chowo, wyłącznie cielesnego. Obrazy Wenecji, niejako mimochodem 
przywoływane w Duszyczce, sugerują powrót do dyskusji o znaczeniu 
sztuki współczesnej w życiu człowieka (wątki Biennale Weneckiego 
w Opowiadaniu dydaktycznym), który- być może jak bohater Śmi;r
ci w starych dekoracjach - jest „szarym mieszkańcem Północy". 
Paryż i Wiedet1 - to dwa miejsca szczególne w strumieniu świadomoś
ci bohatera Duszyczki. Trudno oprzeć się przekonaniu, iż miasto nad 
Sekwaną, nazywane wprost w poemacie, zdaje si~ przypomnieniem 
opowiadania W najpiękniejszym mieście świata . Wiedeń zaś - nigdzie 
tu nie nazwany - zdaje się reminiscencją napomknid1 rozsianych po 
całym dziele poety: proza Śmierć w starych dekoracjach, poematy 
Non-stop-shows czy Francis Bacon ... Obie ścieżki skojarzeń prowa
d zą do rozpoznania wizualnych (po części także biograficznych) kon
tekstów Duszyczki. 
Trop paryski przywoły1-vałby pamięć sportretowanej w opowiadaniu 
W najpięknieszym mieście świata malarki Marii Jaremy. Pobyt w Pa
ryżu dla kreowanej postaci i jej przyjaciół jest ucieczką od przeszłości, 
od wciąż świeżej pamięci o wojnie, ale też walką ze sobą o nową sztu
kę, na skraju wyczerpania chorobą , w zagrożeniu myślami samobój
czymi. Dysputa zaś, jaką podmiot Duszyczki prowadzi z cierpiącą, 
chorą kobietą, projektuje rozmówców, którzy zdają sobie sprawę 
z teorii i praktyki twórczości artystycznej. 

tak chcę siedzieć i rozmawiać z panią o pięknie duszy ludzkiej pani nie wie 
że przychodzę tu ta j z ciemności wychodzę i nagle wchodzę jestem trzeba 
przejść przez ten martwy punkt w którym twórczość artystyczna ni e ma 
znaczenia kiedy trudno jest się przebić dojście do ciebie wygasanie równo-



czesne tych funkcji wydzielanie poezji i wydzielanie krwi rozkwit i nie to 
nieprawda te wszystkie porównania to literatura martwe martwiejące już 
w trakcie powstawania słowa' 

Fragment ten można uznać nie tylko za wyznanie na temat szans po
ezji, która, aby być prawdziwą, musi rodzić się z „martwego punktu" 
traumatycznego doświadczenia, ale też dostrzec w nim komentarz na 
temat ocalenia duchowej przestrzeni bytowania, stanu zawsze oku
pionego powiązaniem aktu twórczego z istnieniem ściśle cielesnym, 
fizjologicznym. Zatem tak, jak robiła to malarka, bohaterka przywoły
wanego opowiadania: 

Malowała historię swojego organizmu. Czy nikt nie zauważył, że M. malo
wała swoje ukryte wnętrze i rozwijającą się w nim chorobę. Były to obra
zy tkanek i komórek oglądane przez mikroskop. Takich aktów nie malowa
li jeszcze nigdy. Ciało rozłożone na komórki, włókna nerwowe, naczynia 
krwionośne. 

[.„] martwa forma abstrakcyjna zaczęła karmić się w tych obrazach swoim 
twórcą. To, co u innych zostało na powierzchni obrazu - pusta forma, zim
na i doskonała konstrukcja, w obrazach M. ożyło. Forma żywiła się jej 
krwią i szpikiem kostnym. Zamieniała się w organizm żywy i zdolny do sa
modzielnego bytu 5 . 

Cierpienie i ból jako źródła aktu twórczego, czynienie z własnego cia
ła przedmiotu sztuki a z życia projektu artystycznego, należą do dzia
łań bliskich także surrealistom. Mimo oczywistej nieprzystawalności 
tego spostrzeżenia do prac Jaremy, Duszyczka w najszerszym planie 
kompozycyjnym zdaje się podszyta odwołaniem do nadrealistycz
nych koncepcji twórczych, postulujących śledzenie nieświadomych 
czynności umysłu, ale też programowo znoszących rozmaitego typu 
antynomie, w tym duszy i ciała. Nierozdzielność tych dwóch katego
rii, a nawet swego rodzaju wymienność, oczywiste dla współczesnej 
kultury zastąpienie duszy fizyczną i fizjologiczną cielesnością, miało
by wówczas surrealistyczne korzenie. Do takich, paradoksalnie odle
głych, skojarzeń upoważniać nas mogą inne sugestie poety, choćby ta 
uczyniona w liście do Helmuta Kajzara, w którym vvyjaśniał plastycz
no-stylistyczne źródła niektórych scen Głosu Anonima: 

kawiarnię widziałem przez obrazy i karykatury Grosza [„.] inną scenę wi
działem.„ jakby przez obraz Linkego„. wydaje mi się, że trzeba szukać na 
skrzyżowaniu (abstrakcji z ekspresjonizmem)„. małe czyste scenki przed
mioty rzeczy abstrakcyjne - a ludzie w sosie ekspresjonistycznym itd. itd. 
[ ... ] (Ale np. sen z makaronem i nieboszczykiem to „nad-realizm'"" 

Różewicz opisywał mechanizm „widzenia przez obrazy", uruchamia
jący odczytywanie kompozycyjnych kryptocytatów. Przy takim założe
niu łatwiej zrozumieć istotę mentalnej wędrówki, w jaką - paradoksal
nie nieuchwytny cieleśnie - podmiot poematu zabiera nas do wiedeń
skiego Kunsthistorisches Museum. Analizując fragmenty, w których 
przywoływane są wybrane dzieła z tamtejszych zbiorów, możemy ob
serwować ciekawą grę związków literatury i plastyki. Nic w tekście li
terackim nie dzieje się wprost, nie zostaje nazwane. Ustalenie źródeł 
inspiracji, ich wyodrębnienie ze strumienia świadomości, możliwe 
jest dzięki znajomości kodu kulturowego: 

ależ oczywiście możesz przyjść nie będziesz nam przeszkadzała Zuzanna 
w kąpieli i starcy duże piękne alabastrowe ciało kobiety zieleń podglądają 
dostojni wspaniali szanowani starcy zupełnie jak sztubacy to tak jakby 
podglądali drogę mleczną albo ogień albo wodę znów wracam ta uliczka 
hotel zamknięty zlikwidowany [„.] pokojówka przynosi wodę idziemy 
przez sale muzeum pejzaż zimowy polowanie pochmurny dzień budowa 
wieży babel burza ciemne ostatnie jakby malowane przez drugiego który 
nie był tak genialnie uporządkowany zjesz coś tak usiądź kolo mnie nowi
dzisz więc tak widzę'. 

Oprócz narzucających się odwołań do tradycji biblijnej, dzięki użyciu 
słowa „muzeum" oraz uszeregowaniu tekstów kultury ujawniają się 
zapożyczenia wizualne. Ich cechą wspólną jest przynależność do zbio
rów tego samego muzeum, w którym eksponowane są obrazy, przy
wołane w cytowanym fragmencie: Zuzanna i starcy Tintoretta (pod
kreślona dominująca na płótnie cielesność) oraz dzieła Pietera Bruege
la Starszego - Wieża Babel, uderzający bielą obraz Myśliwi na śniegu 
(zima), Powrót stada (jesień) z przedburzowo pochmurnym niebem, 
lub jeszcze groźniejszy w nastroju Posępny dzień. 
Różewicz, dokonując poetyckiej reinterpretacji obrazów Tintoretta 
i Bruegela, włącza swój tekst w ciąg przekształceń znanych ikonogra
fii „tematów ramowych", wyodrębnianych przez historyków sztuki: 
„kąpiącej się, nagiej i podglądanej kobiety" czy też „nieukończonej bu
doV1ry, sięgającej ku niebu konstrukcji o kształcie wieży"'. Przekształ
cenia te służą do skontrapunktowania sytuacji egzystencjalnej boha
terów poematu. Utrwalone w kulturze teksty wizualne oświetlają kon
dycję współczesnego człowieka, dysponującego wciąż tylko ciałem ob
lekającym bliżej nierozpoznaną animulę. 

Duszyczka, poemat prozą nie mający sobie podobnych w dorobku Ró
żewicza, opublikowany w 1977 roku, pojawiał się niemal w dziesięć lat 
po Regio (1969), ostatnim wówczas (jeśli nie liczyć wyborów wierszy) 



zbiorze poezji autora, głoszącego już wtedy programowe, choć fak
tycznie pozorne, milczenie. Utwór ukazał się po raz drugi w tomie, 
uzupełnionym o kilkanaście tekstów poe tyckich, zatytułowanym 

Opowiadanie traumatyczne. Duszyczka . Dlatego zapewne bywa na
zywany - niezbyt trafnie - opowiadaniem9

• 

To wyją tkowe d z ieło jest literacką wersją plastycznego palimpsestu, 
technik i polegającej na nierównomiernym przecieraniu różnych 

warstw fa rby. Taką „przecierką" są asocjacyjnie przywoływane retro
spekcj e, układające się bez zachowania związku przyczynowo-skutko
wego w ciąg swobodnych skojarzeń, właścivvych strumieniowi świado
mości - technice narracyjnej prozy psychologistycznej . Przyjęcie for
my palimpsestu literackiego powoduje, że każdy z przywołyvvanych 
motywów jest fragmentaryczny, lecz jednocześnie równy znaczeniem 
wobec każdego innego. Pełen obraz tworzy się na przecięciu moty>vów, 
wątków i tematów. Opowieść o konsekwencj ach obecności i nieobec
ności w człowieku współczesnym cierpienia, bólu, śmierci, miłości, 
wiary, poczucia piękna; o potencjalnych miejscach i możliwościach 
ich odczuwania, sięga na równych prawach po obrazy człowieka bio
logicznego, po cielesność fizjologiczną, prostytucję, jak po tematy kul
tury wysokiej, zaczcrpnii;Le z Biblii, utrwalane na płó tnach dawnych 
mistrzów. W perspektywie XX wieku nie ma przeszkód, by śmierć są
siaduw;:iła z prokreacją, prostytucja z miłością i zdradą, choroba z po
żądaniem, kultura popularna z malarstwem, coca-cola z muzeum. 
Z jednym w tych parach wyjątkiem - poeta sugeruje, że wątpliwym 
jest sąsiedztwo ciała i duszy. Duszyczka, animula spętana nienasyce
niem ciała i jego popędów, nie znajduje wyzwolenia w żadnym dziele 
sz tuki i jest kolejnym wcieleniem Róże•viczowskiego Nic. Tego Nic, 
z którego „Z\vlóczy sit; ciału " , gdy zamienia się ono w „zwłoki". 

' Duszyczko moja tkliwa i ruchliwa, 
Gościu ty ciala mojego i drużko, 

Co ójdziesz t ' raz w krainy ciemności, 

T1 arcie i n agie , i peł ne bladości, 

A ż.anów zwykłych stroić już nic hęcl ziesz .. 
Prie kład Kazimierza }.!orawskiego [w:] Margu e rite Yourccnar, Pamiętniki Hadriana , 
P!W, Wa rsz<1wa 1961. 

' Zob. T . Dre wnowski , Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza, WAiF, War

szawa 1990. 
' Zob. R. Przybylski, Tadeusz Różewicz : „Et in Arcadia ego " [w:] Lt in Arcadia ego. Esej 
o tęsknotach poetów, Czyte lnik, Warszawa 1966. 

' T. Różewicz , Duszyczka, WL, Kraków 2001, s. 36-37. 
T. Różewicz, W 11ajpięk11 iejszym mieście świata [w:] Proza, Ossolineum , Wrocław -

Warszawa - Kraków - Gdańsk 1973, s. 131, 132. 
• T. Różewi cz , Listy, do druku podała M. Dębicz , „ o tatnik Tea tralny" 1991nr2, s. n. 
' D11s.zyczka, op.cit., s. 42-43. 

Zob. ). B iałoswcki , Tradycje i przeksztalcenia ikonograficzne [w:] Teoria i twórczość. 

O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii, Pozn a 1isk ie Tow<1rzystwo Przyjaciół 

a uk, Pornań 1961. 
" Zob. S. Burkot, Tadeusz Różewicz, WSiP, Warszawa 1987. 
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