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Stanisław Jerzg LEC 

• 
ORZĄCE DUSZE NASZE 

Te nasze dusze wypożyczone 
z garderoby wieczności, 

. przenicowane, 
połatane, 

ptzef asonowane, 
z kilku jedna, 
ze skróconymi nogawkami, 
z wypuszczonymi zakładkami, 
te nasze dusze 
w ciałach pięknych, mocnych, 
bo śmiertelnych, 
te nasze dusze 
wiedząco wszystko 
( ... ) 

Z tomu „Kpię i pytam o drogę" 1959 



Stanisław Dygat 

FRAGMENTY PRELEKCJI 

Panie i panowiel Zostałem oto zaproszony do wygłoszenia 
przed gronem towarzyszy niewoli prelekcji pod tytułem Ja i mój 
naród. Wyznam szczerze, iż stawia mnie to w sytuacji trudnej 
i niewdzięcznej. Muszę bowiem zadać sobie pytanie: czemuż to 
mnie właśnie przypadł ten honor? Czyżbym wyróżniał się czym
kolwiek od świetnego grona, do którego mam w tej chwili zaszczyt 
przemawlaćf Jeżeli tak jest, to wyróżnienie to nie wypada z pew
nością na mojq korzyść, bowiem wy, szanowni państwo, jesteście 
po większej części ludźmi dojrzałymi, określonymi w życiu i pro
fesji I jeżeli wyrazić się tak wolno, z życiem spoufaleni i w życiu 
zadomowieni. A ja, cóżf Ledwie zdołałem zapukać do drzwi, na 
których wisi napis: „Życie dojrzałe. Osobom niedojrzałym wstęp 
surowo wzbroniony", I nie odpowiedziano mi nawet jeszcze: „Pro
szę", tymczasem wybuchła wojna i dostałem się do tej oto nie
woli. Dlatego mniemam, że wszsytko to, co ja zdołam powiedzieć 
na zadany mi temat, byłoby nadmiernie śmiałe i zuchwałe, gdy
by zostało wygłoszone tonem apodyktycznym i z jakimikolwiek as
piracjami do uogólnień. Nie. Ja zamierzam wywiązać się z mo
jego zadania jak najuczciwiej i jak najprawdziwiej, Będę się sta
rał ukazać siebie dokładnie takim, jakim jestem, a mój sąd o świe
cie i sytuację moją wobec narodu, a narodu wobec mnie - ściś
le tak, jak to widzę i czuję, bez względu na to, czy jest to z punktu 
widzenia wyższej racji obiektywnej (o ile taka istnieje) słuszne, czy 
nie. Tylko w ten sposób będę mógł mieć poczucie, że wywiązałem 
się z mojego zadania należycie i uczciwie, i czyste sumienie, że 
szanownych państwa nie wprowadziłem w błąd ani oszukałem. 

Prelekcji mojej nie wygłaszam według ustalonego z góry pla
nu, jakim byłoby na przykład podzielenie jej na trzy części: 
a. Mój naród, b. Ja, c. Wzajemny stosunek. Zamierzam utrzymać 
ją raczej w formie wolnej improwizacji, a to dlatego, że primo, 
zdaniem moim naród i człowiek są to dwie rzeczy tak wzajem 
przenikające się, iż trudno poczynić między nimi wyraźny rozdział, 
secundo, bezplanowość jest tak wybitną cechą mojej natury, że 
uważam za obowiązek w ten sposób ją zaakcentować. I jeszcze 
jedno słowo wyjaśnienia: uczciwość zmusza mnie do improwiza
cji, ale improwizacja jest mojq słabą stroną. Dlatego będę się 
może trochę jąkał, wykażę nieco niezdarności i ślamazarności, 
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tu i ówdzie będę bajdurzył bez sensu w sposób wzbudzający ża
łość. Ale i to nie będzie pozbawione pewnej wyższej racji i ie tak 
powiem, symboliki. Jąkanie, niezdarność, ślamazarność i bajdu
rzenie w sposób wzbudzająy żałość to dosyć wyraźne rysy mojego 
6blicza tak zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Pozostanę przeto 
uczciwym i prawdziwym wobec państwa zarówno co tyczy treści, 
jak i formy. Po tych paru słowach wyjaśnienia przechodzę do isto
ty rzeczy i proszę, aby pamiętać: to nie mistrz przemawia do rów
nych sobie, ale uczeń życia zdaje nauczoną niezdarnie lekcję 
przed gronem świetnych profesorów. („.) 

Gdybyśmy mieli, proszę państwa, przed sobą przedwojenną 
polityczną mapę Europy, co nie jest możliwe, ponieważ nie zna
lazłem odpowiedniego pretekstu dla uzasadnienia konieczności 
przypatrywania się politycznej Europie przy zagadnieniach budow
nictwa drzewnego w Małopolsce ( ... ), gdybyśmy więc mieli przed 
sobą mapę Europy, a spojrzenie nasze skierowali ku wschodowi, 
uwagę naszą zwróciłby kraj, którego granice, wytyczające jego 
powierzchnię, nadają mu wyróżniający od innych kształt. Niepo
dobny jest ani do sąsiednich Niemiec, które niby drapieżny ptak 
usiłują rozpostrzec skrzydła Bawarią i Badenią na południo

-wschodzie a Prusami na północno-wschodzie, z łbem groźnie wi
szącym między Polską i Czechosłowacją, nie przypomina banal
nych i nieciekawych kształtów Rumunii, Bułgarii czy Węgier ani 
Francji, która wygląda, jakby miała ochotę czmychnąć gdzieś 

z pomrukującego groźnie kontynentu, ani też Anglii, tego żaglow
ca płynącego spokojnie między Oceanem Atlantyckim a Morzem 
Północnym. Kraj ten kształtem przypomina serce, a r:;rzy odrobi
nie dobrej woli można go przyrównać i do człowieka, który roz
warł ramiona. L..J 

- Hę, hę„. hm ... tego„. o czym to ja właśnie?„. Aha ... ie, 
nie, nie. Zaraz, zaraz. Bo to ta szklanka i wszystko mi tego„. Oj, 
oj, oj, ciężkie jest życie. No, więc„. Chwileczkę cierpliwości. (.„) 

- Ząb, zupa„. nie, to nie to ... przeleciały trzy pstre ... Ech, coś 
mi się pomyliło ... Zaraz, zaraz„. a mniejsza tam o te głupie kar
teczki. .. Więc, zaraz ... czy ja czegoś nie o mapie? Ale, ale, tak. 
Już, już, już. Myśli mi powracają do głowy jak jaskółeczki do ro
dzinnego gniazdka pod strzechą z zimowej wędrówki zamorskiej„. 
Hm. Tylko, tego ... czy jaskółeczki wyfruwają na zimę za morze, bo 
już nie pamiętam„. eee ... Nie ma tu jakiego ornitologa? Nie ma, 
gdzie by tam. Ale wyfruwają ,wyfruwają, przecież jest taka bajka 
niejakiego Oskara, Anglika, Szczęśliwy książę. Tak taka tego„. 
eee„. mmm. Jaskółka nie wyfrunęła, chociaż wszystkie wyfrunęły, 
bo ona, panie tego, została, żeby wydziobać oko pewnemu księ
ciu, który stał na cokole, no i ten książę ... Ale mniejsza tam i to, 
innym razem opowiem. W każdym razie najważniejsze, ie wyfru
wają, najlepszy dowód. Chociaż ... eee ... mmm„. właściwie dlacze
go? Co, niby Oskar nie mógł się tei pomylić? Dlaczego? Że An-
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./. glik? A co, czy Anglicy nieomylni? Che, che, che, to się jeszcze 

zobaczy. Ale ja się z wami potem„. tego tam„. rozprawię, a tym
czasem wrócę do moich jaskółek, to jest właściwie do mamy.„ to 
znaczy.„ eee.„ do tego, do papy, przepraszam, chcę mówić do 
mapy, bo o jaskółkach tak mimochodem, en passant. L . .1 

Tak, tak. Wy, mieszkańcy krajów, które albo mają ochotę 
czmychnąć z pomrukującego groźnie kontynentu, albo niby ża
glowiec płyną spokojnie po oceanie, nie wiecie, co to jest. {„.} 

Nie wiecie, nie. Wy usadowiliście się na wygodnym fotelu, 
w fotelu cywilizowanym i kulturalnym, a z tego fotela roztacza 
się przed wami tylko widnokrąg cywilizc. Nony i kulturalny, można 
powiedzieć: zachodnioeuropejski. Nie ma innej rzeczywistości, 
tylko cywilizowana i kulturalna, tylko zachodnioeuropejska. Chy
ba, że na filmie, chyba że w książce, chyba na obrazkach. Ale 
filmy ogląda się z fotela, książkę w fotelu się czyta, w fotelu 
obrazki się ogląda. W fotelu cywilizowanym, kulturalnym, zachod
nioeuropej~kim. Więc cóż wy możecie sobie myśleć o tym. L . .1 
człowieku? Cóż na jego temat możecie sobie wyobrazić? Nic, 
zupełnie nic. Możecie wzruszać najwyżej ramionami. L.l Phi, to 
jakoś nie zachodnioeuropejskie, to niekulturalne i w ogóle nie
mądre. Ukrzyżować innych, o, to, to wy czasem cichcem i po 
kryjomu potraficie. Ale samemu? Cha, cha, cha. („.) Ejże, ejże. 
Ja tu do was będę gadał, ale czy wy co zrozumiecie. Czy wy mo
żecie zrozumieć? Co w ogóle wy możecie zrozumieć, co nie jest 
zawarte w tak bardzo kulturalnym i cywilizowanym widnokręgu 
zachodnioeuropejskim? Zresztą oddam wam pewną sprawiedli
wość. Ja tam znowu na was nie ciskam gromów, że wy nie rozu
miecie I nie zrozumiecie, ja nie rozdzieram szat, nie plwam na 
was, ni stawiam was pod pręgierzem. Bóg z wami. Zrozumieć 
można tylko swoje, cudze da się najwyżej obejrzeć. Cudze ob
chodzi się z zewnątrz I nijak się dostać do środka. W swoim sie
dzi się wewnątrz I z tego wnętrza ogląda się świat boży. 

Hajże, hajże, Idzie se Jaguś podle lasu, dzban malin niesie, 
„A hej, dolo, dolo" - przyśpiewuje. Gdziesik tam w dali wieża 
kościoła z zieloności wystrzela i błękit czerwonością kłuje. Sło
neczko przygrzewa, kukułeczka z lasu kuka: doloż moja, doloż, 

ileż jesce latek? Przyklękła se Jaguś pode krzyżem przydrożnym 
i modli się, modi, a dzban z malinami ostawiła w rowie. O cóż 
ona się tam modli? A Bóg raczy wiedzieć. Modli się i tyle, 
a wzdycha tylko czasem: „Oj, dolo moja, dolo". A tymczasem 
zakradł się złodziej, buch, dzban z malinami porwał i ucik. A Ja
guś modli się i modli, gdy skończyła, patrzy: dzbana z malinami 
nie ma. I dopieróż lamentować, narzekać i ręce łamać: „Oj ze 
mój dzbanusku, oj ze wy moje malinki cerwoniutkie, na jarmark 
was niesłam, grosików bym za was dostała, a za grosiki cerwo
nom sukienecke ze wstązeckami bym se kupiła, oj, doloz moja, 
doloz". I znów idzie se Jaguś podle lasu, dzbana malin nie nie
sie, „A hej, dolo, dolo" - przyśpiewuje, że aż po lesie jęczy. 
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I znów krzyż przydrożny napotkała i pomyślała se: „Trza się po
modlić troche". I modli się, modli, a myśli se: „Teraz mi się 

modlić skorzej, bo o nijaki dzban troskać się nie trza". I modli 
się, modli, wzdycha tylko czasem: „Oj, dolo moja, dolo", a Pan 
Jezus na krzyżu wisi. Wisi Pan Jezus na krzyżu, rozwarł ramiona 
i całą Polskę nimi obejmuje, jak długa i szeroka. Cień krzyża 
pada na wieś, pole, łąkę, las, na miasteczko i na miasto, na 
drogę wyboistą i błotnistą, po której jedzie, trzęsąc się i pod
rzemując, chłopek na furmance. 

Tak, tak, panie i panowie. Nie wiem, o czym wam tu dalej 
mówić, i nie bardzo mi się chce, bo nie warto. Co wam do tego 
wszystkiego? L.l 

- Odkupienie odkupieniem, ale nie da się zaprzeczyć, że 
ten odkupiciel ma, jak wszystko na świecie, swoje defekty. [„.1 
Trochę w tej Polsce ludzie są zbyt beztroscy i lekkomyślni. To 
może nawet i miłe, ale nie bardzo rozsądne i dużo z tego biedy 
czasem wynika. Lubią się przy tym między sobą za łby brać, oj, 
lubią, lubią, a najgorsze, że sami nie wiedzą, o co. Bo każdy coś 
sobie pomyśli, a zanim zrozumie to, co pomyślał, to już mu się 
zdaje, że to, co pomyślał, jest jedynie godne uwagi na świecie, 
I chce walić w łeb każdego, kto pomyśli jakoś inaczej. A tu drogi 
wyboiste i błotniste, chłopek furmanką jadąc trzęsie się i drze
mie, jeszcze zleci i łeb rozwali. A domy nie wykończone, bo maj
ster się upił, a architekt uciekł z ionq przedsiębiorcy. A bank 
zamknięty, bo coś tam nakradli, a na poczcie okienko zamknię
te, bo urzędnik„ . („.) A podle lasu Jaguś Idzie, dzban malin 
niesie, „A hej, dolo, dolo" - przyśpiewuje, że aż po lesie ję
czy i zawodzi, aż to zawodzenie rozchodzi się dalej, hej, przez 
wioski, pola, łąki, do domów przez szyby zagląda.„ („.) 

Tak, to, tak, moi państwo drodzy, tak to, tak. A ja? Cóż ja 
w tym wszystkim? Właściwie to, co powiedziałem dotychczas, to 
tyle samo, co bym I o sobie mówił. To na jedno: trochę na krzy
żu, a trochę pod krzyżem, trochę podle lasu zawodząc.„ („.) 

- No, to już chyba na tym skończę. 
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10 i 11 czerwca 1984 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji dziesięciolecia Teatru Nowego w Pozna

niu. Na program obchodów złożyło się uroczyste przedstawienie autorskiego spektaklu Jerzego Satanowskiego 

pt. „Miłość, czyli życie, śmierć i zmartwychwstanie zaśpiewane: wypłakane i w niebo wzięte przez Edwarda Sta

churę" oraz „Akademia ku czci„.", na której odczytano zamieszczone tu dedykacje. Wydano album okolicznoś

ciowy „Teatr Nowy w Poznaniu. 1973-1983" dokumentujący dziesięć lat pracy artystycznej naszego teatru pod 

kierownictwem Izabelli Cywińskiej. Uroczystościom jubileuszowym towarzyuyła wystawa fotogramów Jacka Kul

ma i Romualda Zielazka w opracowaniu plastycznym Marii Dolaty w foyer teatru. 
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DEDYKACJE OZDOBNE Z OKAZJI 

JUBILEUSZU DZIESIĘCIOLECIA TEATRU NOWEGU 

JANUSZOWI 

WISNIEWSKIEMU 
Za „Europę", „Panopticum" 

Wszak to wszyscy wiecie, 

Zgarnął nagród on bez liku 

I sławę w pół świecie. 

Wszędzie zyskał wielki rozgłos 

A w „Nowym" kotylion -

Ale warto, bo Wiśniewski 

Jest jeden na milion. 

Skoro tak, powiecie, 

(Smiech bierze mnie pusty) 

To z nas reżyserem„. 

Co trzydziesty szósty. 

No to wam odpowiem: 

W tym jest szczypta racji, 

Tylko pamiętajmy: 

Żyjemy w inflacji„. 

PREZYDENTOWI 

WITUSKIEMU 
Bardzo rzadka to okazja, 

Dla nas to prawdziwe święta, 

By w tych murach, w Jubileusz 

Gościć Miasta Prezydenta. 

Najpiękniejszy więc kotylion 

W środku ze złota szczerego, 

Sporządzil i śmy, by uczcić 

Prezydenta Wituskiego. 

Panowie ślą ukłony, 

A panie całuski, 

Kwituje odbiór kotylionu 

Prezydent Wituski. 

ANDRZEJOWI 

GOĆWIŃSKIEMU 
Strasznie się namęczyłem 

Poszukując rymu tego -

Żeby móc wierszykiem uczcić 

Dyrektora Goćwińskiego. 

Z Urzędu i z serca 

Jest bliski Nowego 

Dlatego ten kotylion 

Niech będzie dla niego. 

Niech zawiśnie mu nad biurkiem 

Na kształt jasnej tęczy, 

Niech osładza mu te chwile, 

Gdy nad ,,Nowym" ślęczy„. 



·=·=·=· 
DYREKTOROWI 

WILANOWSKI EM U 
W Warszawie ma zespół swojego imienia, 

W Poznaniu jego imię piszą złote głoski 

W Warszawie nazywa się to.„ kwartet 

W Poznaniu„. Wacław - Wilanowski. 

Plany, budżet, normy, gaże 

I innych spraw !Tlrowie -

Ręce wiążą mu przepisy 

Reformy ma w głowie. 

Jak nie przyznać kotylionu 

Proszę się zastanów: 
APOSTROFA DO PUBUCZNOŚCI 

Co tu robideden---' 

To tam czterech panów. 

·=·=·=· 

Tadeus.z 
ŻUKOWSKI 

List 
zza kulis 
Poznań, 12-13 lipca 1984 r. 

Nasze losy w wasze ręce 

Teraz kładę 

Na następną 

Już dekadę 

·=·=·=· 
::Zagadka 
Jubilatka wszystkich poznańskich 

Jubileuszy teatralnych -

Jest jak arka przymierza pomiędzy 

Dawnymi a „nowymi" czasy -

Od Horzycy aż do naszej dyrektrycy 

(może powiem trochę bliżej) 

od Wilusia aż do Izy: 

To teatrów naszych chluba, 

A jej imię kto odgad.nie? BUBA 

Marian POGASZ 
„ 

Na fundamentach próżności wznosi się teatr, 
A duch jego jest Nic. Samolubne więc prorokujące. 
Nachalne, zachłanne i wszystkożerne Nic, 
Które swą nagość ubiera w złudzenia widowni. 
Jak zwierciadło w zaciemnionym pokoju: dopiero gdy zapłoną 
$wiatła - odbija się w nim różnorodność rzeczy: żyrandol, 
Plama palta, twarz, która pyta i milczenie lustra za odpowiedź 
Bierze. I jak balonik unoszony wiatrem jest 
Bezkrytyczny człowiek teatru. Im więcej w sobie pomieści 
Powietrza - tym wyżej nosi go wir zachwytów; 
Kaprysy zmiennej aury. Lecz cichnie powiew i opada 
Tęczująca kula - na szkło. Więdną niezapominajki 
Uśmiechów, róże kokieterii; echa oklasków dawnych koterii 
Wzniecają kurz. Widownię zazwyczaj gorszą kulisy„. 
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