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CZŁOWIEK 

ZNIENACKA 

Urodził się i wychował w rodzinie drobno-in
teligenckiej, w posępnym klimacie autoryta
tywnej władzy ojca, człowieka, który wstydliwe 
zamiłowania artystyczne pokrywał puklerzem 
praktyczności i formalistycznego rygoru. Wyrósł 
na mężczyznę ceniącego ponad wszystko du
cha swobody i poetyckiej lekkomyślności. Dla 
potocznej opinii współczesnych i potomnych 
stał się modelem poety-cygana, nie tylko w 
twórczości, ale i w sposobie życia. Był cyga
nem w samej rzeczy, ale równocześnie z naj
wyższą czułością celebrował instytucje mono
gamicznej miłości, małżeństwo, rodziny. To 
właśnie on każde wydarzenie z diariusza 
sentymentalnego: zaręczyny, ślub, urodziny 
córki, stalagowq rozłąkę i wspólne pobyty z 
najbliższymi w sielskim krajobrazie utrwalił 
i opromienił szczerozłotymi głoskami liryki. 
Pacyfista z powołania i z wyroków losu, który 
zrządził, że dwuletnią służbę wojskową poeta 
wspominał jako jeden z bardziej ponurych 
okresów życia, był Gałczyński autorem „Pieśni 
o fladze" i „Pieśni o żołnierzach z Wester
platte", wierszy-hejnałów, wierszy-pobudek bi
t wnych. 

Związany początkowo z „Kwadrygą" - grupą 
poetycką i pismem o tej samej nazwie, mani
festującymi swoje radykalno-lewicowe przeko-
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nenia, bez większego wstrząsu przeszedł 

z kolei pod skrzydła osławionego „Prosto 
z Mostu", organu wojującej prawicy. 
Nienawidził drobnomieszczaństwa i mętnia

ctwa ideowego tak zwanej starej inteligencjj; 
w latach najwyższego rozkwitu (już w Ludowej 
Polsce} atakowano jego poezję właśnie za 
gusta drobnomieszczańskie i nawyki staro-inte
ligenckie. Było w tej nagonce wiele brudnej za
wiści, intelektualnego i moralnego szwindlu, 
ale nie brakło też drobiny racji. 
Podobnie jak Norwid (chociaż to chyba jedyne 
podobieństwo) głosił pochwałę sztuki jako naj
W)'Ższej formy rękodzieła i lubił się porównywać 
do rzemieślników i robotników; wystawił pisany 
pomnik Witowi Stwoszowi, podkreślając w 
dziele wielkiego Mistrza głównie te przymioty, 
które wiążą się z pracą: majsterstwo, mozół, 

cierpliwość. solidność i opór materiału. Jed~ 

nokie w swym nie nazwanym testamencie, 
w „Pieśniach" sam przyznaje (i o przebaczenie 
prosi), że aż nazbyt często czerpał ze zgoła od
miennych recept: kuglarstwa, czarnoksięstwa 
i oszałamiającego blichtru. 

Wreszcie nie znosił metafizyki, irytowała go 
eschatologia; z wszelkimi przejawami irracjo
nalizmu (lub raczej tego, co sam uważał za 
irracjonalne) rozprawiał się grubo i sążniście, 
jak w „Zielonych Gęsiach", albo wręcz dema
gogicznie, jak w „Podróży do Ciemnogrodu". 
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Fozo~ t wił r rzecież po sobie „Notatki z nie
udanych rekolekcji paryskich" - głęboki i po
sępny zapis filozoficznej bezradności i rozpa 
czy. utwór, w którym tęsknota za transcedencją 
wstrząsa i zadziwia. 

li. 
Kim więc był ten Człowiek i Poeto? Kim byl 
ten Człowiek znienacka? Sądzono Go różnie . 
ole zawsze surowo, a nierzadko nienawistnie 
i niesprawiedliwie. To zresztą nie byłoby naj
gorsze· ostatecznie każdy wielki artysta musi 
pogodzić się i przetrzymać otoki zawistników, 
szykany głupców i chłodną obojętność Mece
nasów. 

A było tych batogów na jedną poetycką duszę 
aż nazbyt sporo, i - o paradoksie! - spadały 
one z nieoczekiwanych, przeciwnych sobie 
stron, tak jak niespójne, skłócone ze sobą były 
żywioły tego Losu i Dzieła . 
Kołtun wołał: 

- Gałczyński jest hochsztaplerem, a dzieła 
jego to stek niezrozumiałych bredni. To już nie 
jest pisanie „laurowo i ciemno", ole zgola 
„ciemno i durno

11

• Zaiste, znakomita lektura 
dla bibliotek w domu wariatów. 

Okrzyki Kołtuna łatwo zlekceważyć, trochę 
bolą, jak wszelka ludzko zła opinia, ole osta 
tecznie je.,;t to ból do zdzierżenia. Wszakże już 
z innego pudełka wyskakiwał diablik ubrany 
w akademicką togę Konesera. Ten również po
gardliwy, tyle tylko, że z zupełnie innej mańki. 

- Poezjo Gałczyńskiego? Owszem, dość zręcz
ne rymowanki w groteskowym stylu. ·Szkodo, że 
tok łatwe i przypochlebiające się publiczności. 
Nie miałbym nic przeciw Autorowi, gdyby 
pisał wyłącznie do kaba retu i „Przekroju". 
Skoro jednak chcecie go brać no serio, to do
wiedzcie się, że pod względem prawdziwie 
poetyckim to nie jest to oni szkoła, ani styl, ani 
propozycja. 

Dodam tutaj nie beż żalu, iż wyniosłą minę 
i strój Arbitrów od Prawdziwej Poezji przybierali 
wobec Autora „Pieśni" ludzie skądinąd szano
wni i mądrzy - poeci wybitni i cieszący się ze 
wszech miar zasłużonym autorytetem. Nic więc 
dziwnego, że blizny po takich plagach długo -
o może nigdy - nie chciały się zasklepić . 

Ale już nadciągało ciężka kawalerio Ideolo
gów. Przypomnijmy okres: lota pięćdziesiąte, 

sam szczyt uniformizmu artystycznego i zniewo-
1enio wyobraźni. Przypomnijmy klimat tamtego 
okresu - że był to również czas wszechpono
wania frazesów, ciskano no Gałczyńskiego 
pełnymi garściami: 

- Estetyzm. Ale i demobilizujący sentymenta
lizm. Formalizm. Ale i oportunizm. Eskapizm. 
Ale i łatwa deklarQtywność. 

Nawet w zrzędzen iach Ideologów - jak widać 
na załączonym obrazku - dała o sob ie znać ta 
fatalna dwoistość , ten taniec przeciwieństw, 
który drążył życie i dzieło Poety. Miano mu 
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w równym stopniu za złe, kiedy rozpaczliwie 
bronił swej autonomii artystycznej, jak i wtedy, 
kiedy rzeczywiście szedł na zbyt daleko posu
nięte ustępstwa. Węszono w nim wrogo, kiedy 
uciekał w błogosławione dziedziny Farlandii, 
ale brano go za kłamcę i obłudnika, gdy opie
wał urok Mariensztatu i patos Wielkiej Rewo
lucji Październikowej. 

Tu pojawia się kolejny fortel natury: nie tylko 
na przykładzie Gałczyńskiego daje się zaobser
wować zaskakujące zjawisko, iż anarchiści 
~u~ha, czciciele cygańskiej wolności w życiu 
1 nieposkromionej wyobraźni w sztuce lubią 
być dobrze z władzą. Z tą konkretną, zap
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ewnia
jącą chleb na stole i spokój przy biurku. Gał
czyński bynajmniej nie ukrywał uzasadnionej 
tęsknoty za pomyślną aurą wokół swojej pra

co.w~; i ogniska domowego. Tym bardziej bo
lesn1e odczuwał upokarzającą sytuację „nieko
chanego dziecka", tym bardziej gorączkowo 
~iotał się od skrajności do skrajności, szpiku
jąc nawet najlepsze swe dzieła - jak „Niobe" -
zakalcem dytyrambów i deklaracji. To nie było 
obłuda - to była ro z pa cz hoplity, któremu 
wytrącono z ręki nowet tarczę. 

Ale jako się rzekło - nie same obelgi kosztują 
nas najwięcej: znacznie bardziej, bo ostatecz
nie druzgocąca była w sprawie Gałczyńskiego 
łat~o~ć, z jaką się te zniewagi rodziły, byleja
kosc ich formy i ciężaru, a wreszcie radosne 
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przyzwolenie i b'ezkarność, które towarzyszyły 

im ze strony ogółu. Jest coś w każdej społecz
ności, przede wszystkim jednak w społeczności 
polskiej, co każe ludziom po m n ie j sza ć 
swoich wielkich. Plotka, obmowa, wyolbrzy
mienie mało znaczących faktów, wreszcie 
zwykłe kłamstwo - nie ma takiej niecności, 
przed którą, by się cofnięto, kiedy chodzi 
o zbryzganie geniuszu. Przerażające jest to, iż 

klimat tego bezeceństwa utrwala się, marmu
rzeje, przeżywa własną ofiarę. 
Niezborny, głęboko dr o maty cz ny duch 
twórcy „Kroniki Olsztyńskiej" dawał szczególne 
pole do popisu intrygantom i złomówcom. I za
pewne nie same inwektywy, nie bardziej lub 
mniej bolesne plagi, ale rosnące przeświad
czenie o bezradności wobec osaczenia, bez
bronności w obliczu zmowy po m n ie j s z o
n i a zadecydowało o tym fatalnym dniu, kiedy 
pod Poetą ugięły się kolana, a czekająca na 
laury skroń dotknęło zimnej posadzki w ła

zience. 

111. 

W istocie nie znajduję innej formuły dla feno
menu, jakim był Gałczyński, niż te dwa słowa 
z tytułu mojej wypowiedzi: Człowiek z n ie
n ac ka. 
Znienacka - dla siebie i otoczenia - różny, 

zaskakujący, nawet w latach szkolnych u Hop-
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pego, kiedy to świetnym talentom uczniowskim 
towarzyszył nie spotykany wówczas zmysł drwi
ny, groteski i oksymoronu. 
Znienacka - dla siebie i przyjaciół - irytujący, 

niepoważny, gdy po serdecznych przecież dy
sputach w „Kwadrydze" wydrukował progra
mowe wiersze w „Prostu z Mostu". 
Znienacka - dla siebie 1 giełdy literackiej - za
stanawiający, zmuszający do respel<tu, kiedy 
w miarę postępowania w latach, przekształca/ 
się z trefnisia poetyckiego w liryka wielkiej skali 
i głębokiego tonu. 
Znienacka - przede wszystkim dla siebie i dla 
rodziny - poważny, napiętnowany stygmatem 
trqgiczności, kiedy miast jakże oczekiwanej 
i jakże spodziewanej pomyślności i spokojnego 
statusu horacjańskiej sławy przyszła obmowo, 
i cierpienie. 
Znienacka - już nie dla siebie, ale dla żyją
cych przecie zawistników - triumfujący i zwy
cięski dzisiaj, kiedy wiersze jego cieszą się 

bezkonkurencyjnym powodzeniem wśród Pola
ków różnych generacji. 
I tu chyba dochodzimy do sedna: jeżeli Gał
czyński dużo przecierpiał, to włośnie dlatego, 
że nie było w nim nic stałego, nic, o co mogli
byśmy się zaczepić - i że ta n i est a ł o ś ć by
najmniej nie wynikała z n ie o ut enty cz
n ości, ale owszem, ono włośnie stanowiło 

o niepowtarzalności Jego osoby i dzieła. To 
wielki grzech w epoce, kiedy co prawdo żywimy 
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bałwochwalczy kult dla z m i a ny otoczenia, 
praw międzyludzkich, ustrojow 1 granic pozna
nia naukowego, ole ze strony konkretnej os o
by ludzkiej wolelibyśmy nie oczekiwać niespo
dzianek. Jeżeli do dzisiaj Gałczyński nie docze
ka! się następców oni w sposobie bycia, ani 
w brawurowej swobodzie wobec materii poe
tyckiej (dla której nawet manowce kiczu wyda
wały się niegroźne), to wiedzą oni, co czynią. 
Ale bardziej prawdopodobne jest, że fenomenu 
Gałczyńskiego już nie można, po prostu nie do 
się powtórzyć. Bo również On cały w sobie po
jawił się znienacka - jakby skqdśinąd: z obra
zu Breughla, La Cacci, z Vivaldiego lub baśni 
Andersena. 

IV. 
Do ulotnego listka, jakim jest ten teatralny pro
gram, wpisałem cienką żyłkę bólu i żałoby. Nie 
miałem zamiaru zamącić uroczej zabawy z Por
firionem Osiełkiem, bo byłoby to na równi 
okrutne, co i niesmaczne. Być moze, że jednak 
i w „Osiełku" odczują Państwo lekki osad 
goryczy, niejasnych przeczuć, lęków, intuicji, 
które miały się ziścić. Gałczyński lubił śmiech -
śmiał się głośno, z upodobaniem, no schwal. 
Czynił to no podobie1'1stwo swych ulubionych 
mistrzów z czasów Renesansu i Baroku. Jednak
że - tak samo jak oni - chciał, aby choć przez 
chwilę wsłuchać się w tajemniczy pogłos 

śmiechu. 

Stanisław Grochowiak 
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JAN BŁOŃSKI 

GAŁCIYŃSKI 

Liryko Gałczyńskiego stanowi istotę jego twór
czości; w imię swoich osiągnięć lirycznych 
zdobył on sławę niezwykłego artysty. Gałczyń
ski był, jak to się mówi, „urodzonym poetą". 
Pod jego piórem każdy temat, nawet najbłah
szy, nabierał mocy wzruszenia. W najbardziej 
przypadkowych i nieważkich jego utworach 
widać wielkq zdolność lirycznego widzenia 
świata i poruszania wyobraźni czytelników. 
Z czego składa się poetycki arsenał Gałczyń
skiego? Nietrudno odpowiedzieć. Jego wy
obraźnia jest mała, inwencja ogromna. To 
znaczy: poeta posługuje się stosunkowo małą 
ilością elementów świata rzeczywistego, który
mi jednak umie z mistrzostwem żonglować . 
Każdy prawie liryk posiada słowa-hasła , sło
wa-klucze otwierające mu bramę do królestwa 
poezji. Słowa jak gdyby „magiczne", obdarzo
ne właściwościami inkantacji lirycznej. Dla 
Słowackiego było to - daję przykłady naj
prostsze - tęcza, zwiewność, gwiazda; dla 
Leśmiana: nicość, pokraczność, przeczenie. 
Dla Gałczyńskiego były nimi najbardziej ogra
ne, najbardziej banalne rekwizyty tradycji poe
tyckiej. Na ogół te ze słownika lirycznego ro
mantyków, które tak bardzo naładowały się 
w opinii czytelników „poetycznością", że prze
szły nieledwie do sentymentalnej piosenki. Gał
czyński jest w istocie bliski rymowania „dal" 
i „żal", „serce" i „w rozterce". Na pozór bli
ski„. choć nie może postąpić krokiem bez: 
aniołów, koboldów, gwiazd, szafiru, zieleni, 
srebro, brzóz, lazurów. 
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Jednak Gałczyński nie tylko jest ubogi w sło-
o-symbole, rozpalające jego wyobraźnię. Je

go poezja obraca się najchętniej w kręgu 
mieszczańskiej codzienności, poza którą rzad
ko umie - przynajmniej w pewnym okresie -
wykroczyć. A więc wąski jest także zakres zja
wisk, które dostrzega i asymiluje jego wy
obraźnia. Nie znaczy to, aby owa codzienność 
była zawsze ta sama: może to być zarówno 
wycieczko statkiem do Młocin, jak i senne 
Wilno; zastawiony stół z małym „dzbanusz
kiem z konwalią", wokół którego „skrzacik cho
dzi z halabardą" - i patrycjuszowska urojona 
rezydencja, którą poeta szczegółowo opisuje; 
domek w Aninie - i staro mieszczańska Ho
landia. Jednak nawet wtedy, gdy Gałczyński 
podróżuje „nad Limpopo", jego egzotyczne 
obrazki jeszcze przypominają naiwne pocztów
k" rozmieszczone no ścianach drobnomiesz
czańskiej jadalni. .. 
Czyżby więc Gałczyński był poetą martwym, 
ciągle powtarzającym własne wzruszenia? By
najmniej. Gałczyński umiał się niezwykle do
brze bronić przed kostnieniem. Nie tylko przez 
to, że „iskry" poetyckie, choć powoli, zmienia
ją się w ciągu lot i mnożą. Nie tylko dlatego, 
że Gałczyński z miejsca udziwniał - nie na 
dając im zresztą barw niepokojących - ulu
b ione przedmioty swej wyobraźni: tu miejsce 
owych dziwacznych malowideł, kroksztynów 
zmieniających się w morskie koniki, lamp do
rożkarskich powyginanych w niespodziewane 
k ształty i dających niespodziewane światła itp. 
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rzede wszystkim dlatego, że drugą, może 
ważniejszą jeszcze cechą wyobraźni Galczyń
skiego jest niezwykła inwencja, paradoksalne 
zamiłowanie do niespod ianki i sprzeczności, 
umiejętność spojrzenia na temat z najmniej 
oczekiwanej strony; może nawet - sztuka kon
sekwentnego chaosu. Wystarczy posłuchać 
uroczego wierszyka o Benvenuto Cellinim, aby 
natychmiast zobaczyć, jak Gałczyński umie 
z dwu zasadniczych elementów - dwu kolo
rów, które odgrywają rolę owych „iskier" li
rycznych, zbudować cały wiersz: 
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Gdy rzeźbisz kapliczkę złotą, 
do1ób i srebrne drzwiczki. 
Mistrz Benvenuto z ochota 
wyrabia/ złote słowiczki. 

Rzeźbił kapliczki, słowiczki 
mistrz Benvenuto z ochoto: 
słowiczki kląskały z/oto, 
o srebrnie dzwoniły drzwiczki. 

Mistrz Benvenuto takie 
wytapia/ złote żabki, 
i.obki o srebrnych oczkach. 
co miały złote lopk1.„ itd. 

(„Srebrne i złote") 

Wiersz jest niewątpliwie igraszką . Ale w igrasz
ce tej objawia się styl poety. Oto inny przy
kład, w którym doskonale widać, jak trady
cyjny bardzo temat liryczny - noc księżyco
wa - fantastycznieje i egzotycznieje dzięki 
ni_ewyczerpanej pomysłowości poety: 

nagle zobaczyłem, jakbym się ze snu ockną/, 
przez szybę w dzikim winie: 
werandę, dzikie wino i owq lampkę nocną, 
wiszqcq na kroksztynie. 

Kroksztyn był morski konik, takem to nagle odczul, 
bo inne zwidziało się wszystko, 
a świeco - biedna babcia uwięziona w kloszu, 
wiatrowi na pośmiewisko; 

więc gdy on szedł werandą, wonie1ącq, komiczny, 
cały w ironiach, w półtonach, 
Io lampka na łańcuchu, no kroksztynie, pod liśćmi 
kołysało się jak podchmielono, 

gubiqc ś viotelko różne, tak promień za promieniem 
cały winogrod oplot/, 
o gdy wiatr blask pchnq/ dalej. stal się jednym 

promieniem 
promieniejqcy ogród. 

(„Noctes Aninenses") 
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Jednak „niespodziankowość" poezji Gałczyń
skiego sięga bez porównania głębiej. Poeta 
był zafascynowany przeciwieństwem, opętany 
sprzecznością. Łzy i grymas, sentyment i ironia, 
apoteoza i drwina bez przerwy sąsiadują ze 
sobą. Nie tylko o odświeżenie tradycyjnego li
ryzmu, o walkę z łatwizną wzruszeń tu chodzi. 
Gałczyński jest w wojnie i z samym sobą. Roz
bija własne uczucia, dewaluuje własne wzru-
szenie liryczne. . 
W poezji Gałczyńskiego bohater liryczny, czyli 
ów „ktoś", który wypowiada wiersz, jest usta
wicznie rozbijany, ,,atomizowany". Nie jest cią
głością wzruszenia, jak zazwyczaj w poezji, 
lecz sumą sprzecznych wrażeń . W wierszu 
„Warszawo" ten „bohater liryczny" chce ko
niecznie odwieźć do reperacji gramofon. I oto 
co się z nim dzieje: 

Warszawa. 
Cafy dzień oddaję do reperacji gramofon, 
już 13-o. Nie mogę oddać! 
bo, nie mogę wstać z tego zawieszonego 

w niebiosach fotela, 
którego gaiki w kształcie anielskich twarzyczek, 
a w kształcie kobiet leżących poręcze „. 
przy telefonie portrety; po tworzy Norwida biega 

ironiczny słoneczny promyczek, 
o Wyspiański ma taką twarz, jakby mówi/: 
- Pon je brzoskwinie, a ja się męczę.„ 

Czas p I y n i e. 
Nieruchome i realne sq tylko te cztery brzoskwinie.„ 
Cały dzień oddaję do reparacji gramofon -
ale czy to wypada, gdy jestem Jupiter Stator 
(czy widział kto Jowisza z gramofonem?), 
bożek. · 
na tronie, z berłem, z or/em, z ma/q zlotq 

baletnicą, tańczącą mi no dłoni rozpostartej 
jak co? 
jak morze ... 

Jestem zbyt bogaty dla tego świata. 
Lepiej zostanę gwiazdą nad malym niemieckim 

miasteczkiem 
a/bo pszczołq, która kolo uszu twych lata.„ 
Cały dzień oddaję do reperacji gramofon.„ 
nie mogę„. 
13-a, 14-a, 15-a, 16-a, 
telefon, telefon„. 
telefon to jest dziecinny płacz tego miasta, 
tego dziecka chorego na trwogę ... 
Warszawianie/ i co macie z tych telefonów, 
gdy nocą wracacie do niekochanych domów? 
Puste serca -
Puste ręce -
zupełnie tak jak w mojej piosence„. 

Przez wiersz przepływają najrozmaitsze skoja
rzenia bohatera lirycznego. Działają one stale 
w sprzecznych kierunkach: raz uwznioślają
cych, raz poniżających. Poemat rozgrywa się 
no kilku planach jednocześnie: wyzwalają się 
kolejno wspomnienia literackie (niezbyt na se
rio brane), małomieszczańskie marzenia, egzo
tyka antyku i strach przed „miastem", przed 
bezdusznością cywilizacji technicznej. Poza 
tym jeszcze trafiamy no uboczne żarty poety. 
Odpowiednikiem atomizacji bohatera lirycz
nego jest u Gałczyńskiego chwiejność sytuo-
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cji lirycznej. Nie wiadomo, gdzie się wiersz 
dzieje, o co w nim chodzi, do czego prowadzi. 
„Każdy wiersz jest wyjazdem w nieznane" -
pisał o przedwojennej liryce poety krytyk. Nic 
nie zilustruje tego lepiej niż „Boi u Salomo
na", w którym nie jesteśmy pewni niczego, na
wet ziemi, po której stąpamy: 

lok pająk, co pajęczynę wysnuwa, 
owijam się w nieprzeniknionq syntaxf s -
co za rozkosz, co za rozkosz - świat ginie„. 
może już jestem w Taorminie, 
kropla rosy na różanych pączkach; 
boję się, ie za chwilę żona znajdzie w kominie 
tylko pajęczynę i pa/qczka. 

Oczywiście, ie nie mamy do czynienia z holotq -
napływa/ qcq ciżbę zabawiał majordoma. 
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Kto miał złoto, dostawo/ poduszkę zlotq, 
o wszyscy pytali, gdzie Salomon. 
Maiordomo był pijany potem, 
Staf pod bramq - już przy wyjściu pod gwiazdami 
i przemawia/ do wcl10dzqcych z innego światła 

słowami, 

coś jak ja - takim muzycznym bełkotem. 
Ha, bo może go muzyka upiła, 
te tony od orkiestry, od wielkiej sali, 
orkiestry, która się pali i doskonali.„ 

Przesycenie poezji Gałczyńskiego n iespo
dzionką i przeciwieństwem każe przypuścić, że 
inwencja poety spokrewniona jest z mechaniz
mem humoru. Nie chcę wdawać się w teore
tyczne analizy zjawiska śmiechu. Można chyba 
jednak powiedzieć, że opiera się ono no na
głej zmianie stosunku do przedmiotu. Najczę
ściej - na swoistej dewaluacji, kompromitacji, 
obnażeniu. Inwencja autora „Balu u Salomo
na" ustawicznie oscyluje w ocenie zjawisk. De 
zawuuje własne wobec nich stanowisko. Jest 
najczulszym sejsmografem zmian nastrojów. 
Poeta - stole i nagle zmienia swój stosunek do 
rzeczy. Jak? - włączając w nurt opisu czy 
uczucia cechy uboczne, sprawy przez przecięt
nego obserwatora nie dostrzegane. Nie tylko 
zaskakuje „odwrotną stroną medalu", zesta
wia także wszystko ze wszystkim, zawsze pełen 
nowych pomysłów. Drożni, parodiuje rzeczy
wistość: w „Balu" dyrektor firmy kolonialnej 
chodzi w koronkach. Ale poeta nie tylko kom
promituje. Powiedzenie: 

zachód słońca 
brzydko rozlany sos pomidorowy 

to drwino; gdy jednak po ironicznym hymnie 
na cześć „małych kin" następuje pointo. 
w której okazuje się, że małe, niepoważne 
kino 

.„ Io gospoda ubogich, 
którym dzieri splynql źle 

to jest to wzbogacenie kultury wypowiedzi li
rycznej. Zdaje się, że jedną z głównych przy
czyn popularności poety należy widzieć w jego 
niezwykłej zdolności ujarzmiania trudnych i po
ważnych spraw przez wiazonie ich z codzien
nością życia ludzkiego. Otóż wiązanie odbywa 
się właśnie za pośrednictwem podobnych 
chwytów. W satyrze - minimalizują one zjawi
sko, sprowadzają je z drwiną do kuchennych 
wymiarów; w liryce - udostępniają wielkie 
uczucia. 

• 

Humor absurdalny - cóż to jest? Czy takie 
1wierzę istnieje? 
W dosłownym sensie określenia - nie. Humor 
absurdalny jest praktycznie prawie identyczny 
z ostrą parodią. Nie ma bowiem absurdu „sa
mego w sobie". Mówiąc dla rozśmieszenia 
kogoś głupstwo, zawsze odwołujemy się do 
automatycznie reagującego w mózgu słucha
cza „zmysłu sensowności". Absurd, nonsens 
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i~tnieje tylko jako „pochodna" sensu; określa 
~1ę go przez przeczenie. Humor absurdalny 
J~st .parodią rzeczywistości: polega na draż
n!eniu rozsądku: W ~al7żności jednak, do ja
kie~~ r~zsqdku 1 do Jakich zakresów racjonol
no,s.c1 się zwraca, zmienia się jego rola i war
tosc. 
Podstav.:iania .fał~zywe~o ~wiązku przyczyno
wego. m1~dzy ZJOW1s_kam!, ktor: Jest najbardziej 
rzucają się w oczy 1 naJbardz1ej niebezpieczną 
ce;hą humoru absurdalnego, używał Gałczyń
ski - wbrew pozorom - bardzo oszczędnie. 
~a. !en . chwyt .bowiem do siebie, że im 
stlnteJ się przejawia, tym bardziej pod
waża i likwiduj~ ~un:ior. Humor wymaga nie
ustannego odniesienia do rzeczywistości. Beł
kot obł~kanego, choć sfałszowane są w nim 
~tosun.k1 przy~zy.n i skutków (antylogiczne ko
Jarzenie) -: nie jest dowcipny. Dlatego że traci 
bezustannie ko~takt ze swiatem rzeczywistym 
na rzec~ obsesyJ~ego potoku skojarzeń. A więc 
- pow1e?z~y, ze humor Gałczyńskiego jest 
obs~~dol1zującą parodią, nie „czystym absur
dem , polegającym na przypadkowym i bez
sensownym łączeniu zjawisk. 

• 

w. Galczyń~kim było zawsze jakby dwu ludzi. 
~1e. tylko „1.mpresario i poeta", ten, który pła
ci.' 1. ten, ktory tworzy. Raczej - ten, który cier
pi •. ~ te~, kt<;>ry się cieszy; ktoś, kto ma na
dzieję, 1 ktos, kto odwraca się od świata ze 
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smutno-drwiącym grymasem; ktoś, kto wierzy 
w ład, i ktoś kto z rozkoszą burzy wszelki po
rządek, ktoś, kto ma zaufanie do uczuć, i ktoś, 
kto je opluwa. 
Nie wolno jednak Gałczyńskiego zakłamać. 
Specjaliści od krytycznego upraszczania nie 
omieszkają utożsamić z antyrealistycznymi ten
dencjami jego poezji owego stylu, który na
daje cały smak liryce autora .,Kolczyków Izol
dy": owego awangardyzmu nastrojów, zafa
scynowania sprzecznością . Jeśli jednak cechy 
te powstały z wieloznacznej sytuacji społecznej 
poety, to nie znaczy to, oby tylko jej utrwale
niu służyły. Najpiękniejsze wiersze Gałczyń
skiego powstają zarówno, gdy poeta podkreś
la swq żonglerkę sprzeczności wzruszeniowych, 
jak wtedy, gdy jq tuszuje. Inna rzecz, że przed 
śmiercią, w miesiącach {czy latach), w których 
powstawał ostatni styl Gałczyńskiego, owo 
szaleństwo niezgody, jakim ożywiona była jego 
poezja, zmierzało do pojednania, uspokoje
nia, zgaśnięcia. 
Gałczyński sprawiał długo wrażenie człowieka 
z maską. Więcej - człowieka bijącego się ze 
swą maską. Czuć było w nim jakby kogoś pro
stego, „zwyczajnego", kto nie mógł z siebie 
własnej prostoty wywikłać. Grymas nonsensu, 
sztuczna radość panegirysty były, jeśli spojrzeć 
od strony wewnętrznej pisarza, tym samym: 
niemożliwością znalezienia własnego „nor
malnego" tonu. Z owej kłótni z sobq samym 
urodziło się właśnie napięcie wierszy Gałczyń-
skiego. 

Jan Błoński 
(Fragmenty ksiqiki pt. „Gałczyński", PIW, 1955) 
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MARTA PIWIŃSKA 

„OSIEŁEK'; 

W KLUBIE 
ŚWIĘTOKRADCÓW 

Galczyński miał dwadzieścia cztery lata, 
kiedy w 1929 roku wydał pierwszq książkę, po
wieść-niepowieść pod prowokacyjnym i za
bawnym tytułem „Porfirion Osiełek czyli Klub 
świętokradców". Łagodnie gorszycielska i cza
rująca brutalnie miała niedopowiadać prze
rysowując, irytować, dezorientować, ogólnie 
wprowadzać w błąd, co udało się chyba jej 
zbyt dobrze, bo książki niemal nie zauważono. 
Osiełek „odszedł w mrok i rozpłynął się 
w ciemności" jak w finale, zabierając ze sobą 
klucz do wielu zagadek. Bo gdybyśmy chcieli 
szukać zgody między dwoma obliczami Gał
czyńskiego: lirycznego „szarlatana" i „pozy
tywnego" satyryka, Gałczyńskiego racjonalisty 
i nadrealisty wypada wrócić do „Osiełka". 
Gdybyśmy chcieli szukać mostu jednoczącego 
miejsca przyznone Gałczyńskiemu w tradycji 
literackiej - też do „Osielka" wypada się od
wołać. Gałczyński sam przecież nie tylko pod 
presją i nie tylko po wojnie - wybiera w tra
dycji wielkie, spokojne wzory: Goethe, Hora
cy, Kochanowski, Krasicki, Trembecki. Krytyka 
szuka natomiast jego powiązań z Gombrowi
czem, Schulzem, Witkacym na linii od Boya do 
Mrożka. Lecz wiek złoty i wiek szyderców, Jda
syczność i kreacjonizm, racjonalizm i nad
realizm nie przechodzą przecież jedne w dru
gie bezpośrednio. I tu właśnie miejsce na 
„Osiełka". Bo „Osiełek" to Hoffmannizm, iro-
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niczny demonizm, kpina z porządku świata 
i z głupoty pozoru; to sparodiowany Oscar 
Wilde, kaprys, chimera, karykaturo, zabawa 
literacka i sztubacko, demonstracja . Coś z 
„Ubu-króla" Jarry'ego i coś ze „Złotego garn 
ka" Hoffmanna. Secesja obrócono w groteskę, 
w czarny humor, w nonsens, w nie-secesję 
jednym słowem, przy pomocy romantycznej 
ironii i jej środków: fantastyki, snu, dziwacz
ności. koszmaru, kontrastu. 
„Osiełek" to była zapowiedź , najbordzi:j 
śmiałych i oryginalnych pomysłow Gałczyn
skiego i w nich właśnie odnajdziemy jego 
ślady, ole była to zapowiedź, której znaczenie 
można odczytać ex post. W 1930 roku pisał 
autor jedynej bodaj wzmianki, że „intencja 
artystyczna tego utworu jest niedocieczona'' 
i trudno się domyślić „w jakim celu obcował 
p. Gałczyński tak długo z absurdalnym Porfi
rionem" Kunsztowna nonszalancja i autorskie 
skandalizowanie w różnych rejestrach literac
kich łącznie z obrzydliwościami nie tłumaczyły 
się już widocznie same przez się. Od wcześ
niejszej o lat dziesięć powieści-niepowieści 
młodego Iwaszkiewicza, „Zenobii Palmury" 
istotnie „Osiełek" różni się właściwie tylko więk
szą dawką czarnego humoru i tłem - by tok 
rzec - towarzysko-fabularnym. A i to różni się 
niewiele. W „Zenobii" rzeczy dziwne a strasz
ne, lamiace prawa bytu, moralności publicz-
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n~j i konwencje realizmu dzieją się w pałacu 
pięknego księcia, na ulicy i w kawiarni. W 
„Osiełku" uroda bohatera, też chyba spadek 
po Dorianie Grayu, ma wartość bardziej hu
morystyczną, ale podobne sprawy dzieją się w 
domu mieszczanki straszno-wdowy Heksen
szus,. na u!icy i ~ „spelunce". Tej samej, skąd 
Szan.1awsk1 wywiodł swoich „Łgarzy pod złotą 
k~tw1cq". Szaniawski, Gałczyński, Iwaszkie
wicz. Bardzo te książki były podobne a otwie
rały różne drogi. Szaniawski wydawo

1

ł się naj
dojrzalszy. Był najbardziej swobodny: subtel
nie i przewrotnie sublimował ostatnie wielo
zna~zności i tajemnice modernizmu, nie ciążyło 
~u Jeg? .re.kw~zytornia, mieścił się w niej. Tam
ci dwaJ JUZ nie bardzo. Nie przetwarzali wzo
rów, oni powtarzali je, by rozbijać. Ale mocno 
jeszcze byli od tych wzorów „uzależnieni przez 
ne~ację" i trudno odróżnić czasem, gdzie się 
konczy. wpływ, a zaczyna parodio i rozbijanie. 
Bo tez Iwaszkiewiczowi i Gałczyńskiemu nie 
chodziło o parodiowanie modernizmu lub nie 
ty!ko o to. Korzystając z nieco innych zaso
bow tego samego repertuaru cyganeryjno
-symboliscycznego, traktowali go trochę jak 
materiał wyjściowy i dziedziczyli z moderny w 
sposób serio tylko Jej gest prowokacji i outo
p~ow~kacji .. w. ob.u też powieściach-niepo
w1esc1ach z1aw1a się na marginesie zdarzeń 
autor „osobiście", mniej lub bardziej wpląta
ny w te zdarzenia, choć tworzący je właśnie. 
Autor, zmaltretowany fizycznie lub moralnie, 
zadręczony przez wątki i bohaterów dając jak 
g~yby do poznania, ile (komicznych nieco) ra
zow kosztuje go odnajdywanie siebie wśród 
sprzecznych ,i różnorodnych inspiracji, wtór
nych pomysłow, fascynacji, od których chciał
by się już uwolnić. 
W ,,Porfi~i~n.ie _Osie!k.u" . Gałczyński tworzy 
zary~ .swo1e1 1ron1c~neJ 1 onirycznej krainy poe
tyckreJ, ~yz~alaneJ przez nagłe a niespodzie
w~ne ~p1ęc1~. odleg~ych przedmiotów: rzeczy, 
re1estrow myslr, stanow ducha i serca które -
zes:~wio.n~ - e~splodują pod,obnymi' sprzecz
nos~1?m1 1 zyskują w ten sposob coś z odkryw
czo.s~1 d.owcipu i coś z irracjonalnej oczywi
stosc1 zbitek sennych. Jeżeli jednak dziś może
my powi7dzieć, że Gałczyński przebywał w to
warzystwie a~surdolnego Porfiriona w tym ce
lu, by ~or:~c ową przyszł<;t, magicznie kpiącą 
rz.eczyw1stosc, to dlatego, ze ją znamy. Można 
niemal narysować mapę tej krainy: ulubione 
trasy Gałczyńskiego, ulice, stałe rekwizyty 
i budynki, pory dnia a raczej pory nocy i pory 
roku, oświetlenie, kolory. Gdyby to narysować, 
okazałoby się pewnie, że powtarza to zarysy 
n~cnego miasta z „Porfiriona Osiełka", za
~,e~zka~ego ,Prz~z astrologów, policjantów 
1 m1styf1katorow, ze studnia z Neptunem stoi 
blj~k? _star~j ujeidżalni, a postaci spotykamy 
poznreJ takze w innej roli, choć będq nosić to 
samo imię jak Osiełek w „Zielonej Gęsi" lub 
w podobnej roli, choć noszą inne imiona. Ale 
o~ po~t~rzania i przetwarzania później moty
wow, 1ak1e tu oglądamy in statu nascendi 
ważniejsze jest może, że tu właśnie Gałczyński 

22 

zbliżał odlegle przedmioty, tworzył przyszłe na- . 
pięcia między nimi, uruchamiał mechanizmy 
swej dalszej twórczości. 
W pewnym sensie w „Osiełku" jest więc cały 
niemal przyszły Gałczyński, jego tematy i me
tody. A więc metodo skrótów, nagromadzeń 
i wariantowości. Kryminalno~fantazyjne przy
gody Porfiriona, seria znaczących nie wiado
mo co, groźnych „przebranych" przypadków 
jak psychoanalityczny komiks (obrazki) w swym 
infan ylnie obsesyjnym komiźmie manii prze
śladowczej i awantur płyn[lie przechodzi w 
fantasmagorię innego koszmaru. Koszmaru fi
listerskiego, z serią zaręczyn-pułapek, obia
dów, wesela, spotęgowaną obłędnie i horren
dalnie przez serię ponurych tajemnic zbrod
niczego domu Heksenszusów: nadpleśniałe 
bliźnięta w kanapie, solitery i Sardanapale, 
jedenastu dorastających bratobójców„. nad 
tym czerwony szatan wymalowany przez nie
boszczyka męża - Przybyszewski, Hoffmann 
i Poe w krwawej glorii feerycznego nonsensu. 
Satyro społeczna to nie jest. raczej karykatura 
satyry, rozdymająca demonizm do tego stop
nia, że pęka w śmiechu. To już humor absur
dalno-unicestwiojący, tak właściwy Gałczyń
skiemu. Koszmar trzeci wiąże się z niebezpie
czeństwem agresywnego liryzmu, który napa
da Osiełka przy księżycu w sposób patologicz
ny i dosłowny atakami ciężkiego noktambu
lizmu. Ten romans grozy i fałszu podszyty jed
nak jeszcze jest cały nastrojowością, choć 
Gałczyński, zobiektywizowawszy ją humorystycz
nie, chce tę nastrojowość wyrzucić niejako na 
zewnątrz, jako ową wspaniałą chorobę, która 
ma coś z epilepsji, lunatyzmu, chandry i ro
mansowości tkliwej, nostalgicznej. Z niej bę
dzie później l „Zaczarowana dorożka" i „Zie
lona Gęś". To ta najbardziej „fatalna" właś
ciwość poezji Gałczyńskiego, wszystkie nuty 
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łkające bezwstydnie ukazywane w całej ich 
rzewności. Bo Gałczyński, mistrz w prowoko
waniu uczuć zbiorowych, wielki demistyfika
tor sentymentów, by móc operować w tej dzie
dzinie, pierwszy poddaje się prowokacji wew
nętrznej. Wywleka uczucia aż do ich podszew
ki i banału, aż do autokompromitocji. Jedność 
Gałczyńskiego „lirycznego" z „satyrycznym", 
sentymentalnego z okrutnym jest właśnie tą 
jednością dalekiego ucznia Przybyszewskiego. 
To nie cynizm „spauperyzowanego inteligen
ta" będzie nim kierował w publicznych spo
wiedziach ze swego „komercjalizmu", lecz 
literacka konsekwencja pisarza szczerego 
zawsze i do końca poprzez sto mistyfikacji 
i póz - i do końca też panującego nad rezul
tatami owej szczerości, którą znamy w innym 
wydaniu z kabotyńskich i masochistycznych 
spowiedzi fin de siecle'u.Gałczyński najczęś
ciej panuje przy pomocy skrótu słownego, bez
ceremonialnego nazywania rzeczy po imieniu. 
A więc przy pomocy humoru, który czasem by
wał dość raniący, szczególnie gdy „sam" był 
przedmiotem operacji mistyfikacyjno-demisty
fikacyjnych. I tu, w tych operacjach wewnętrz
nych, Gałczyński wydaje się być najbliższy 
Gombrowiczowi, w prostej linii dziedziczy z 
nim razem gest autoprowokacji znany - choć 
jakże inny - z „Pałuby" Irzykowskiego. I dzię
ki odkryciu tej włośnie „tkliwości" mógł stwo
rzyć 11Zieloną Gęś". Ale już w 11 0siełku" może
my oglądać coś w rodzaju „pracy pisarza nad 
sobą", gdy False Hilarion Gaff kopie rozczulo
nego Autora. 

Tej scenie przyglądają się, przerwawszy na 
chwilę machinacje, świętokradcy z Klubu. Po
za tytułem książki Klub zjawia się tylko raz, 
gdy rzecz niejako wychodzi z siebie. Bo Klub 
istnieje poza książką, stanowi jej otoczkę, to 
opowieść w pewnym sensie „klubowa", prze
znaczona dla wtajemniczonych bluźnierców. 
Byli nimi przyjaciele Gałczyńskiego, którym od 
paru lot czytał różne fragmenty „Osiełka": 
przekształconej i karykaturalnej, hoffmanni
cznej quasi-kroniki ich studencko-cyganeryjne
go żywota. Z radością podobno rozpoznawali 
w tej prywatnej mitologii straszliwie sprofano
wane pierwowzory Wdowy, Epifanii, Softa etc. 
Więc powieść z kluczem, przeznaczona dla 
przyjaciół? Chyba tok, powieść z kluczem, ale 
ten klucz personalny nie jest najważniejszy. 
Powieść z kluczem, ale kluczem do pewnego 
typu humoru, do pewnej postawy. Taki non
szalancki hermetyzm towarzysko-artystyczno
-pokoleniowy był dobrym, stylowym gestem 
wschodzących literatów w pierwszej połowie 
wieku. Mógł być jednocześnie manifestem 
artystycznym, ale czasem wystarczała samo 
monifestocyjność. Szkice Apollinaire'a o kubi
stach, „Wieśniak paryski" Aragona, pierwsze 
powieści Hemingwaya noszą, mimó wszelkich 
różnic, podobny znak „klubowości". 

Gałczyński to lubił. Szczególnie jednak lubił 
kluby ezoteryczne i „spektralne", zmistyfiko
wane, przez siebie powołane do istnienia. 
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Outsider doskonały, który nie poddał się żad
nemu biuru i dyscyplinie miał wyjątkowy talent 
organizacyjny w dziedzinie nadrzeczywistości. 
„Zielona Gęś" razem ze swym instytucjonal
nym rozbudowaniem to najwyższe potwierdze
nie reguły rządzącej całością. Ci, którzy znają 
trasy „Zaczarowanej dorożki", goście zapro
szeni no „Boi u Salomona" to „wtajemniczo
ni": pół widma, pół maski. Ale wtajemniczo
nym może być każdy, kto zgadza się na wejś
cie w tę rzeczywistość znoszącą wszelkie hie
rarchie, na ryzyko autokompromitocji. I to 
włośnie różni twórczość Gałczyńskiego od sa
tyry. Mistyfikacja „klubowa" podszyta jest de
mistyfikacją emocjonalną - tok brzmi zasado 
owych klubów. 
Zasada owa pozwala na zaliczenie Gałczyń
skiego do literackiego klubu świętokradców, 
deformatorów i szyderców. Też dość ezoterycz
nego. Jui autor wspomnianej wyżej wzmianki 
o „Osiełku" wskazywał, że konstrukcja zdarzeń 
i psychologia postaci ma coś wspólnego z 
Witkacym. A w 1938 roku Kazimierz Cza
chowski, omawiając „Ferdydurke'' Gombrowi
cza i „Utwory poetyckie" Gałczyńskiego, oba 
uznane za „zjawisko przełomowe", pisał, że 
choć ich autorzy formalnie reprezentują różne 
stanowisko polityczne, należy uznać ich książ
ki za „blisko spokrewnione". Niezależnie od 
siły talentów budzą one - podtytuł wersalika
mi - „POWAŻNE ZASTRZEŻENIA i WĄTPLl
WOSCI". Wywodzą się z tej samej kabareto
wej rodziny co „Słówka" Boya i poezje Ska
mandrytów, lecz ich anarchiczny humor obola 
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już wszelkie drogowskazy i wartości: „Jest to 
najautentyczniej bezbożna poezja naszych 
kryzysowych czasów („) Nie ma ani pogardy 
ani tragicznej rozprawy z rzeczywistością, lecz 
czysto komiczny pogląd na świat" . Inaczej 
mówiąc Czachowski może zrozumieć defor
mację i wszystkie chwyty literackie tak długo, 
jak długo będą środkiem dla pozaliterackich 
celów. Dozwolono jest karykaturo , satyra, 
symbol etc. Ale deformacja legitymująca się 
sobą jest „anarchiczna" bo odwołuje się 
„tylko" do literatury. Zaś literatura, która nie 
zostawia nie tkniętych jakichś tabu i chce wie
dzieć wszystko, nie cofając się przed świętą 
osobą pisarz.a nawet. przed outokompromitoc
jq - to bezbożność. Otóż jeżeli można mówić 
o pewnej wspólnocie tych pisarzy to była ona 
przedłużeniem modernistycznej krytyki kultury. 
Myśli Brzozowskiego o tym, że istota literatury 
polega na moralnym osądzie świata, który 
przeprowadza się w ten sposób, że się bierze 
na siebie całą odpowiedzialność. I myśli Irzy
kowskiego, że rewolucje w literaturze muszą 
się odbywać nie przez zmianę tematów, lecz 
przez zmianę samej literatury, a deformacje są 
przecież także formowaniem, tylko dokonanym 
w sposób bardziej drastyczny, gwałtowny. 

By potwierdzić zarzut „bezbożności" dodajmy 
trzeciego kreacjonistę i mistyfikatora -demisty
fikatora, Schulza Oto Ojciec w „Sklepach 
cynamonowych" głosi "nader kacerską doktry
nę": „Zbyt dtugo żyliśmy pod terrorem nie
doścignionej doskonałości Demiurga (.„) Nie 
chcemy z nim konkurować . Nie mamy ambicji 
mu dorównać. Chcemy być twórcami we włas
nej, niższej sferze.„" Gdyby „Traktat o Mane
kinach" był manifestem, należałoby to prze
łożyć tak: ponieważ nic nie dorówna rzeczywi 
stemu światu, jego naśladowanie jest pomył
ką artystyczną . Tworzyć w naturze mógł Bóg, 
a jego „klasyczne metody kreacji" są niedo
stępne . Lecz „pozostają pewne metody ille
galne. cafy bezmiar metod heretyckich i wy
stępnych." W „Traktacie" Ojciec owe metody 
omawia, a w całej książce demonstruje -
i wypada dodać, że wśród nich wysuwa się na 
plan pierwszy fantastyka koszmarna~ Hoffma
nnowska, igranie formą i pozorem rzeczywisto
ści, przypadkiem.„ Oczywiście, że Hoffmann 
jest przez Schulza daleko bardziej przefiltro
wany niż przez Gałczyńskiego w „Osiełku", 
lecz inspiracja romantycznej ironii i dziwacz
ności jest podobna. Z tym, że Schulz bardziej 
chyba eksperymentuje w „bycie", jeśli tak rzec 
można, Gałczyński zaś w emocji. I z emocji , 
z stereotypów uczuciowych tworzy później swo
je „manekiny" w „Zielonej Gęsi". „Nie wiem 
w czyim imieniu proklamował mój ojciec te 
postulaty, jako zbiorowość, jaka korporacjo , 
sekta czy zakon nadawał swą solidarnością 
patos · jego słowom" pisze narrator „Sklepów" 
i trudno określić lepiej sytuację. Od „Pałuby" 
po .Jerdydurke" ciągnie się pewien podziem
ny nurt, który trudno w pełni wydobyć na po
wierzchnie. Schulz dał najlepszą analizę 
„Ferdydurke", Witkacy korespondował z Gem-
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browiczem 1 Schulzem, wszyscy oni obserwo
wał: z uwagą swoje poczynania i potwierdzali 
wspólhotę dążeń mimo pracy w innych „dy
mensjach", ale o szkole, grupie czy wspólnym 
programie trudno tu mówić. No tle licznych 
grup, szkół, „izmów" i chętnie ogłoszonych ma
nifestów w dwudziestoleciu, uderzająca dyskre
cja. A jednocześnie Gombrowicz recenzując 
„Utwory poetyckie'' Gałczyńskiego i widząc w 
tym, co uważano za jego słabość, a mianowi
cie w ,,pozie", 11 mistyfikocji11 prowokacyjnym 
„pisaniu w nos" czytelnikowi dźwgnię oryginal 
ności poezji Gałczyńskiego kończy: „w tym dą
żeniu do uelastycznienia i uprężnienia literatu
ry nie jest Gałczyński odosobniony.". Brzmi to 
prawie jak masońskie pozdrowienie, gdyby 
czytać oczami Czachowskiego i rzuca pewne 
światło na używaną w „Traktacie o Maneki
nach" liczbę mnogą. 
Cóż jednak łączy tych pisarzy i wyodrębnia 
ich od innych? Hasło wyzwolenia literatury od 
pozaliterackich obowiązków? Takiego progra 
mu nie głoszą, był to program pierwszej fazy 
modernizmu. W pewnej perspektywie widzą 
zresztą nawet przed sobą „obowiązki". Eks
peryment? Większość „izmów'' głosiła ekspe
ryment. Deformacja? O prawo do deformacji 
chodziło raczej Awangardzie, futurystom, mo
że nawet Tuwimowi w ,,Słopiewniach

11

, gdy 
deformował język . Tu, choć powtórzymy, że ci 
pisarze nie głoszą żadnego wspólnego pro
gramu, chodzi raczej o formowanie czegoś niż 
o deformowanie rzeczywistości w sztuce. Bar
dzo dokładnie tłumaczyli to Irzykowski i Witka
cy, każdy na swoją rękę. Jeżeli coś łączy 
Irzykowskiego, Gombrowicza, Schulza, Witka
cego i Gałczyńskiego o zainteresowanie dla 
„nieoficjalnych" rejonów kultury, dla materii 
leżących odłogiem i jej nielegalnych, utojo-

29 



nych możliwości. Zgłębiają rozne podziemia, 
odwrotne strony i podszewki. „Garderobo 
duszy" w „Pałubie", teatralizowanie życia we
wnętrznego i tworzenie sztucznych napięć -
Witkacy, „tandeta" materii i podziemia same
go bytu, jego mityczne fermentacje - Schulz, 
życie wewnętrzne domu Młodziaków podglą 
dane w łazience, podszewka kuchenno-lo
kajska dworu, podszewka niedojrzała szkoły, 
nieoficjalne podpory oficjalności, niewidzial
ne nad i podmechonizmy, gęby i pupy 
w „Ferdydurke".„ Świat snu, świat parodii 
literackiej, świat automatyzmów i symetrii 
psychologiczno-społecznych. A pod nim -
cała krytyko kultury. Krytyka kultury tak to
talnie rozumiana już Gałczyńskiego z tymi 
pisarzami nie łączy, choć może krytyka pew
nych złóż kultury jest u niego najbardziej czy
telna. Gałczyński posługuje się jednak po
dobnymi metodami fantastyki, karykatury do
prowadzonej do groteski, parodią. Są to 
podobieństwa powierzchowne, pod którymi 
ukrywa się głębokie pokrewieństwo tego sa
mego gestu prowokacji wewnętrznej obróco
nej później na zewnątrz . I stąd pewnie płynie 
zamiłowanie wszystkich tych pisarzy do parodii. 
którą można by nazwać prowokacją we
wnętrzną literatury. Stąd też wspólna im, roz
budowano sfero erotyzmu, w której Witkacy, 
Schulz i Gombrowicz badali mechanizmy we
wnętrzne, symetrie i tworzyli w celach ekspe
rymentalnych „sztuczne" napięcia. I charakte
rystyczne, ie wczesna powieść Gałczyńskiego, 
„Osiełek", bardzo przypomina w swym erotyz
mie włośnie tych pisarzy. Później już tok nie 
będzie . Koszmarne i perwersyjne sodo-maso
chistyczne teat ry Witkacego czy Schulza mają 
dość nikły odpowiednik u Gałczyńskiego w za
czarowanej krainie Natalii i obrzydliwej krai 
nie Hermenegildy. Być może stało się tok 
dlatego, że wprawdzie z twórczości Gałczyń
skiego trudno wywieść krytykę kultury podob
ną do tej, na jakiej wspiera się pisarstwo 
tamtych, za to niemal całe pisarstwo Gałczyń 
skiego staje się dziedziną wewnętrznej prowo
kacji uczuciowej, erotyko nie musi być więc 
jedną sondą w dziedzinę uczuć. I jeśli Gał
czyński nie przebudowywał intelektualnie fun
dament6w naszej kultury, na pewno był rewo
lucjonistą w dziedzinie tradycyjnej emocjonal
ności . Co zawdzięczał właśnie swemu ,,cy
nizmowi" - odległemu postulatowi moder
nizmu. „Czerwony szatan" nieprzypadkowo 
pojawia się w „Osiełku" i naturalnie, że on 
włośnie razem ze swym lirycznym bólem i eks
h_ibicjonizmem najmocniej może tu został sko
pany i wyśmiany. Bo śmiech jest jedynym re
wolucyjnym środkiem w konserwatywnej dzie
dzinie uczuć. Tok przynajmniej sądzono no 
przełomie wieków, gdy przeprowadzając kryty
kę kultury największy moralisto, Stanisław 
Brzozowski, żądał od literatury, by po pierw
sze, przestała być dostojna i nauczyło się 
„bluźnierczego śmiechu". 

Marta Piwińska 
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ANDRZEJ DRAWICZ 

POWRÓT 
PANA OSIEŁKOWY 

Można bez ryzyka powiedzieć, że w postaci 
„Porfiriona Osiełka" dał nam Gałczyński to, 
co lubił najbardziej . Wszystko to, i tylko to. 
Podkreślić trzeba: w czasach młodości. W la
tach dwudziestych. Żył wtedy niebogato, ale 
barwnie, wesoło, luźno. Chłonnie, chociaż 
swobodnie przyswajał sobie nauki uniwersy
teckie, dużo czytał, intensywnie próbował 
pióro. Przygoda z życiem i z literaturą dopiero 
się zaczynało, wszystko było otwarte i możliwe. 
Dookola młodego Konstantego Ildefonsa gro
madzili się, podobni doń, młodzi i początkują 
cy cyganie literaccy. Zmieniały się szyldy; naj 
pierw była efemeryczna grupo „Smok", potem 
Koło Literackie Studentów Uniwersytetu War
szawskiego. potem „Kwoarygo". Wszędzie 
jednak Gałczyński, jeśli wierzyć wspomnie
niom przyjaciół, umiał wodzić rej i nadawać 
ton. Jego eskapady, mistyfikacje, konfabulacje 
szybko obrastały legendą, tworzyły wokół n ie
go żartobliwy i fantastyczny świat, w którym, 
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według słów pozn1eJszego wiersza. „wszystko 
logiczne i nic nie było niemożliwe''; granice 
realności i niezwykłości zacierały się. Można 
było zmyślić od A do Z szkockiego poetę, 
i wygłosić o nim erudycyjny referat na posie
dzeniu Koło Naukowego, popierając wywody 
cytatami z wierszy i bogatą bibliografią - nie
istniejącego jednaki - przedmiotu; można . 
było przedstawiać przyjaciołom imaginowa
nych ojców, zapraszać się samemu i z towa
rzyszami no rodzinne uroczystości u nieznajo
mych ludzi, i zgłębiać - z pasją, bardzo 
serio - wiedzą tajemną astrologów, kabala
rzy i przepowiadaczy przyszłości. 
Prawda, że nie wszystko było zabawą, bo 
między tym wszystkim, sycąc się eksplodującą 
mieszanką wrażeń kształtowało się jui powo
łanie . Pasja i talent nie pozwoliły Gałczyńskie
mu, inaczej niż wielu innym cyganom artystycz
nym. rozmienić młodości na drobne figle 
i uczynić z niej jedynie źródła rzewnych wspom
nień późnego wieku. Tę młodość poeta - by 
tak rzec - wziął ze sobą no dalszą drogę życia, 
uczynił stałym elementem biografii - i two
rzywem poezji. Tymczasem jeszcze się do piso
nia przymierza, czując jednak wcześnie, że 
będzie miał coś pięknego i własnego do po
wiedzenia. Zmieniał kostiumy, próbował róż
nych stylizacji, ćwiczył muskulaturę wierszy. 
A zadebiutował prozą. 
Prawda, że proza ta nosiła wszystkie cechy 
jego poezji, co więcej: spiętrzała je, dopro
wadzała do kulminacji, do apogeum. Jeśli 
uwzględnić realne i znaczne dla debiutanta 
w ówczesnych czasach trudności publikacyjne 
pierwszego tomiku wierszy (doczekał się go 
Gałczyński dopiero w 1937 roku) to odnajdzie
my zapewne jeden z motywów tego poetyckie
go wejścia z prozą. Czy najważniejszy? Może 
po prostu tak było poręczniej, swobodniej; 
w taki kształt lepiej układało się to wszystko, 
co autor lubił i cenił najbardziej, czego szukał 
wokół siebie, i co powieścią swoją powołując 
do życia jednocieśnie jakby zamykał. 
Bo „Porfirion Osiełek czyli Klub Swiętokrad
ców" jest zarazem pochwałą i pożegnaniem 
najwcześniejszej cząstki świadomego życia 
poety. Z jego cygańską swobodą, fikaniem 
koziołków fantazji; z magią warszawskich ulic, 
podwórek i knajp przetwarzanych dotknięciem 
poetyckiej różdzki Prospera w świat wspaniały 
i bajeczny. Rzecz wyszło no świat nakładem 
księgarni F Hoesicka pod firmą Biblioteki 
„Kwadrygi" w 1929 roku, ale powstała trzy 
lata wcześniej. Pisano nocami, rankami, frag
ment po fragmencie bywała czytana przyja
ciołom, którzy natychmiast dostrzegali w niej 
realność wczorajszych przeżyć i mogli, krok po 
kroku, śledzić, jak powszednia rzeczywistość 
tęczuje i fantastycznieje pod piórem poety. 
„Znaliśmy - pisał we wspomnieniach o Gał
czyńskim Aleksander Maliszewski - Epifanię, 
wiedzieliśmy, z jakich elementów ulepił autor 
wdowę Heksenszus, kto służył za model do 
postaci Wulkana, a kto pozował do portretu 
sekretarza policji Softa. Znałem i koto Myrmi-
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dona. Czarny jak noc, z błyszczącymi oczami, 
siedział na ladzie w firmie „Peszel'' , w małym 
sklepiczku z rybkami i zwierzakami przy .ulicy 
Focho obecnie Moliera. Konstanty nieraz 
wstęp~wał tam, aby się „nad.ziwić" pta-
kom". 
Warstwa realna, anegdotyczna „Porfirion~·: 
jest więc mozliwa do odtworzenia , 11 większ?sc 
ścieżek prowadzi ku willi „Perełko . w ~ila 
nówku, gdzie w mieszkaniu kuzyn.ki S~an!sła
wa Marii Solińskiego, Niny Jes1pow1czow~y 
odbywały się wesołe kon.w.entykl~, -11 •• czasie 
których upijano się bardziej poezją niz alko-
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holem. Piękną w1zJę tych spotkań, poddaną 
prawom poetyckiego nadmiaru dał wiersz 
„Sympozjon". Właścicielko „Perełki", dama 
wielkich pretensji, stała się właśnie prototy
pem wdowy Heksenszus. Dla dzisiejszego 
czytelnika i widza wszystko to jest jednak 
mniej ważne. „Porfiriona" odbieramy dzisiaj 
jak baśń na tle rzeczywistości tak odległej, że 
już też po trosze bajecznej. Zresztq zamiarem 
Gałczyńskiego było ustawiczne gmatwanie 
związków baśni z rzeczywistością. Huśtał czy
telnika między jedną a drugą, licząc że za
kręci musi się w głowie i nie będzie już pytał 
o elementarną logikę. Toteż każda realność 
czeka w „Porfirionie", oby o dwie repliki dalej 
przejść w nierealność: w każdej pozornie nor
malnej sytuacji czają się niespodzianki, o dia
log prowadzony jest z niedbałym wdziękiem 
niekonieczności i jego kwestie mogą się o sie
bie zazębiać lub nie, podobnie jak kot Myr
midon „może wrócić z helikonem za pięć mi
nut albo jutro". 

„Musimy zabarwić świat, zrobić z nim to, co 
kobieta robi z ustami. A wtedy i całować bę
dzie można" - pisał autor „Porfiriona" w 
jednym ze swych felietonów. I zabarwił, hojną 
ręką; bo też rzeczywistość, nawet w lotach tej 
cyganeryjnej młodości, niezbyt było przytulna. 
No kartach swej książki Gałczyński zyskiwał 
nad nią władzę zupełną . I sprawował ją 
z wdziękiem. Pomysł goni pomysł, efekt pod
woja efekt, pióro biegnie tom gdzie mu w da
nej chwili ciekawiej; to co przed momentem 
zaskakujące szybko staje się już „normalne", 
wymaga zatem wprowadzenia nowych zasko
czeń, bo na normalności autorowi najmniej 
zależy. Fantazja odbija się wszakże - mocno 
i wyczuwalnie - od ziemi. Od krajobrazu 
Warszawy lot dziecinnych i młodzieńczych 
poety. Miasto ani wtedy ani potem nie było 
piękne, ale szarość jego ubogich, wypełnio
nych zgiełkiem powszedniego trudu dzielnic 
zabarwiał od spodu knajacko-apaszowski 
wdzięk. Gałczyński był nań wyczulony szcze
gólnie. Może dlatego, że wyrósł w pobliżu 
słynnego targowisko-giganta na placu Kerce
lego i pewnie często jako dziecko tu przybie
gał. Dziecięca wrażliwość czerpała pierwsze 
doznania ze świata kruszejącej, grociarnianej 
świetności i pozłacanej szychem tandety, 
gdzie ekonomiczny przymus był maskowany 
zawadiackim gestem, tonią magią straganów, 
podwórkowymi cudownościami sztukmistrzów 
i kataryniarzy. Późniejszy obszar poetycki Pla
ców Merkurego, szarlatanów, „bufonów i 
hochsztaplerów", „magików i małpiszonów", 
improwizowanych spektakli pod gołym nie
bem, zbiorowisk ludzkich, w których zacierają 
się normalne hierarchie - był już zapewne w 
zalążku dony tutaj. Nie darmo „dziewczęta 
z Woli, stare akacje z Kerceloko i z Ogrodo
wej bzy" powrócą we wspomnieniach lirycz
nych, podobnie jak „ulico Towarowa" z wę
drującym księżycem i dziewczynami - „anio
łami proletariackimi", która w drapieżnym 
skrócie emocjonalnym wierszo „mgłami i alko-
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holem„. rosnie i boli". W „Porfirionie" ten 
ostry i twardy w swych konturach świat jest 
świadomie złagodzony; zrobiono z nim właś
nie „to, co kobieta robi z ustami" - uszminko
wano poezją i fantazją. Ale jest, i pozwala 
odczuć konkretność swych autentycznych 
kształtów pod zwiewną feerią poetyckich za
czarowań. 

Przygody pana Osielkowe dzieją się również 
w świecie autentyku szerzej i głębiej pojmo
wanego. Ten świat jest już nie tylko zabarwio
ny, ale parodystycznie - jeśli nawet dość do
brodusznie - przerysowywany. Ze swawolną 
uciechą psotnego Dyzia domalowywującego 



wąsy na fotografiach dostojnych matron. Dro
biazgowo pedantyczność i fałszywa elegancja 
opisów parodiuje styl „salonowy" ó la Oscar 
Wilde, tworząc spiętrzenia barokowych orna
mentów słownych i kołysząc czytelnika podej
rzanie płynnq frazą. Parodiuje się również -
i przede wszystkim - rytuały i obrządki „stra
sznych m ie szcza n". ich uczty, ich wnętrza do
~owe z obrazom!, gdzie „kapusto jest jak 
zywa", ich konwersacje, ich zasady moralne, 
ich maniery i fochy Parodiuje się z całą pew
nością sytuację własną i swoich · przyjaciół, 
czyniąc ze ślicznego Pana Osiełko kontami
nację cygana i fabrykanta (a nieraz pewnie 
wzdychało się z przyjaciółmi, ściubiąc grosze 
na małą czarną: „ech, gdyby tok mieć małą 
fabryczkę!. .. "), lekkoducha wabionego przez 
mydlarzy, kuszonego przez wysoki połysk miesz
czańskiej stabilizacji i pozory zacnego dostat
ku (ale z uduszonymi b!iżniętami w kanopie) . 
Parodiuje się i ludzki przestrach wobec sił 
anonimowej przemocy, wcielając je, pewnie 
dla obłaskawienia, w groteskowo-dobrodusz
ne, niepoważne kształty śmiesznych komisarzy, 
safandułowatych opryszków i niezręcznych 
prowokatorów. 
Wszystko to kojarzy się z wieloma zjawiskami 
pokrewnymi w literaturze; wspominano już przy 
okazji „Porfiriona" i Henri Michaux, z jego 
Panem Piórko, męczonym przez groźny i nie
zrozumiały świat. i .Julesa Loforgue'a, poetę 
zmiennych uczuć, nagłych spięć i zaskakują
cych kontrastów. U nos znajdowano analogie 
w prozie Schulza, Witkacego, Gombrowicza, we 
wczesnych opowiadaniach Uniłowskiego. T ru 
d no, !u chyba mówić o wpływach świadomych; 
zw~ocr;iy raczej uwagę na zbieżność sytuacji 
tworcow żyjących w okresie wielkich destabili
zacji, w atmosferze chwiania się zrębów i posad 
systemów i hierarchii wartości. w przeczuciu 
nadciągających kataklizmów; a jeszcze w oto
czeni u obcym i niechętnym, czasami zgoła wro
gim. Sytuacja ta rodzi podobne, zaczepne i od
porne odruchy i reakcje literackie: z grymasem 
drwiny, sarkazmu, ironii i łagodnymi kreacjami 
fantazji lub z gryzącą jaskrawością groteski. 
z ustawiczną przemiennością postaw i świado
mością dwuznaczności każdej sytuacji, zdania, 
myśli. Podobnie wspólną cechą wielu twórców 
nowoczesnej sztuki, zwłaszcza w porze jej po
czątków, w lotach wielkiego przełomu artystycz
nego - jest fascynacją aurą przedmieść, bar
wnością zmieszanych kultur, cyrkiem i jarmar
kiem, dwuznaczną magią tandety. Jedni tego 
sp:cjalnie szukają, inni - jak właśnie Gałczyń
ski - noszą to w sobie, dane w doświadczeniu, 
utrwalone pod powiekami; wystarczy przymru
żyć oczy. 
Na tym szerszym tle „Porfirion" zajmuje miejsce 
skromne, ole samo swoje. Ma też walory, które 
skrót dramaturgiczny może nawet uwydatnić. 
Frazo dialogów jest jędrna, energiczna. naszpi
kowana dobrymi dowcipami, nagłe przeskoki 
nie pozwalają się znudzić, poetycka fantastycz
ność jest traktowano z przymrużeniem oko, 
więc nie n uży . Przede wszystkim zaś to brawu-
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rewo parada wszystkiego co miłe sercu i wy
obraźni, to pożegnanie wczesnej młodości ma 
w sobie całą zniewalającą bezpośredniość 
i pewność siebie wczesnej pory twórczej, kiedy 
pisarz rozrzuca swoje bogactwa hojną ręką, ni 
czego się nie bojąc, bo nie znojąc jeszcze 
pełnej ceny pisania. Później można dawać rze
czy po wielokroć lepsze, ole owego tonu zu 
chwałości i naiwnej brawury już się powtórzyć 
nie da. 
Coś się tym utworem za mknęło; czysto gra 
została zgłębiona do dna. Nie darmo po 
ostatnim zdaniu powieści po tym wdzięcznym 
i melancholijnym „I odszedł w mrok Porfirion 
Osiełek folse Hilarion GaH, i rozpuścił się 
1 ciemnościach jok malutki osiełek z czeko

lady" autor umieścił notkę: „Warszawo-Tohu
-Bohu-Dawno." „Tohu -Bohu" to wymyślona 
p1 zez Gałczy11skiego nazwa małej kawiarenki 
naprzeciw Kościoła świętego Krzyżo. Słowo 
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„dawno" kładło wyraźną granicę chronolo
giczną, uznając czas „Porfiriona" za przeszły 
dokonany, choć w wymiarze bezwzględnym 
przygody Pana Osiełka osadzone były w przesz
łości bardzo nieodległej, sprzed dwóch czy 
trzech lat. Coś się przecież zmieniło w samym 
Gałczyńskim i wokół niego; zarówno epoka 
jak i sposób jej widzenia szybko odchodziły 
w przeszłość. 

Ale wiele rzeczy przydało się na później . Na
turalność i spontaniczność, z jaką Gałczyński 
wybrał i zgromadził w „Porfirionie" wszystko 
i tylko to na czym mu zależało, uczyniła z tej 
książeczki swego rodzaju doświadczalne po
letko, laboratorium twórcze, gdzie uważne oko 
odnajdzie bez trudu zalążki i zaczyny przysz
łych poczynań. Miał z pewnością rację Stani
sław Mario Soliński pisząc: „No każdej stro
nie, w każdym niemal zdaniu „Porfiriona" 
tkwiło jakieś ziarenko, jakieś źdźbło, jakiś 
okruch, który po lotach zakwitł nagle kwiatem, 
krzewem, drzewem, a czasami i chwostem. 
W tym poetyckim „elewatorze zbożowym" drze
m?ły kiełki późniejszych roślin, embriony dzi
wow, maszkar i masek. Wiele wątków „Balu 
u Salomona" tkwi w „Porfirionie", wiele „Zie
lonych Gęsi", „Listów z fijołkiem"„. A księ
życ?'' 

Dodajmy tu jeszcze, ze znakiem prawdopodo
bieństwo, wiele pomysłów rozwiniętych w lo
tach trzydziestych, w utworach, które, niestety, 
zaginęły, pozostawiając tylko po sobie ogólne 
wspomnienie. Należy do nich, jak się wydaje, 
pisana w okresie berlińskiej pracy w Konsula
cie Polskim powieść „Au clair de la lune", 
w której występowało trzech panów, tajemni
cza Miranda i garbaty stróż będący jedno
czesnie aniołem; okruch tego utworu, zapa
miętany przez Natalię Gałczyńską brzmi jak 
cytat z „Porfiriona": „Padał deszcz, ale no 
Placu Bankowym odkręcono mimo to piękną 
fontannę z chłopcami. Z tej przesady wszyscy 
się śmieli". Dalej - przesłona do Teatru Na 
rodowego i przepadła tam bez wieści sztuka 
„Muzeum Williamsa" o dzieciach, które uknu
ły spisek przeciw nie nazwanemu z imienia 
systemowi policyjnemu; oraz sztuka „Herod 
i gwiazdy", o wariacie, który wyobraża sobie, 
że jest Herodem, z refrenem „Znowu trzeba 
kogoś zamordować". A z rzeczy późniejszych , 
obecność doświadczeń pana Os.iełkowych wy
czuwalna jest w „Stadninie imienia Stanisławo 
Moniuszki", z jej fragmentami o wielkiej sile 
komicznej. 

Słowem niejedno się z pierwszej książki przy
dało i chociaż pozornie zaginęło, to po la
tach wróciło w innym układzie. Jak imię 
głównego bohatera, z nieznacznymi zmianami 
nadane po wojnie pozytywnemu herosowi 
„Zielonych Gęsi"; pewnie, że jest to już ktoś 
inny, ole jego łagodna, melancholijna dezyn
wolturo i lekk ironiczne dziwienie się światu 
są z~ojome i wiążą obie postacie nicią po
krew1enstwa. Co nie dziwi, ile że obaj Porfirio
nowie są przecież w znacznej mierze swym 

38 

... ? -

autorem, tyle że z roznicq dwudziestu lot -
i to jakich lat! - życia. 
Była dopiero co mowa o tym, że kilka sztuk 
(a trzeba do tego spisu dodać jeszcze przed
wojenny „Sierpniowy kwartet") zaginęło. Bo 
też nie miał Gałczyński w ogóle szczęścia do 
teatru choć go lubił, wyczuwał i bardzo chciał 
pozostawić i w nim swój ślad. Próbował wie
lokrotnie i różnorodnie i los zrządził jednak, 
że za życia nie ujrzał żadnej ze swych prac 
na scenie. Dopiero po śmierci za9zęła się 
adaptacyjna i inscenizacyjna passa. Czy uznać 
za - gorzką nieco na dnie - rekompensatę 
losu, że na tej foli „Porfirion Osiełek", wcale 
dla sceny w zamyśle nie przeznaczony, wkra
cza oto na nią już po raz drugi? Po trzynastu 
lotach od daty swego pierwszego scenicznego 
wcielenia dokonuje się oto po raz drugi, 
w innym nieco kształcie, rozbudowanym 
o fragmenty drobnych utworów Gałczyńskie
go - odwrócenie ostatniego obrazu książki: 
malutki pan Osiełek naszej wyobraźni wynu
rza się z niejasności i konkretyzuje, przecho
dząc za sprawą teatru „od bezkształtu ku 
kształtowi" - w światłach rampy. 
Witaj, powracający przyjacielu. Witaj, Por
firionie. 

Andrzej Drawicz 

39 



STANISŁAW MARIA SALIŃSKI 

O NARODZINACH „OSIEŁKA" 

.„Wracam jeszcze do sympozjów w Milanów
ku, do poetyckich biesiad, do alkoholów, raz 
większych, raz mniejszych, raz zwykłej wódk' 
pod biały ser, innym razem dobrego wina, 
a raz nawet wręcz znakomitego, którego kilka 
butelek przywiózł Wlodycław Sebyła. Wieczór 
ten przeszedł do późniejszych wspomnień 
o Milanówku jako „uczta Władysława". Pięk
ne echo tych alkoholowych biesiad, zocho NU

jqce ich poetycki czysty ton, brzmi w cztero
wierszu ze wspomnianego już „Sympozjonu": 

„.Oto wieczór nadchodzi i wieczerzać poro; 
niechaj sługi m1/czqc" naleją z gąsiora 
wino starego wielce, które osob/iwq 
woń nada śpiewanym przez lutnistów dziwom. 

Oto wieczór nadchodzi. Siedzimy na tarasie. 
„A teraz, Nino, coś z Błoka". 
I za~~ynoło się czarodziejstwo „Sołowjinogo 
soda : 

Jo /r:Jmoju sloistyje skały 
w czas ot/iwo no i/istom dnie 
i toskajet osie/ moj ustalyj 
ich kuski na mochnotoj spinie.„ 

Jeżeli było zbyt cicho dokoła, a głos Niny zbyt 
dźwięczny w tej ciszy - wdowa Heksenszus za
trzaskiwała okno swego pokoju na parterze. 

ie cierpiało języka rosyjskiego. Wszyscy Ro
sjanie dla niej to byli bolszewicy. 
Ilekroć później otwierałem „Porfiriona Osieł
ka", tylekroc płynęła z tej książki aura 
tamtych lot, lat wczesnej młodości poetyckiej -
no, i ludzkiej - Konstantego, naszej. Napisany 
w kilka lat później (o ile pamiętam, gdzieś 
w pierwsz~m kwartole 1926 roku - „Porfirion' ' 
jest poetyckim persyflażem, krzywym zwiercia
dłem, ironiczną i liryczną piosenką niejako na 
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temat i Milanówka. i włóczęg nocnych, i „cza
sów uniwersyteckich", swoistej beztroski, rado
ści życia lat 1923, 1924, 1925. Lat, które, gdy 
pisał „Porfiriona" były już w pewnej mierze 
zamkniętą przeszłością, a w pewnych fragmen
tach zupełną przeszlościq. 
Konstanty napisał „Porfiriona" szybko - w nie
całe trzy tygodnie, zdaje się. Pisywał w domu, 
na Towarowej, nocami (kiedyś oświadczył z ca
łą swoją vis comica. że przy pisaniu pomaga 
mu straszliwe chrapanie służącej w kuchni), 
a świeżo zapisane kartki przynosił nazajL1trz 
w południe do „Tchu-Bohu", gdzie byliśmy 
stale na południowej „cup of tea", czyli pół 
czarnej, która istotnie w „Tchu-Bohu" przypo
minała herbatę. 
Tu odcyfruję dopisek pod pierwszym hoesic
kowskim wydaniem „Porfiriona Osiełka" (z ro
ku 1929), zrozumiały zapewne tylko i wyłącznie 
dla mnie. Drobiazg, lecz niech się utrwali. 
Otóż no zakończenie „Porfiriona" jest notka: 
WARSZAWA-TOHU-BOHU-DAWNO. 
„Tohu-Bohu" - tok nazwał małą, zdaje się 
bezimienną, zatęchłą kawioranekę vis a vis 
wejścia do kościoła Sw. Krzyża. Kawiarenka 
warszawska, o tyle inna, że z bilardem -
kilka stolików w pierwszej salce, w drugiej, 
jeszcze mroczniejszej, bilard. Norkę tę „od
krył" nam kompozytor Ludomir Rogowski, któ
ry mieszkał, zdoję się, gdzieś w pobliżu, o tu 
przychodził na śniadania i gazety. „Tchu
-Bohu" odwiedzali niemal wyłącznie studenci 
z sąsiedniego uniwersytetu, a więc, jak stwier
dził Konstanty, pachniało w niej intelektem. 
Przypadła nom do gustu i tu przynosił „Por
firiona". Czytanie „Porfiriona" odbywało się 
raczej konspiracyjnie, czasem asystował przy 
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tym Rogowski, lecz raczej bez specjalnego 
uznania dla porfirionowej commedia dell'or
te. 
Widzę te lin!owane kartki wyrwane z zeszytu 
szkolnego, rowne, czytelne, duże pismo, zie
lony atrament, któremu, jak się okazało, po
został wierny do końca. I każda kartka -
wspaniała deformacjo rzeczywistości, znajomej 
doskonale, rzeczy prawdziwe i realne odbite 
~ieloroko we wklęsłych i wypukłych zwier
ciadłach. Podobne wrażenie odnosiłem w kil 
ka lot później (ściślej w pięć i pół lat później, 
przy słuchaniu świeżych, z jeszcze nie obesch
ł.ym_ atrar:nentem kartek „Wspólnego pokoju" 
Uniłowskiego. Zadziwiająco zbieżne cechy rę
~opisów „Porfiriona" i „Wspólnego pokoju": 
zadnych poprawek do druku poza jakimiś zu
pełnie nieistotnymi, i to bardzo rzadkimi. 
U Uniłowskiego rękopis był jednak czytelny 
ty.lko ~la niego sa.mego, więc wymagał prze
pisania na maszynie, u Konstantego natomiast 
rękopis był czytelny niemal jak maszynopis, 
w dodatku bez błędów literowych, jakie mimo 
woli wyskakują w maszynopisie. 
Tak to widzę: liniowane kartki papieru, zielo
ny atrament, „cup of tea" no stoliku. Głos 
Konstanteffi1o wyrazisty, opanowany - ten sam, 
co z tasmy magnetofonowej w „Niobe". 
(Wielka jest droga tego głosu od „Porfiriona" 
w zapyziałej warszawskiej kawiarence i dwóch 
jego słuchaczy, mnie i Ludomira Rogowskie
go, do „Nieforemna, niewesoła, dzień i noc 
nad brzegiem morza stoi w skałę przemienio
no„.") Pyszna zabawa - z wypukłych i wklęs
łych zwierciadeł absurdalnego panopticum raz 
po raz wychyla się jakaś znajoma postać, 
prawdziwe wydarzenie, istotny wypadek, mi
mochodem rzucony kiedyś kalambur. Wspomnę 
na chybił trafił. 
Wdowo Heksenszus. Ta z „Porfiriona" miała 
w sobie coś kapitalnie wspólnego i zjadliwie 
podpatrzonego u właścicielki pensjonatu „Pe
rełka". To właśnie była ona: „Na przedzie 
toczyła się wdowa, świszcząc wytartym żałob
nym jedwabiem i poprawiając na piersi me
dalion". Z odległości trzydziestu lat widzę 
sztywną postać wyzutej z ziemskich dóbr przez 
tych strasznych bolszewików eks-ziemianki kre
sowej, zawsze no czarno, bo żałoba po pała
cu na Ukrainie, ze staroświeckim medalionem 
po prababce. Konstantego na ogół lubiła za 
zawsze wyszukaną galanterię (z niedostrzegal
nym dla niej odcieniem szelmostwa) i prawdo
podobnie za jego tytułowanie jej per „c;zci
godna pani hrabino". Tylko raz jej pobłażliwy 
sentyment dla Konstantego omal nie prysnął, 
gdy po iluś tam wódkach wykrzykiwał z tarasu 
Niny w kierunku otwartego okna pokoju hra
biny: „Ech, ty wrednaja otryżka starego reżi
ma ... ", ale drażliwą sytuację załagodziła po
tem Nino, jakoś wytłumaczywszy „wdowie 
Heksenszus", że to pokrzykwiwanie Konstan
tego nie odnosiło się do niej. Gdy po kilku 
dniach opowiadała nam o swych perypetiach 
z hrabiną no ten temat, Konstanty zapytał po
nuro: „A nie prościej było przekonać ją, że 
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to był cytat z Jesienina, którego się od ciebie 
nauczyłem i wprawiałem się, aby to zapamię
tać?" 
Hildegarda. W jakieś nieuchwytnej intona
cji, w powiedzeniach, w klimacie - kompilacja 
Niny z Nelą Taubenhous. Soft pokrywał się 
z postacią stryja Konstantego, Lucjana Gał
czyńskiego (urzędnik kryminalnego biura śled
czego na Daniłowiczowskiej). Astrolog Wulkan 
podsuwał myśl o Kazimierzu Brzuskim, stu
dencie polonistyki, dość niepokojącym i dzi
wacznym osobniku, u którego na Polnej -
w roku 1923 na jesieni - zbieraliśmy się 
jakiś czas: Konstanty, Michowski, Umedo, ja, 
Władysław Sebyła. Plac Merkurego - był to 
placyk Mariensztacki pod wiaduktem Pance
ra , ruchliwe i hałaśliwe półprowincjonalne 
argowisko, po którym niejednokrotnie wałesa
liśmy się z Konstantym. „Wieża Lunotykówi' -
widzę jako jej cień pretensjonalną wieżyczkę 
willi „Perełka", gdzie - jak w „Porfirionie" -
„na pierwszym piętrze kwitły nasturcje w zie
lonych korytkach, hodowane białą dłonią cór
ki kustosza wieży, a ta było piękna bardzo". 
Właśnie Nino, razem ze mną i Konstantym, 
kupowała nasiona nasturcji w małym straga
nie w Holach Mirowskich, by posiać je właśnie 
w zielonych korytkach na parapecie okna swe
go pokoju i na torosie. Jest, na przykład, 
w „Porfirionie" krótka fraza o mazagranie 
z. arakiem, który pija się w ogródku ka
wiarnianym pełnym kwitnących jabłoni i słoń
ca. To ogródek „Kresów" na rogu Wa-
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reckiej i Nowego Swiatu, utrwalony obrazek 
któregoś słonecznego przedpołudnia, kwitną
cej gruszy czy jabłoni, mazagranu. (Jedna z 
tych grusz, osędziwiała, istnieje, zdaje się . 
do dziś, lecz w jakże innej epoce.) Mazagran 
z arakiem był wówczas modny i jako napój . 
i jako rekwizyt poetycki, chociażby na przykład 
u Sterna czy Jasieńskiego. „„.zaraz wam za
gram, panie w kawiarniach piją mazagran". 
Mazagran poza tym był oznaką szczęśliwej, 
acz na pewno bardzo przelotnej zamożności -
jeśli ktoś przysiadając się do stolika zamawiał 
u „pań kresowych" mazagran, znaczyło to, że 
jest chwilowym posiadaczem co najmniej zło
tówki albo „Karol płoci". „Karol płoci" ozna
czało, że się ryzykancko zamawiało coś do je
dzenia lub picia, n_ie mając oni grosza w kie
szeni, i liczyło się, że zapłaci za to któryś ze 
śweżo przybyłych do kawiarni przyjaciół. 
Jest w „Porfirionie" opis bachanalii w knajpie. 
z tańcami, tłuczonym szkłem i marynarzem 
w czerwonej czapeczce z pomponem i z kobzą. 
Kolorowe panopticum wirujące we wklęsłym 
zwierciadle na tych stronach „Porfiriona" jest 
odbiciem pewnego naszego z Konstantym 
„soiree" w restauracyjce „Pod Retmanem" 
u wylotu Mariensztatu, nad Wisłą, w pobliżu 
mostu Kierbedzia. Knajpka była miejscem 
zbornym marynarzy ze statków wiślanych 
i staromiejskiego lumpenproletariatu i no tym 
soiree były i tańczące dziewczyny i awantu
ra z tłuczeniem butelek, i dziki chrapliwy akor
deon - ta właśnie kobzo. I był groteskowo 
pijany marynarz wiślany właśnie w czapeczce 
z czerwonym pomponem, czapeczce francu
skiego „matelot", która jakimiś drogami za
wędrowała na jego głowę. W pijackiej zaba
wie brał udział jakiś warszawski cwaniak, któ
ry po mistrzowsku żonglował jajkami na twar
do ku podziwowi soli i Konstantego i no 
bozie tego podziwu od razu zaprzyjaźnił się 
z Konstantym, tak że dalszą podróż „do kresu 
nocy'' odbyliśmy już we trójkę. Po kilku dniach 
Konstanty czytał w „Tchu-Bohu" kolejne 
kartki - właśnie z tą bochanalią. Przeczytał. 
Wtrąciłem uwagę, że warto by wsadzić tu 
i owego żonglera. „Myślałem o tym - odpo· 
wiedział komicznie zamyślony - ale któż by 
w takiego uwierzył?" Jedna z tysięcznych rac 
jego wspaniałego dowcipu - pozorna dbałość 
o prawdopodobieństwo czegokolwiek w „ Por
firionie Osiełku", światowej ekstra-klasie pur 
nonsensu. 
No każdej st.ranie, w każdym niemal zdaniu 
„Porfiriona" tkwiło jakieś ziarenko, jakieś 
źdźbło, jakiś okruch, który po latach zakwitł 
nagle kwiatem, krzewem, drzewem, a czasa
mi i chwastem. W tym poetyckim „elewatorze 
zbożowym" drzemały kiełki późniejszych roślin, 
embriony dziwów, maszkar i masek. Wiele 
wątków „Balu u Salomona" tkwi w ,,Porfirio
nie", wiele „Zielonych Gęsi", „Listów z fioł
kiem" (chociażby ten dialog w liście pt. „Sztu
ka, och sztuko"). A księżyc? Fascynujący poe
mat prozą, sam w sobie jeden z najpiękniej
szych utworów lirycznych Konstantego - opo-
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wiodanie mordercy o łowieniu księżyca na 
wędkę i księżyc pijący krew z serca, pulsujący 
ży q ludzką krwią, księżyc, który staje się ży
wą istotą - jest to bodaj pierwszy „temat 
księżyca" w całej poezji Konstantego. Tego 
księżyca, który płyną! i świecił przez całą jego 
twórczość, aż do napi onych na progu śmierci 
„Pieśni": „Bo ty jesteś ornamentem w gma
chu nocy, jej księżycem". Księżyc w „Porfirio
nie" świeci na początku jego poe yckiej drogi 
życiowej, w „Pieśniach" no końcu. Leży mię
dzy tym początkiem a końcem wielki księżyco
wy most. 
„lemat księżyca" nie jest zresztą dziedziną 
czysto poetycką w całej twórczości Konstante
go, sądzę, że tkwi głębiej, w sferze psychofi
zycznej, w czysto fizycznym funkcjonowaniu 
rT)Ózgu. Księżyc, światło księżycowe, księżyco
we noce oddziaływały nań w sposób często 
jakiś specjalny, odmienny od oddziaływania 
przeciętnego na przeciętnych ludzi. Z biegiem 
lot spostrzegałem to u Konstantego coraz wy
raźniej i dokładnie wyczuwałem. Szczególnie 
wyraźnie (do dziś wspomnienie o tym, nie wsty
dzę się, · napełnia mnie jakimś lękiem) zacho
Nałem w pamięci pewne zdarzenie w Miłowo
dach, gdzie byliśmy z nim w maju 1925 roku. 
W środku jaskrawej ksieżycowej nocy wszedł 
nagle do mego pokoju, kompletnie zamroczo
ny, nietutejszy, z zupełnego niebytu. Długo 
i bardzo dramatycznie usiłowałem nowiazać 
z nim jakikolwiek kontakt, aż z ciężkim ser
cem musiałem szukać pomocy lekarza, z któ-
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rym sprowadziliśmy Konstanego do jego poko
ju, siłą zmusiliśmy go do połknięcia tabletek 
usypiających. Nazajutrz w złotym humorze nic 
a nic nie pamiętał z tej nocy. Gdy mówiłem 
mu o tym - napomknął tylko: „To moje trudne 
sprawy"„. 
Ale o tym kiedy indziej - jesteśmy przecież 
z Konstantym w „Tohu-Bohu" nad rękopisem 
„Porfiriona Osiełka". 
Pewnego dnia - migoce mi we wspomnieniu 
śnieg tego dnia, gęsty śnieg, olśniewająco 
biało jezdnia Krakowskiego za oknem kawia
renki - wyjął z kieszeni kilka końcowych kar
tek „Porfiriona", przeczytał. Finał: bardzo 
minorowa scena zejścia Osiełko z oczu „smut
nych kobiet", sceno podobna nieco do finału 
„Cyrku" Chaplina, na którym byliśmy razem 
właśnie przed kilku dniami i który Konstanty 
raz po raz oklaskiwał solo, pokrzykując różne 
„brawo" i „bis" ku nieufnemu zgorszeniu 
ciemnej zatłoczonej sali, ie po co wpuszczają 
pijanych. Szczególnie frapowały Konstantego 
i wywoływały ataki hałaśliwej uciechy sceny 
z osłem, ganiającym Chaplina, o właśnie sala 
przyjmowało te sceny jakoś bez aplauzu. 
Przeczytał. Końcowe zdanie brzmiało: „O. jesz
cze widać kapelusz koło latarni". Położył na 
stoliku. „No, jak myślisz, Stanisławie, czy na 
tym skończyć?" Nie pamiętam, co odpowie
działem, lecz raczej, że tak, że można skoń
czyć i na tym. Zamyślił się, a potem powie
dział, że tu czegoś jeszcze brak. Ołówkiem -
nie zielonym atramentem, jak cały stos po
przednich kartek - nakreślił starannie gwiazd
k~. o pod nią napisał jeszcze jedno, ostatnie 
zdanie: „I odszedł w mrok Porfirion Osiełek 
folse Hilarion Gaff, i rozpuścił się w ciem
nościach jak malutki osiełek z czekolady", 
niżej przez całą szerokość kartki zamaszystymi 
wielkimi literami KONIEC, a jeszcze niżej: 
WARSZAWA - TOHU-BOHU. „No i co ty 
o tym wszystkim myślisz?" - zapytał. 
Cóż myślałem? Wiem, myślałem, że to wszyst
ko było dawno - całe panopticum Milanówka 
i Nina, i Brzuski, cały ten świat, z którego 
Konstanty wykroił „Porfiriona", a który był 
już oddalony o spory szmat czasu. Nawet to 
z Miłowód, co polatywało echem tu i ówdzie 
w „Porfirionie", było w przeszłości, niedawnej, 
lecz przeszłości. „Tak - powiedziałem mniej 
więcej - ale to wszystko było dawno". „Masz 
rację - odpowiedział - dawno." I do „War
szawa - Tohu-Bohu" dopisał „Dawno". To 
właśnie notka „Warszawo - Tohu-Bohu -
Dawno" jest w hoesickowskim wydaniu „Por
firiona Osiełko". Swój elewator zbożowy sło
wem „Dawno" zamknął na klucz. 
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Konstanty Ildefons Gałczyński 

PORFIRION OSIEŁEK 
Adoptacjo sceniczna 

KRYSTYNA MEISSNER 

Osiełek 
ANDRZEJ SZAJEWSKI 

Soft, później prof. Dante 
HENRYK BOUKOŁOWSKI 

Wulkan 
JOZEF DURIASZ 

Różdżka 
TADEUSZ KONDRAT 
ADAM MULARCZYK 

Kapitan 
TADEUSZ PLUCIŃSKI 

Drab i Kalwus w jednej osobie 
WIKTOR NANOWSKI 

Żebrak, zwany Łagodnym, później Konstabl 
TADEUSZ JASTRZĘBOWSKI 

Pastor, Swięlokradca, 
Szarlatan, Dyrektor Anioł, 

Morderca IV i Autor 
AUGUST KOWALCZYK 
ANDRZEJ GRĄZIEWICZ 

Filomela 
ZOFIA KOMOROWSKA 

Epifania 
JADWIGA BARAŃSKA 

Hildegarda 
MONIKA SOŁUBIANKA 

Wdowa Heksenszus 
EUGENIA HERMAN 

Ciotka Tundal 
ANIELA SWIDERSKA 

Ili Policjantów, którzy potem sq Ili Heksenszusami 
i jeszcze potem Ili Mordercami 

WOJCIECH ALABORSKI 
WACŁAW KOWALSKI 
RYSZARD NAWROCKI 

Reżyserio 
KRYSTYNA MEISSNER 

Scenografia 
RYSZARQ WINIARSKI 

Muzyka 
TOMASZ OCHALSKI 

Wykonanie 
ZESPÓŁ ZBIGNIEWA NAMYSLOWSKIEG.O 

oraz 
ZESPÓŁ WOKALNY NOVI SINGERS 

Układy pantomimiczne 
LEON GORECKI 

Inspicjent 

IRENA ZAWISTOWSKA 

Surler 

MA GORZATA ADAMSKA 

Kiero vni k Muzyczny 

ZOFIA LOSAKIEWICZ 

Pracownia scenograf iczna 

MARIA TERESA JANKOWSKA 

Kierownik Techn iczny 

mg r i nż . JERZY ZALESKI 

Brygadier sceny 

STANIS AW ADAMCZVK 

SwioHo 

mg r inf . JERZY Z.ALES I 

J NUS7 TRĘBINS I 

P1oco nic malarsko 

ZBIGNl~W GULIK 

Pracownia stolarsko 

ALEKSAND R RĄCZKA 

Proco nia modelator ko 

UGENIUS7. RĄCZKOWSKI 

Rekwizy ornin 

WlADYSIAW ZYMKOWSKI 

f-'raco.vnto tapicerska 

STANIStAW l NARCZYK 

Praco vnia kr i eka m ska 

JAN MARKO 

Pracowni o krawiecko dom5kn 

HALINA ROGUSKA 

Pracown ia peruka rska 

ROMAN murows I 

Pracownia sz wska 

ADAM KRYSTECKI 

Pracown ia farbia rska 

STANISŁAW STANIS 

Pracownia ślusarsko 

Ml CZYSlAW ZALESKI 




