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Naszemu sercu miłe sąjedynie bezmyślne uczynki! 

Siła znajdująca się w słowach powinna być wyzwolona. 
Na razie znam cztery rodzaje maszyn słownych: 

wiersze, modlitwy, pieśni i zaklęcia. 

Daniił Charms 
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Tango OBERIU 1928 
Rewia pure nonsense z ponurym zakończeniem 

Spektakl oparty na tekstach rosyjskich pisarzy z lat 20-tych: 
Oaniła Charmsa, Mikołaja Olejnikowa, Aleksandra Wwiedienskiego 

Mikołaja Zabołockiego 

w przekładach : Henryka Chłystowskiego, Jerzego Czecha, 
Andrzeja Drawicza. Ziemowita Fedeckiego, Adama Pomorskiego. 

Wiktora Woroszylskiego 

Scenariusz i reżyseria 

Muzyka 
Aranżacja przestrzeni, kostiumy 
Kierownictwo muzyczne 
Przygotowanie wokalne 
Ruch sceniczny 

Obsada: 

Daniił Charms - ARTUR ŚWIĘS 

Łukasz Czuj 

Dominik Pietraszko 
Michał Urban 
Jerzy Jarosik 
Ewa Mentel 
Jacek Tomasik 

Poeta. Uwielbia dysputy pełne obrzydliwych konceptów. Bez reszty pochłonięty pa
sją zgłębiania nowoczesnych tendencji w sztukach wszelakiego rodzaju . Jego ma
rzeniem jest zbudowanie Oberiuckiej Maszyny do Robienia Wielkiego Nic 

Mikołaj Zabołocki - KRZYSZTOF WIERZCHOWSKI 
Poeta, melancholik. Nieco bladawy. Uwielbia dostojeństwo i powagę , nawet w chwi
lach największego upojenia paranoją. 

Mikołaj Olejnikow - MIROSŁAW KSIĄŻEK 
Również poeta. Cynik. 

Aleksander Wwiedienski - ROBERT TALARCZVK 
Też poeta, ale rozchełstany. Artycha pełną gębą, tak zwany typ obyczajowy. Druh 
serdeczny Charmsa i partner w jego dysputach. 

Elżbieta Bam - ANNA RATAJCZVK 
Postać fikcyjna. Arystokratka. Skryta intelektualistka. Chwilowo oskarżona o zamor
dowanie Aleksandra Wwiedienskiego 
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Irena - RóżA MICZKO 
Konsomołka w stanie permantetnego kryzysu tożsamości 

Tatiana - ALONA SZOSTAK 
Dziwna pani z podtekstem metafizycznym 

Orkiestra Podejrzanych Indywiduów 
klarnet Stanisław Maliszewski 
saksofon Jerzy Główczewski 

Jarosław Kędziora 

trąbka Marek Malisz 
Krzysztof Róg 
Piotr Wojtasik 

puzon Jarosław Rosiak 
Robert Zug 

fortepian Marlena Kustra 
Aleksander Wożniak 

kontrabas Janusz Berezowski 
gitara Marian Barkowy 

Grzegorz Kapolka 
akordeon Dorota Witarowska 
perkusja Piotr Gec 

Jarosław Janik 

Asystent reżysera Krzysztof Wierzchowski 
Asystent scenografa Anna Pomorska 

Korepetytor Marlena Kustra 

Inspicjent Roman Pawełek 
Sufler Ewa Grysko 

Reżyser światła Marek Mroczkowski 

Rysunki w programie Michał Urban 

Premiera 30 stycznia 1997 

Serdeczne podziękowania za pomoc i cenne konsultacje składamy : 
Pani Katarzynie Makowieckiej i Panu Profesorowi Piotrowi Fastowi. 
W programie wykorzystano teksty pochodzące z: "Literatura na świecie" nr 1- 3 z 
1990 r„ nr 3 z 1996 r„ Tragiczna zabawa Oberiu, Oficyna Literacka , Kraków 1991 
Danii Charms Anegdoty z życia Puszkina , przeł . Piotr Fast (nie publikowane) 
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Piotr Fast 

Absurd: jedyne prawdziwe doniesienie 
o rzeczywistości 

Założenia estetyczne oraz artystyczne OBERIU określa
ją tę grupę jako ostatnią zorganizowaną formację awan
gardową w literaturze rosyjskiej poprzedzającej epokę re
alizmu socjalistycznego. Wpływy poetyki i estetyki tego 

ugrupowania dają się też zaobserwować w latach trzydziestych . Naturalną 
przecież konsekwencją etosu Stowarzyszenia Sztuki Realnej była twórczość 
dramatyczna Jewgienija Szwarca z najgłośniejszym Smokiem czy - choć 
w innym sensie - filozoficzna liryka Mikołaja Zabołockiego . 
Wszyscy oni byli wyraźnie związan i z tradycją wyrastającą z rosyjskich prą
dów modernistycznych . Swoista artystyczna wieża Babel , jaka powstała w 
Rosji w drugim dziesięcioleciu naszego wieku , to zjawisko fascynujące . Czas 
ten zrodził przede wszystkim awangardę . Różnorodność niewielkich grup 
oscylujących pomiędzy dwoma podstawowymi formacjami futurystycznymi 
(bo to futuryzm stanowił zalążek wszystkich ugrupowań awangardowych) -
egofuturyzmem i kubofuturyzmem - stworzyła szerokie spektrum postaw, 
które doprowadziły później do zróżnicowania programów i poetyk. 
Potem - po rewolucji - nastał czas coraz bardziej wrogi awangardzie . Re
cydywa w postaci LEF-u (Lewego Frontu Sztuki) i jego kilku wariantów, gło
szących hasła utylitarności sztuki , to zjawisko symptomatyczne poprzez swoją 
akceptację dla nowego porządku . 
Spośród spadkobierców tradycji awangardowych chyba jedynie oberiutom 
udało się nie ulec magii "nowego świata ''. Dużą rolę odgrywa tutaj właśnie 
zakorzenienie w tradycji myślowej i ar-
tystycznej. Odmiennie od futuryzmu i 
bliskich mu późniejszych nieco postaw 
z kręgu sztuki proletariackiej - obe
ri u ci nie zrywali więzów z prze
szłością. 
Przejmując, podobnie do wczesnych 
ugrupowań kubofuturystycznych, tra-

Interesuje mnie tylko "bzdura", tylko to. 

co nie ma żadnego praktycznego sensu. 

Interesuje mnie tylko życie w swoich ab

surdalnych przejawach. 

Danii Charms 

dycję związków literatury z poszuki-
waniami plastyków, oberiuci odwoływali się do dokonań Kazimierza Malewi
cza i Pawła Filonowa. Widzieli w sztuce domenę czystej gry, chcieli pełnego 
odcięcia od rzeczywistości . Łączyło ich to z kształtującym się na Zachodzie 
surrealizmem, dadaizmem, poetyką absurdu i pure nonsensu. To jeden aspekt 
ich związku z tradycją. Drugi wiązał się z protestem przeciwko sztuce mie
szczańskiej , z deklaratywnym antytradycjonalizmem Oak się okaże - w znacz-
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nym stopniu pozornym), z odrzucaniem oficjal
nych kanonów estetycznych. 
Bardzo ważny był dla poetów tego ugrupowania 
wpływ Wielimira Chlebnikowa, jednego z naj
większych odnowicieli poezji w Rosji w drugim 
dziesięcioleciu wieku . Szukali, podobnie do nie
go, prawdziwego sensu języka, odwoływali się 
do ustalonych w tradycji schematów i szablonów 
- jednak, by wykazać ich sztuczność , fałszy

wość, pozorność . 
Aktywność Daniiła Charmsa, Mikołaja Zabołoc
kiego, Aleksandra Wwiedienskiego , Mikołaja 
Olejnikowa, Jewgienija Szwarca realizujących te 
założenia przypadła na lata 1927-1930. Potem 
- kiedy formalnie ugrupowanie już nie istniało 
- pozostali jednak najczęściej wierni wypraco-
wanym wówczas postawom (choć nie dane im 
było przetrwać zbyt długo ; giną Olejnikow i Wwie
dienski , Charms po aresztowaniu umiera w wię
zieniu, Zabołocki po latach wychodzi z łagru) 
Kreując dzieła pozornie infantylne uchylali się w 
ten sposób od narzucanych przez nadciągający 

Kazi mierz Malewicz 
W roku 1915 maluje obraz: 

"Czarny kwadrat na białym tle" 
- pierwszy, tak radykalny ma
nifest sztuki abstrakcyjnej. 
Jego kolejne dzieło ''Biały kwa
drat na białym tle" jest dopro
wadzeniem sztuki awangardo

wej do punktu, za którym roz
ciqga się już tylko nicość. To 
jest już dzieło absolutnie czy
ste, klarowne jak źródlana 
woda , pozornie pozbawione 
treści, ale jednocześnie przej
mujące. Zen sztuki. 

s~crealizm ~rzymusów .~ak~zujący.c~ kreo~a~ie pewien czas należał nawet do 
mitu komunizmu. Owo zaniechanie czyni z ich ich grupy Jego poglądy arty-

Kazimierz Malewicz był bliskim 

przyjacielem ol7eriutów. Przez 

dzieła największe niemal świadectwo epoki . Czy- styczne wyraźnie oddziałały na 

sta gra uzyskuje rangę szyderstwa, alogizm te- Charmsa i kolegów. Abstrak-

kstów staje się precyzyjnym świadectwem ab- cja uwolniła malarstwo od ko-

surdalności świata dopasowywanego do założo- nieczności opowiadania, prze-

nych z góry schematów ideologicznych. Pisar- kazywania treści - ot,wieraj <:iC 

stwo oberiutów staje się reakcją na literackie i na czyst<i grę kolorow, form 

polityczne koniunktury swego czasu . Taki non- graficznych. 

konformistyczny stosunek do rzeczywistości, jaki reprezentują życie i utwo
ry oberiutów, charakterystyczny jest dla całej awangardy. Ów protest - tak 
jawny na przykład u wczesnych futurystów, w założeniu oberiutów miał jed-
11ak, przynajmniej pierwotnie , inny sens - nie był adresowany. Futuryści 
chcieli obalić stare kanony, aby wprowadzić swoje . Oberiuci pragnęli być 
tylko wolni. Takie są pierwotne założenia ich sposobu myślenia i działania . 
Wynika z tego też szczególna, nietypowa groteskowość ich świata. Grote
skowe jest u nich wszystko - i jakby groteskowość owa jest celem samym 
w sobie - bardziej sposobem myślenia niż walki przeciwko czemuś . Natu
ralny staje się więc niczym nie ograniczony związek ironii i powagi , śmiechu 
i tragizmu, czarnego humoru i dziecięcego śmiechu . 
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Tango Oberiu 

W roku 1910 do Europy przy
wedrował nowy ~a niec : ~a n 

go. Rychło zawojował wszy
s~kie dancingi naszego kon
~yn e ntu . Dotarł ta kże do 
Sankt Pet ersburga. Stał s ię 

znakiem nowej epoki. równie 
ważnym j ak zawoła nie f utu 
rystów: "Ryczący automobil 
j est piękniejszy od Nike z Sa
motrak i" i ich marzenia o 
trzech M: Mieści e , Ma sie, 

Maszynie. W kat alogu zna
ków szczególnych ta mtej 
epoki muszą się też zna l eźć : 

pisuar wystawiony w ga lerii 

przez Marcela Duchampa z 
podpisem "Fontanna". obra

zy abstrakcyjne Malewicza 
oraz fajka Dan i iła Charmsa. 

Owa swoista dla nich karnawalizacja, alogizm, 
teatralizacja , żywioł gry - zderzają się z rze
czywistością, stają się wypowiedzią - choćby 

bezwiedną - o zewnętrznym świ ecie . W tym 
zderzeniu uzyskują wpierw sens najogólniejszy, 
metafizyczny. 
Cóż się natomiast staje , gdy takie pisarstwo za
czyna funkcjonować w świecie jednoznacznych, 
w tym artystycznych i politycznych przymusów? 
Stać się może mianowicie tak, że założenie igno
rowania przyjętych wartości, alogizm, równy czę
sto odmawianiu sensu temu , co w powszechnej 
opinii sens posiada, karnawalizacja, polegają

ca na manifestacyjnym odwracaniu wartości , za
mianie ról itd . - wszystkie te cechy pisarstwa 
obieriutów zaczynają istnieć jako jawnie opozy
cyjne wobec obowiązujących kanonów i norm. 
Zaczynają brzmieć jak aktywny protest, jak 
próba obalenia funkcjonujących oficjalnie reg uł. 

Dochodzi więc do sytuacji , gdy swoisty dla twór
ców sposób myślenia zaczyna być niewygodny 
dla posiadających władzę sprawowaną w im ię 

idei. Artysta czy myśl i ciel staje się wrogiem nie tyle przez aktywność skiero
waną przeciw czemuś , ile przez to , że po prostu jest taki, jaki jest. Niezależ
ność od narzucanych powszechnie norm postrzegana zostaje jako istnienie 
w domenie wolności pojmowanej jako indywidualizm, antykolektywizm, w 
końcu - wrogość . Potrzeba niezależności, prywatności staje si ę postawą 

skierowaną "przeciw". 
Dla oberiutów zaś świat tak odmienny od ich wyobrażeń o życiu , wolności , 

niezależności staje się światem tragicznym, mrocznym, bzdurnym. I taki jest 
polityczny czy właściwie kulturowo-polityczny adres absurdalności ich sztuki. 
Faktem jest, że nie będzie polityczny TEMAT tego, co piszą, nie będą też 
formułować sądów o randze politycznej , będą natomiast demaskować de
wiacje języka , rytuałów, kodów społecznych , których monopolizacja, unifika
cja i schematyzacja doprowadzić może w rezultacie (i jak pokazuje historia 
- niemal doprowadziła) do totalnej destrukcji indywidualnego, twórczego 
myślenia . Zabawny tekst prezentuje tragiczny świat. 
Łamanie stereotypów staje się misją kulturową, ujawnian ie absurdu - jedy
nym prawdziwym doniesieniem o rzeczywistości , śmiech - jedyną uciecz
ką przed wszechogarniającym , wrogim indywidualności porządkiem . 

Oto sens ich dzieła . 
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Prasa o Oberiu 

25 stycznia 1928 
Wieczór Oberiu w "Domu Prasy " 
Wczoraj w " Domu Prasy" działy się rzeczy wcale nie do prasy . 
Tak jak bezceremonialni byli oberiuci (rozszyfrujmy : Zwirizek 
Sztuki Realnej ) , tak i frywolna była publiczność . Gwizdy , psy
kanie , okrzyki , swobodna wymia11a pogladów z wy:,t t~fJUJacym. 
r l 
t ••• J 

Najważniejsze było pyta n ie , które żywiołowo wyrwało ~ie z sal. 
- Po co·' Na co? K •0111 µoc.r zeb11y Le11 bałagan"' 

Kraciaste czapki , rude peruki , koniki na biegunach. P0nurackic
pretensje do mało zabawnego cyrku , do rzeczy leszcze nie ogra 

nych . 
i . .. J 

- Wyraziłbym swoje zdąnie o oberiulach - powiedział przedsta
wiciel Związku Poetów - ale nie moge : jestem tutaj oticjal n iP , 
a na sali są kobiety . 
Zresztą oberiuci sami powiedzieli o sobie ustami a 11tora Elż

biety BAM : 
- Jeśli idziesz kupować ptaka , przyjrzyj się , czy ni• ma zębow . 

Jesli ma zęby , to nie ptak . 
- Ale karaluch - dodał widz . 

9 kwietnia 1930 
O pewnym wystąpieniu literackich chuliganów 
Rozpoczęła się dyskusja . Wszyscy , którzy wzieli w niej udział , 

jednomyśl n ie , przy burzliwych oklaskach zgromadznnych , dali 
oberi u tom ost rą odp ra wę . Z oburze n iem wskazywa no , ż~ w okresie 
wytężon ych wysiłków proletariatu na trencie budowni,twa soc1a
listycz nego , w okresie decydujących walk klasowyc:n oberiuci 
stoją poza życiem społeczeństwa , poza społeczną rzeczywisto
scią Z w iązku Radziec kiego . Byle dalej , byle dalej od rej nudnej 
rzeczywistości , od tej n ieznośnej po-li-ty-ki , =apomnieć się w 

narcystycznym smako waniu swej dzikiej poetyckiej łobuzerii , 

swego chuligaństwa ! 

Oberi u c i d alec y są o d bu d o wn ictwa . N ie n awi d zą walki , jaką to
czy prole t.a ri a t . I ch odejśc i e od życia , ich bezmyślna poezja , 
ich p ozaroz umo wa żonglerka - to protest przeci wko dyk taturze 
proleta r iat u . Dlat ego ich poezja jest kontr r e wolucyj na . To 
poezj a ob cy c h nam lud z i , p oezj a wroga k lasowego - oto kon kluzja 
p r o l e tar i a c ki c h st ud e n tów. 
( . . . ) 

Na wi a sem mówi ąc , dlaczeg o z w iąze k pi sarz y z nosi w swoich 
szeregach podo bne sz umo win y , p o d o bny c h. Ob eriutów? Wszak 
z wią z e k zr zes za pi s a rz y r ad ziecki c h ? 
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Łukasz Czuj 

Kilka uwag na marginesie Tanga Oberiu 1928 

Myśląc o Oberiutach warto pamiętać o Gogolu i Witkacym. Gogol był przed , 

Witkacy obok. Dalej, w sensie geograficznym, a nie historycznym, są dada

iści i surrealiści - cała europejska awangarda. Jednak to co we Francji czy 

Szwajcarii byłą zabawą, grą w sztukę , w Rosji stało się grą o życie . 

Spójrzmy na nich poprzez Witkacego, który w roku 1917, jako oficer carskiej 

armii, był w Sankt Petersburgu i stanął twarzą w twarz z rewolucją. Tym 

doświadczen iem , jest podszyta cała jego twór

czość - ci wszyscy Hiperrobociarze i Członko

wie Ligi Automatyzi:nu b iorą swój początek z 

przerażenia autora, który zobaczył narodziny 

machiny do unicestwiania indywiduum. 

W roku 1917 Charms miał 12 lat. Teoretycznie 

mógł spotkać się z Witkacym na ulicy Sankt Pe

tersburga. Nawet jednak, jeśli ich drogi się nie 

skrzyżowały, to obaj wynieśli coś ważnego z tego 

bezpośredn iego doświadczenia historii . 

Dlatego tak ważne jest, aby nie dać się uwieść 

pozornej żartobliwości oberiuckich tekstów. Co 

s ię kryje za tą zabawą? Zwykła głupota i niefrasob l iwość czy szalona despe

racja i odwaga? Co ich pcha do gry ze śm iercią? Inni szl i na lep sztuki prole

tariackiej , poddawali się . Oberiuci z_ zadziwiającym uporem zdąża li pod wiatr. 
Gdzie jest ich strach? 

Jak, patrząc z naszej perspektywy, zrozumieć postawę Charmsa gdy w roku 

1928 przechadzał się po Newskim Prospekcie odziany tylko w kapcie i fajkę 

angielskiego dżentelmena . Poczuć tę całą energię , która gromadzi się na 

styku kufajkowej rzeczywistości sowieckiego "raju" a nieujarzmionej woli ży

cia, tworzenia , eksplodującej w klubach i gosizdatach miasta nad Newą. Przy

pomnijmy sobie rok 1985 czy 86 w Polsce. Apatia , brak nadziei na zmianę 

sytuacji i kolorowa eksplozja Pomarańczowej Alternatywy. Waldemar Fry

drych i inni "pomarańczowi " byli w tym samym wieku co Oberiuci . W podob

ny sposób oswajali rzeczywistość poprzez śmiech . 
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Mały traktat o teatrze surrealistycznym, dadaistycznym i oberiuckim 

+ W teatrze surrealistycznym zestawienia różnych - często ze sobą sprzecz

nych elementów, służą stworzeniu obrazu o określonej konstrukcj i poetyc

kiej . Surrealizm odwzorowując mechanikę snu - z jego płynnością, nakłada

niem się planów, służy kreacji rzeczywistości alternatywnej do świata realne

go. W świecie snu, wartości ulegają zawieszeniu - zbrodnia staje się lekka, 

nie powoduje wyrzutów sumienia. 

+ Dadaizm zakłada świadome i wręcz perwersyjne zderzanie różnych słów, 

obrazów, dźwięków. Mechanika dadaistyczna ma podłoże anarchistyczne, 

nihilistyczne. Dadaizm uderza w zastane wartości , mniejszą wagę przykła

dając do tworzenia nowych, dokonuje obnażenia świata realnego . Wyrzeka 

się wiary w podświadomość i metaforykę snu . 

Stąd - używając podobnych obiektów czy słów - dadaiści i surrealiści osią

gają zupełnie przeciwny efekt. 

+ W świecie Oberiu charakterystyczne dla obydwu kierunków motywy 

często się przeplatają. W swoim manifeście Oberiuci , co prawda, odżegnują 

się od podświadomości , podkreślając , iż kierują swoją uwagę w stronę real

ności. Będąc jednak późnymi dziećmi awangardy, noszą w sobie dziedzic

two większości prądów artystycznych tamtej epoki : konstruktywizmu, futury

zmu, dadaizmu, surrealizmu czy abstrakcji. Nowa formuła Oberiu polega na 

przetworzeniu realnośei w senny koszmar, gdzie "realność przepisana na 

sen, ukazuje swoją grozę". 

Łukasz Czuj 

Jak przygotować wieczór OBER/U? 

Należy przeprowadzić batalię w następujący sposób: po naszych utworach 
wystąpi Igor Bachtieriew i wygłosi nonsensowne przemówienie, posługując 
się cytatami z utworów nieznanych poetów, itd. Następnie wystąpi ktoś inny i 
też wygłosi przemówienie, tylko w duchu marksistowskim. W swym wystą
pieniu będzie nas bronił. Na zakończenie dwie nieznane osoby podejdą do 
stołu ramię w ramię i oświadczą: w nawiązaniu do poprzednich wypowiedzi 
nie mamy wiele do powiedzenia, ale coś zaśpiewamy. I coś zaśpiewają. W 
końcu wystąpi Gaga'Kacman i wyrecytuje coś z żywotów świętych. 
To będzie dobre. 
Danii/ Charms 
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Sen Kaługina 
Kaługin zasnął i przyśniło mu się , że siedzi w krzakach , a obok krzaków 
przechodzi milicjant. 
Ka/ugin obudził się , podrapał po brodzie , znowu zasnął i znowu przyśniło mu 
się , że idzie obok krzaków, a w krzakach zaczaił się i siedzi milicjant. 
Kaługin obudził się, położył pod głowę gazetę, żeby nie moczyć śliną podu
szki , znowu zasnął i znowu przyśniło mu się , że siedzi w krzakach , a obok 
krzaków przechodzi milicjant. 
Kaługin obudził się, zmienił gazetę , położył się , znowu zasnął i znowu przy
śniło mu się, że idzie obok krzaków, a w krzakach siedzi milicjant. 
Tu Kaługin obudził się i postanowił już nie spać, ale momentalnie zasnął i 
przyśniło mu się, że siedzi za milicjantem a obok przechodzą krzaki. 
Kaługin zaczął krzyczeć i rzucać się po łóżku , ale obudzić się już nie mógł . 

Kaługin spał cztery noce z rzędu, a piątego dnia zbudził się tak wychudzony, 
że musiał buty przywiązywać do nóg sznurkami , aby mu nie spadały. 

W piekarni gdzie Ka/ugin kupował zawsze pszenny chleb , nie poznano go i 
wetknięto mu sitkowy. 
A komisja sanitarna, która chodziła po mieszkaniach, zobaczywszy Ka/ugi
na uznała go za osobę antysanitarną i całkowicie nieprzydatną i poleciła 
spółdzielni mieszkaniowej wyrzucić Ka/ugina razem ze śmieciami . 

Ka/ugina złożono na pół i wyrzucono jak pierwszy lepszy śmieć. 
Daniil Charms 

Z "Niebieskiego zeszytu numer 10" 
Był sobie pewien rudy człowiek, który nie miał oczu i uszu . Nie miał także 
włosów, toteż rudym nazywano go umownie. 
Mówić nie mógł, jako że nie miał ust. Nosa także nie miał. 
Nie miał nawet rąk i nóg . I brzucha nie miał , i pleców nie miał, i grzbietu nie 
miał, i żadnych wnętrzności nie miał. Niczego nie miał! Tak, że nie wiadomo, 
o kim mowa. 
Lepiej już nic więcej o nim nie mówmy. 
Daniil Charms 

Elegia (fragment) - Aleksander Wwiedenski 
Zachwytu zaznać nie umiemy, 
Przyjaciół podle sprzedajemy, 
Każdy z nas - ciasny, mroczny, niemy, 
I Bóg wśród nas nie gości. 
Kwiat klęski samiśmy sadzili 
I sobie siebie wybaczyli, 
Nam cośmy się już spopielili , 
Nad orła milszy goździk . 
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* * * 
Siła znajdująca się w słowach powinna być wyzwolona. Są takie zestawienia 
słów, przy których jej działanie staje się wyraźniejsze. Nie wypada myśleć , że 

ta siła wprawi przedmioty w ruch . A ja jestem przekonany, że siła słów może 
dokonać i tego . [ .. . ] 
Na razie znam cztery rodzaje maszyn słownych : wiersze , modlitwy, pieśni i 
zaklęcia . Te maszyny zostały zbudowane nie drogą obliczeń czy też rozwa
żań, ale w inny sposób, który nosi nazwę ALFABETU . 
Bohaterstwo, patos, dziarskość, morały, higieniczność , obyczajność , rozrzew
nienie i zapał - to uczucia i słowa, które mi są nienawistne. 
Całkowicie za to rozumiem i poważam zachwyt i ekstazę, natchnienie i roz
pacz, namiętność i powściągliwość, rozwiązłość i cnotę , zmartwienie i smu
tek, radość i śmiech . 

Danii/ Charms 31 października 1937 

Nazywają mnie kapucynem. Poobrywam za to uszy, komu trzeba, a na razie 
nie daje mi spokoju sława Jana Jakuba Rousseau . Skąd on wszystko wie
dział? Jak przewijać dzieci i jak wydawać panny za mąż! Też bym chciał tak 
wszystko wiedzieć . Ja zresztą wszystko wiem, tylko że nie jestem pewien 
swojej wiedzy. O dzieciach wiem na pewno, że w ogóle nie należy ich przewi
jać, tylko likwidować . W tym celu urządziłbym w mieście centralny dół i wrzu
cał tam dzieci . Żeby zaś z dołu nie wydostawał się odór rozkładu, można by 
go co tydzień zalewać niegaszonym wapnem. Do tego samego dołu strącił
bym wszystkie owczarki niemieckie. 
A teraz o tym, jak wydawać panny za mąż . Według mnie jest to jeszcze 
prostsze. Otworzyłbym publiczną salę , gdzie, powiedzmy, raz na miesiąc 
zbierałaby się cała młodzież . Wszyscy od 17 do 35 lat musieliby się rozebrać 
do naga i przechadzać po sali . Jeżeli ktoś sie komuś spodoba, to taka para 
idzie sobie do kącika i tam już ogląda się szczegółowo . Zapomniałem dodać, 

że wszyscy powinni mieć na szyjach karteczki z imieniem, nazwiskiem i ad
resem . Potem do tego, kto przypadł nam do gustu, można napisać list i na
wiązać bliższą znajomość. Jeśli zaś do tych spraw wtrąci się staruszek albo 
staruszka, proponuję zarąbać ich siekierą i zawlec w to samo miejsce, gdzie 
dzieci , czyli do centralnego dołu . 

Napisałbym jeszcze o posiadanej przez siebie wiedzy, ale niestety muszę iść 
do sklepu po machorkę. Kiedy iclę ulicą, zawsze biorę ze sobą gruby, sękaty 
kij . Biorę go ze sobą, żeby tłuc nim dzieci, które wplątują się mi pod nogi. Z 
pewnością dlatego przezwano mnie kapucynem. Ale poczekajcie , łotry , je
szcze wam pourywam uszy! 

Danii/ Charms 12 października 1938 
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Wypadki 
Pewnego razu Orłow, objadł się tłuczonego grochu i umarł. A Kryłow, dowie
dziawszy się o tym , także umarł . A żona Spiridonowa spadła z kredensu i 
także umarła. A dzieci Spiridonowa utopiły się w stawie. A babka Spiridono
wa rozpiła się i poszła w świat. A Michajłow przestał się czesać i zachorował 
na parch . A Krugłow narysował damę z pejczem i zwariował . A Pierechwo
stow otrzymał telegraficznie czterysta rubli i tak się napuszył , że go wyrzucili 

z pracy. 
Tacy dobrzy ludzie, a nie potrafią stanąć pewnie na nogach. 

Anegdoty o wielkich pisarzach 
Danii/ Charms 

Pewnego razu Lew Tołstoj zapytał Dostojewskiego, świeć Panie nad jego 
duszą: "Prawda, że Puszkin to słaby poeta?" "Nieprawda" - chciał powie
dzieć Fiodor Michajłowicz, ale przypomniał sobie, że nie może otworzyć ust, 
od kiedy przewiązał sobie pękniętą czaszkę , i zmilczał . "Milczenie to zank 
zgody" powiedział Lew i wyszedł . Wtedy Fiodor Michajłowicz , świeć Panie 
nad jego duszą, przypomniał sobie, że to wszystko mu się tylko przyśniło . 
Ale było już za późno . 

Puszkin siedzi u siebie i myśli : "Dobrze, jestem geniuszem. Gogol też jest 
geniuszem. Ale przecież i Tołstoj to geniusz, i Dostojewski, świeć Panie nad 
jego duszą - też. Kiedy się to wszystko skończy". 
I w tym samym momencie wszystko się skończyło . 

Dostojewski pojechał w gości do Gogola. Otwierają mu. 
- Co też pan, Fiodorze Michajłowiczu! Mikołaj Wasiljewicz już pięćdziesiąt 
lat jak umarł . 
- No i co - pomyślał Dostojewski - świeć Panie nad jego duszą, ja przecież 

też kiedyś umrę . 

Pewnego razu Puszkin strzelał się z Gogolem. Puszkin mówi: 
- Ty strzelaj pierwszy. 
- Jak to - ja? Nie, ty! 
- Ach, ja! Nie - ty! - no i się nie strzelali. 

Pewnego razu Gogol przebrał się za Puszkina, przyszedł do niego do domu 
i dzwoni do drzwi . Puszkin otwiera mu i woła : "Popatrz no, Arino Rodionowa, 
to ja przyszedłem!" 
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Droga Klaudio Wasiljewno, 

Poniedziałek , 16 października 1933 
Petersburg 
Budując i niszcząc talent wyrasta, 
A pomyślność to jest stagnacja i basta. 

Teraz moim zadaniem jest stworzenie własnego porządku . To mnie fascynu
je, i tylko o tym myślę . O tym mówię , starając się to opowiedzieć - opisać . 

narysować, odtańczyć, wybudować . Jestem stwórcą świata , i to jest we mnie 
najważniejsze . Jakże mógłbym nie myśleć o tym bez przerwy?! We wszyst
ko, co robię , wkładam świadomość , że jestem stworzycielem świata . Nie 
robię też zwyczajnego buta , tylko przede wszystkim stwarzam nową rzecz . 
Nie wystarcza mi to, że but wyjdzie wygodny, mocny i ładny. Ważne jest dla 
mnie, żeby był w nim ten sam porządek , co i w całym świecie ; żeby porządek 

świata nie ucierpiał , nie zabrudził się poprzez zetknięcie ze skórą i gwożdzia

mi, żeby niezależnie od kształtu buta zachował swoją postać , pozostał ten 
sam, pozostał czysty. 
To ta sama czystość, która przenika wszystkie sztuki. Kiedy piszę wiersze, 
najważniejszy wydaje mi się nie pomysł. nie treść, nie forma i nie mgliste 
pojęcie jakości, ale coś jeszcze bardziej mglistego i niepojętego dla racjonal
nego umysłu, zrozumiałego jednak dla mnie i, mam nadzieję , również dla 
Pani, droga Klaudio Wasiljewno - czystość porządku. 

Ta sama czystość jest w słońcu , trawie , człowieku i w wierszach . Prawdziwa 
sztuka należy do pierwotnej rzeczywistości , tworzy świat i jest jego pierw
szym odbiciem. Jest absolutnie realna . 
Danii# Charms 

Z dziennika, rok 1937 
Doszczętnie otępiałem. To jest straszne. Całkowita impotencja w każdym 
sensie. Rozlazłość nawet widoczna w charakterze pisma. 
( . .. ) 
Dzięki Ci, Chryste , za pożywienie nasze doczesne. I nie pozbaw nas Króle
stwa Bożego . 

Dzisiaj będziemy głodować . ( ... ) 
Tak nisko upadłem jak mało kto upada. Jedno nie ulega wątpl iwości - upa
dłem już tak nisko, że już się nigdy nie podniosę . ( ... ) 
Nic nie moge robić.Bez przerwy chce mi się jeść jak Obłomowowi . Straciłem 

wszelką nadzieję . Dzisiaj po raz ostatni jedliśmy obiad .( ... ) 
Giniemy - O Boże ratuj nas. 
Danii/ Charms 
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Państwowy Teatr Rozrywki 
41-500 Chorzów, ul Konopnickiej 1, tel. 413-231-5, fax 414-195 
www.entropia.com.pl./Teatr Rozrywki 

Dyrektor naczelny i artystyczny 

Kierownik muzyczny 

Kierownik literacki 

Kierownik wokalny 

Kierownik zespołu wokalnego 

Kierownik zespołu baletowego 

Koordynacja pracy artystycznej 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 

Impresariat 

Reklama 

Kierownik działu produkcji środków 

Dariusz Miłkowsk i 

Jerzy Jarosik 

Paweł Gabara 

Ewa Mentel 

Jan Wierzbica 

Janusz Krzypkowski 

Ewa Nowiaszak 
Aleksandra Kajewska 

Barbara Chodacka 

Aleksandra Bocianowska 

Anna Jakubowska 

inscenizacyjnych i obsługi sceny Andrzej Nike 

Mistrzowie pracowni: 
krawieckiej damskiej 
krawieckiej męskiej 
perukarskiej 
kapeluszy 
malarskiej 
stolarskiej 
ślusarskiej 

brygadier sceny 
starsze garderobiane 
rekwizytorzy 
konstruktor dekoracji 

Redakcja programu 

Halina Mattheus 
Andrzej Piper 
Zofia Jankowska 
Zofia Dziugieł 
Marek Orłowski 
Krzysztof Danewicz 
Ireneusz Mrożek 
Piotr Leśnik 
Aldona Porwolik, Anna Szołtys 
Iwona Bruch, Arkadiusz Sikora 
Andrzej Nike 

Łukasz Czuj, Paweł Gabara 
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·ze zbiorów 

Dzi~łu -Doku menta~ji 
ZG ZASP 

. 
' ' ! Mini manifest Oberiu ' ' ' 

Oberiu jest jak szafa , ż której nigdy 
nie wiadomo ·CO wypadnie. 

My, ober i uci jesteśmy poetami nowego 

odczuwania świata. Nasza wola twórcza 
przelewa się przez bariery gatunków . 

My, oberiuci jesteśmy u
0

czciwymi pracow

nikami swej sztuki. Tworzymy nowy język 
poetycki , nowe odczucie życia ; 

1
' My, oberiuci , jesteśmy s t owar

0

zyszeniem , 

które łączy·artystów nowej s ztuki , a nie 
pacykarzy. 
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