


JAROSLAH' MAREK RYMKIEWICZ (ur. 1935 
w WLJrs:-au;ie) - poeta, drarnaiopiscirz, h isto
ryk liternwry, tłumuc=. W zasie wojny prze
bywał w War :::au.ie u po wyzwoleniu w r . 1945 
zamies::kał w Lodzi, gdzie ukończył gi m nazjum 
i studia polonistyczne na UniwersytPcie Łódz
kim. Debiutowal wierszem „Trwoga" druk . w 
pi.~mie „Łudź literacka" ( 1954 r_). W latach 
1955-l95i byl kierownikiem literackim, T eatru 
Ziemi Łódzkiej. Po u:::.yskaniu nwgisleriurn, w 
latLJc/1 1956-1958 pracował jako asystent przy 
K.LJtPdr::r> Ilz.~torii Literatury Polskiej Uniwer
sytetu Łódzkiego. W Latach 1958-64 był kie
rownikiem dzialu prozy i poezji tygod nika 
„Oclglosy" w Łodzi . W czLJsie pobytu w Łodzi 
zcydal killca tomikc1w wiers:y: „Konwencje" 
(1957) „C:::lowiek ::: głową jastrzębia" (1960), 
„Metafizyka" (1965), „Anim.ula" (1964) oraz u
twory di·amatyczne, drukowane w „Dialogu": 
„Eurydyka, c:::yli każdy umiera tak jak mu 
wygodniej" (1958), „Odys w Berdyczowie" 
(1958), „Krńl w szafie" (1960), „Lekcja anato
mii prnfesorn Tulpa" (1964) . W roku 1965 prze
niósł się do Wars::awy i podjąl pracę w insty
tucie Badaii Literackich PAN. Na podstawie 
rozprawy „Studia nad topiką śródziemnomor
ską 11· poez,ji polskiej I połowy XX wieku" w 
rok1l 1966 ou·:::ymał t.ytul doktom nauk hu m a
nistyc::nych. W roku 1967 został adiunktem i w 
t yrnże roku :::a I wrirczo.~ć lztcrncką otrzyrnal 
nagrodę FlrndaC" ji in . J<.cścielskic h w Genewie. 
W rol·u 1966 wychodzi d rukiem „Kwiat nowy 
srnrycli romanc czyli Imitacje i przeklady h isz
JJm'iskich romances", w rok później ·ukazują 
się jego ma n1.f esty poetyckie „Czym jest kla
sycyzm". W roku 1068 zo.·tają wydane „Myśli 
r<iźnc o ogrodach", a po dwóch latach, w 1970 
ukazuje się następny tomik wierszy „Anato
mia" ara::: utwor dramatyczny „Król Mięso
ptrnt", a potem kolejno „Porwanie Europy" 
(J9il). „K.oclwnkowie piekła" (1972), „Ulani" 
( 1975), i u reszcie „Dwór nad Narwią" ( 1979). 
Jest Rymkiev.:ic:: ponadto autorem przekładów 
- imitacji, iir:ede ws:y.<;tkim ::: Calderona de 
la Barca : „Księżnic::ki na opak wywróconej" 
„ 'iebicni.skicl1 Bliźn iq t ' ' i dobrze znane j n a 
po/sk1cl1 scenach lak juk i nopr:::ednie, kome ii 
„Z.1cie jest snem". Jest też autorem przekla
driw „Sweeney Agonistes" T. S. Eliota i ,.Yer
my'' F. Garcia Lorki. 
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Więc widzieliście w chorągwie cechowe 

Ubrany dworek starego szlachcica; 

Kto myślą si~gnął w niebo lazurowe, 

Widzial, jak duchy i Bogurodzica, 

W promieniach zorzy trzymająca głowG, 

A s topy d.zierząc na srebrze księży a, 

Na dom jasnoscią piorunową bila 

I z ponad starych lip bło Jo-Ja vil" . 

Chorągwi dwor k okryły ub gi. 

że był jak namiot j kiego mocarza, 

Z jedwabiu cały - a zlote miał rogi, 

A w środku ja · ną cnot~ g spodarza, 

Dla n d.zy także otw rzone progi, 

I obarzanek biały dla nędzarza; 

I p1t;knosć cho rał dawnych, szczerych rysów 

Napełniającą dom wonią nar ·ysów. 

Tam, kiedy w cichą noc ducho ,·ie czarni 

W śni gowe j kręcą się burzy i wichrze, 

Jasn· k lęda w przycmionej piekarni 

Płakała - w J.'ytmy ubrana najlichsze. 

Z nią usypi · li ludzie gospodarni , 

A o ser· naszy h serca mi li i hsze, 

A g y się rwali z ubogie j p oscieli, 

To więc do szabli - al b do kądzieli! 
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I pnkazalem \\'am„ . klasztorne życie -

J pokazałem studentów i żaków, 

l pokazałem \\' przeszłości bł kicil! 

Lud .. . co nazy\\·al się ludem Polaków„ 

Teraz przy dnlsze j zorzy z baczyc.:it.: 

L:b pływający rozwinięlych znaków .. . 

Ten domek ,,. zi leń wi >n1ru1ą ubr any ... 

I usłyszycie, .i< k puka d ściany 

Nieszcz · śc i 8 . „ Bądźcie wi · wyr zumbli 

Dla tych rub sznycl serc ... i szorstkich dłoni.„ 

Spok jn don y takż pio run pali, 

Ch ciaż j wiara - c hoc i aż czystość br ni, 

A .i eśli ' ·sz · ·tko ?,ważymy na zali, 

l\ieraz się człowiek rozpaczv uchroni„. 

J LIU z SŁOWACKI 
Złota c1.aszka. ( Par aba1.a) 
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... Racze j nie ufam autorskim komen
tarzom, le tym razem, czuję to, po\vinie
nem j akiś komentarz do tego, co potąd 
zo_stało powiedzia ne, dodać. Tyle więc po
wiem. Kto w t j komedii chciałby znaleźć 
i kto z tej komedii chciałby wy jąć żarty 
czy kpiny z naszej przeszłośc i narodowej, 
ten ni eh s i.ę tekstu tego- to do tych mówi , 
co ten tekst reżyser wać będą - ten n iech 
si tekstu tego ni - dotyka. To jest komedia 
ser io - a więc niemal dramat. I t rzeba t n 
t k t grać , jak gra si drama t, w 7.ystkie 
kw st ie poetycki p d j ąc z powagą , z s n
tym ntem i z czcią, które s ię d nas naszej 
rodzinnej przeszło śc i , które ię od nas nam 
amym na leżą. K iedy o krwi jes t w tej ko

medii, vv tym dramacie mowa, nie ma -
to szcz gólnie podkreślam - z zego się 
, miać; choć ni raz o tej krwi mówi się 

u mnie z chichotem. Ale przeszłość - i to 
j st moje serio - jest naszej krwi napraw
dę złak niona, bo tylko my ę przeszłość 
kr ią naszą ożywić możemy, a i my - i to 
jest też sprawa serio - krwią przeszłości 
naszej . duchem przeszłości naszej ciągle siq 
żywimy. Ci ludzie, którzy wychodzą u mnie 
na scenę, choć może i śmieszni - jak i my 
śmieszni jesteśmy, by ... ,·amy - są w sytu
acji dramatycznej. Bo też ich problem. nasz 
problem jest dramatyczny: jak się od cięża
ru przeszłości czy ciężaru tradycji naszych 
uwolnić, ale tak, żeby sili od niego nie u
wolnić. jak się go pozbyć, ale t· k, żeby go 
się nie pozbyć, jak ciężar l!.!n nieść- i prze-
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nieść \V przyszłość tak, że y nie był n 
nam ciężarem, żeby len c iężar stał sie nam 
skrzydłami. Aż nas, ZJadaczy chleba:· Ja ""' 
to bardzo wierzę . Bardzo też proszę reży 
sera, tóry ten tekst będzie wystawiał, że
by nie machał bezmyśln"e ołówkiem - co 
tak częste, niestety, w teatrach naszych, 
gdzie lubi się grać szybko i krótko: ja lu
bię długo i wolno - więc żeby mi reżyser 
nie machał, proszę, ołó kiem wykreślając 
to, co w tej komedii może wydać się nie
istotne, a co dla mnie bardzo istotne: myśl . 
o wszystkich realiach życia - choćby o 
tych serach, to z kminki m, to z ziołam i , 
podawanych w czasie podwieczorku dla 
Antosia, o tej św i czce, co na umywalce 
st jąc, oświetla wychodzącą z ką pieli Basię, 
o tym derkaczu nad Narwią, którego wspo
m ina Am lia - o tych wszystkich r al iach , 
które może i ob iążają dialog, czyniąc 
go dialogiem powieściowym raczej, niź li t -
atra ln m, ale które są konieczn . A są ko
nieczne, żeby Pana-Tad uszową „wieprzo
watość" naszego życia zi miańskiego - ży 
cia w starciu z ideami czyli śmierc ią, z du
chem czyli śm ierc ią - uwyraźnić. W ięc 
proszq mi tych realiów ni wyrzucać. Ko
m d ia mo ja ma zresztą, co ła two zauważyć, 
nie tylko ty tu ł, ale i t k jakby powieści o
wy: i proszę na to zważ ć . Gdybym miał 
położyć nad tym tekstem - w śr dku tego 
tekstu - motto, które n jstosowniej myśl 
moją by uwyraźniło, to poło żyłbym taki 
fragment z listu rnłodeg Fredr . do Ig
nacego Konarskiego : „Kręćmy s i ę, jak chce
my, błądźmy, igrajmy po tym świecie, za
wsze jednak przy końcu znaj ziemy przed 
sobą drogę, którą szli nasi poprzednicy i 
którą pójdą na ze potomki. Na tej drodze 
mieszka spokojne pożycie wśród rodziny 
i tą drogą na.isnadniej zbliżać ię do grobu, 
nie pragnąc go ani też się nie trwożąc z 
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daleka''. Piękne zdania. Tym którzy nie
uważnie słuchają, chciałbym zwrócić uwa
gę, że jest w te zdania wpisany - da się, 
powiem inaczej - z tych zdań wywieść -
cały program społeczny: a mianowicie pro
gram dziewiętnastowiecznego polskiego 
konserwatyzmu. I dlatego te zdania jako 
motto biorę. Bo myśl naczelną, pierwszą 
tej komedii mojej z tego to programu -
nigdy zresztą w całości niesformułowane
go - zaczerpnąłem i za tymi to przodkami 
moimi tę myśl powtarzam. Myśl moich 
przodków była taka : społeczeństwo org2ni
czne żadnego programu duchowego, żadne] 
idei nie potrzebuje. Aby się mogło rozwi
jać, aby naprzód mogło postępować, musi 
ono żyć i to mu wystarczy, to jest warunek 
jedyny i wystarczający. Musi żyć czyli ist
nieć jako społeczeństwo organiczne: zyli 
ży j ące społeczeństwo żywych. Tyle w trybie 
przedmowy. 

J. :VI. R~·mk ieNit:~. 

D wór nad Na rwią 1fr<1gm.). 

pra prem iera 

„Tylko w t akim tea trze. 
który prze;;zrosć· uto żs,1m łby z 
ter aźni e 1szoscią , a wic:c \\' k tó
rym prze ·tr zeń sce.1icz.1a b c;
dąc przestrzenią czoisu minione
go byl aby Jednocz :bie prze
strz nią tu i teraz kszt;1ltowaną 

mogłaby się rozeg ra<'.- \viecz.na 
kom edi a na"zego człowieczeń

stwa" . 

J a rns law MarC'k R \ mk iew icz 
Czym jest k l s ycy1.m ( " te:i ln.c). 

Jeżeli zapomnimy, że współcze no'ć zaczęła . ię 
w dniu wczoraj ;; zym i jeżeli nie oclnajdzie:ny 
swego miejsca w porządku wieków, nie odnaj
dziemy swego miejsca na mapie poezji dnia 
dzisiej .. zego - tak pisze Rymkiewicz w jednym 
ze swych manifestów poetyckich, zamieszczo
nych w tomie „Czym jest klasyc~· zm" . l\.ła

sycyzm to właśnie ta nietL tanna świadomość, 
że czas przeszły jest czasem terażniejszym i 
kto nie zna archetypnlnego bagażu przeszłoś

ci swego miejsca w kulturze, czyli w iyciu 
ludzi epok minionych, ten stanie ię tej prze
szłości łupem, będzie umarły wśród żywych, 
Eliotowską „duszyczką' pozbawioną przyszłoś

ci. Rymkie,11·icz uważa, że podstawowym obo
wiązkiem twórcy je t przyv.·oływanie clo życia 

w czasie teraźniej zym prehistorii 'wiadomoś
ci jedno tki ukształtowanej przez określoną cy-
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wilizucję . W. Z'.\·stko bowiem jest repet~·d•!, ko
mentarzem cło doś\\ iadczen minionych i prze
żyt;rch przez prz szl generacje. I\:to tego nie 
·wie, lego zniszczą upiory przeszłości - tak 
juk zni. zczyły na-zego po .\ t:vwistyczne~o b ::i 
hatern, który będzie odt<icl wraz z inn) mi u
piorami podzielał pokutne bytowanie. Dlatego, 
p{>) i co, na leży te upiory „o,wajać" i „racjo
nalizować", jak dobrze radził śp. Pan .\ntoni. 
„Dwór nad Narwią" to tekst będący niemal 
idealną realizacj<1 modelu teo etvczneg:l, jaki 
zawarł poeta w . w~· ·h wypowiedziach o sztuce. 
poezji i o teatrze. To prawie szarada intelck
t ualna dla polonistów, a jego postacie, to zbiory 
symboli, „idee" - symboliczne odpowiedniki 
pewnych stałych elementóv" światopoglądowych 
naszej kultury i tradycji literackiej. Postaci po
zbawione ciągłości psychologicznej i zindy\\ i
dualizowanego języka, wykreowane z doświad
czeń kulturowych, biorą udział w tej „wiecznej 
komedii naszego człowieczeństwa", dziejącej 

się w „chorągwie cechow ubranym dworku 
starego szlachcica", za którym zaraz mogiłki 

i krzyże przypominające o nieszczęściu, jakie 
już nieraz stukało clo ścian „domku w zieleri 
w i ośnianą ubranego ... " a mieszkańcy 

gdy się rwali z ubogiej pościeli 
to więc do szabli - albo do kądzieli. 

Autor, przywołując w utworze caly zereg to 
poi polskiego mitu, aluzji i cytatów (jak m. in. 
„Wrona, kruk. Rozclziobi<! nas" łub „kiecly im 
jadła nie stanie ... nngic zaświecą kości„. "; „ciem

no \vszęclzic , głucho wszędzie") , powoduje u 

widza lub czytelnika pow ·tawanie całych lari
cuchów skojarzeń i znaczeń, tworz<1c wokl1ł 

utworu gęst<1 „mglę mityczną" (i dodajmy za
raz - czyniąc go ab ·olutnie nieczytełn_\m dln 
odbiorcy spoza naszego kręgu kult uroweg<J 
go) - pn}buje ocalić istnienie rzeczy\\ istości 
„cudownej" dla rzN·zywistości „codzien>1ej". 
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Rekreuj;;1c archetypiczne obrnzy i s.\ mhole, o-
waja trukt ury tui tyczne przeszło' ci, by mo

gla star się przyszłością. ,.Dwi1r nad Narwi<!" 
to komedia literacka - tak jak rozumiała to 
określenie Maria Janinon, a więc taka, która 
„prowadzi życie mityczne", życi „literatur.V za-
1ygłej w mitach". Jeśli wsz~•stko dzieje się 

„ tu i teraz" i jednocześnie „tam i wówczas" 
i jeśli potrafimy je zcze odczytać te znaki i 
, ymbole, zrozumieć kod, jakim posł uguj<! się 

po taci tego utworu, to znaczy, że jesteśmy 

. połeczeristwem „żywych", bo „pamiętamy" a 
nie w s1wminamy na zą przeszłość kreując ie
bie t} m . amym w przyszłość, albowiem pa 
mięl'.: jest siłą organizującą, „umieszcza nasze 
życic w strukturze, któn1 nazywamy kulturą" , 

bo „kto luży Historii, całkiem nie umiera" . 
Druga to po „Ułanach" komedia opa t rzona pod
tytułem „komedia serio" - nazwą gatunku u
żywaną przez romantyków. W parabazie (za 
mieszczonej w cało' ci \\' tym programie). Rym
kiewicz pi ze : „ komedia moja ma nie tylko ty
tuł ale i tok jakby pow i eściowy". A więc -
tyt ul i tok powieści O\\ y od ;yła na -... <l o pozy
tywizmu, zaś podt'.'·fl1 l do romantyzmu. Tak 
jak „ Ułani" to „komediowa syn teza roman tyz
mu ", tak „Dwór naci Narwi<!" to ni ~mal ko 
mediowa s.\ n teza wiecznego polskiego sporu 
romantyzmu z pozyt~wizmem, „kolumn świe
tlistych w~·sokich duchÓ\\ po drabinach ducha 
w gim; szczchlując.rch" \\ opoz.vc.ji do ty ·h, 
„kt 1r1.~ jedzą, pij1:~. kopuluj<1 po drabinie 
duC'ha i-chodzą w dćil". To parodia problemo\\ 
rorn;rntycznych, ." łowiar1 zez,\ zn.\ i misly<·yzmu, 
tracl~ · cji uh 1iskich i wznio!>łości przechvsta
wion~ rh ha ... Jom }>OZ\ t:nd<>t~ cznyrn i programo
" i prac~· od poclsla\\, zclroworoz qclkowernu 
.. iać i zhicrac", „I analizo" ać i remonto\\ ać", 
opoz~ cji cz~ nu i po •zji: to prze\\ rot na wizja 
pol. kicj rzecz~ w i. tości, \\ ktl>rt> j nem et poz~ -

t~ '' ist~·cznc idee maja co: z romant~ czności, 
gdzie szklane dach\ cz\\orakt-1\\ srchrZ<! się w 
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po\wi:1cic k•ię.l,\ co\\ ej. pol-.ka „kura domoc ti
ca '' r,\ " ·a lizujc z natchnieniem '' ie!'.zczu\\ -
Ct.arm) ] am•! · na bluhicnn1 wybierajac pel-
11cgo galanterii Cłana - Jencralil. Grze pol
~kich mit/," to\\ arz,\ >Z,\ " lej komedii gra fi
lozoficzn,\ eh tez i antytez i ~cneralnic „. w:.·
~m!anic \\szystkicgo zaprn\\ ione gorzka iro
l'i<) . W takt upiornego poloneza ru-zaj<i, prZ,\ -

brane \\ ko•tium,\ narocło\\ c, :" ialopogh!il,\ 
i pojęl'ia jakie formcm al,\ ",\ obraźnię Polak11\Y 

'' ci<!g'll hic.. tor.' czn.\ m a nad l,\ m zaklęt,\ m 
kręgiem jaki~ „od 1'1r trupi'' . „"mętn' czar poł
„kicgo r mant,\ zmu. 

.J.\D\\'IG.\ \\'IL.\:-.-0\.\' T.\ 

pr:ipr m era 

W R!t.;PERTU ARZE: 

Sofokles 
ANTYGONA 

(sab Bogusbwa - Za ,1c 1·) 

Ada 'TI Micki~wicz 
PA TADEUSZ 

J ·m Potocki 
PARADY 

Antoni t'zt>dHn\· 
\\'IS1 TIOWY SAD 

N i koła Ruse\\' 
STAR7EC l STHZALA 

Molier 
DON .JUAN 

Jar islaw Mare]· HymkiC\\ icz 
DWOR . 1AD NARWIĄ 

W PRZ\ GOTOWANlU 

!rem u"/. l11 ·th 11sk · 
D •\CZA 
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Kierownik Biura Ob ·Ju :r i Wid'l.Ó\\ 
MAN DELT 

DANUTA 

IC icrownik Techniczny - WOJCIECH WESOŁOWSKI 
K ierownictwo pracowni: malarskie.i - MICIJAŁ T U
SZYNSKJ, k rawieckiej damskiej - ANIT KACZ
MA RCZYK, k rawieckie.i m i: sk icj - STANISŁAW 

K ACZMA RCZYK, pcru arskic.i - JADWIGA ROŻ

NlATOWSKA, ślusarskiej - ANDRZE J ZOLOTU
CllO, stohrskicj - ZYGMUNT ZDUNEK, s r.c wskiej -
.JAN SZYMAŃSKI, tapiccrskil'.i - WLADYSLAW 
.JAŁOWSKI , brygad ier ceny - WLODZIMIERZ ST A
S IW, g-łUwny elektryk - \\' ALDE!\1AR SWIER
CZEWSKJ, operator dŻ\\ ięku - KRZYSZTOF BO
GUSZ, operator śwaU1 - ROBERT SKRZYNIARZ 
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