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Dowcip jest bronią, ale 
posiadanie za nielegalne 

ANTONI SŁONIMSKI (1895-
1976). był poet ą, prozaikiem, dra
maturgiem, f e l ieto nistą, kryty
kiem teatralnym i satyrykiem. 

nie należy karać 
dowcipu 

Antoni Słon imski 

„ 

SŁONIMSKI O SOBIE 

>J ieprzer w ana obec ność a utora na scen ie 
rozgrywających s i ę wydarzeń nie zna cza, 
że występował on w jedn ' j ty lko r oli. .J es t 
wię c kol ejno anarchistą , s rndyk ali s tą i pił

sudczyk iem. Z obozu Pił sudskiego p o sp ra
w ie Brześcia p r zechodzi do opozycji , po wo j
nie znajdu je si ę n a emigr acji , zrywa z emi
gra cją, w raca do kraju aby tu z kolei wejść 

w liczne kon trower sj e . .Test pacyfistą i rani 
przeciwnika w p o.ied y nku na pistole ty . Wy 
rzucony z gimnazjum g ł osi wielkość nau ki . 
Prawnuk uczon ego jest samoukiem. Widzi 
my go na scenie k abaretu „Ptak Niebieski" 
i na komisji Praw Człow ieka w Narodach 
Zj ednoczonych. Pisze przc·mówien ia dla Si
korskiego i monologi dl a Dymszy. Zwiedza 
wszystkie c::c;ści świ a ta z wyją tkiem Au
stralii i jest pisarzem najśc iślej związanym 

z Warszawą. Karany dw ukro tnie za prze
stępstwa prasowe zostaje szefem sekcji 
UNESCO oraz Prezesem Związku Liter atóv., 
po czym szybko traci oba te stanowiska. 
Otr zymuje złoty la ur Akademii Literatury , 
który na skutek r easumcji wniosku zostaj e 
mu po dwu dniach odebrany. Przykry i zło
śliwy w polemikach literackich, jest w ży

ciu człowiekiem pogodnym. Jako uparty op
tymista ulega liczny m złudzeniom. 



DWIE OJCZYZNY 

W twojej ojczyźnie karki się zgina 
Przed każdą władzą. 

Dla zwyciężonych - wzgarda i ś lina, 

Gdy ich na kaźń prowadzą. 

W twojej ojczyźnie, gdyś hołdy składał -
Przed obce trony, 
W ojczyźnie mojej, jeśli kto padał, 

To krwią zbroczony. 

W ojczyźnie twojej do obcych w wierze 
Bóg się nie zniża. 
Moja ojczyzna świat cały bierze 
W ramiona krzyża. 

W twojej ojczyźnie sławnych portrety -
Tom w etażerce. 
W mojej ojczyźnie słowa poety 
Oprawne w serce. 

Chociaż ci sprzyja ten wieczór mglisty 
I noc bezgwiezdna, 
Jakże mnie wygnasz z ziemi ojczystej, 
Jeśli jej nie znasz? 

l 

INNI O SŁONIMSKIM 

TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI: 

Cechą Słonimskiego jako p isarza jest pasja, 
z jaką walczy przeciw temu, co uważa za 
głupie i nikczemne. Już sama głupota wy
prowadza go z równowagi. 

WACŁAW BOROWY: 

Słonimskiego można lubić mniej lub wię 

cej, można nie lubić zupełnie. Nikt nie za
przeczy, że to jest pisarz wybitny; nikt mu 
nie odbierze stano wiska, k tóre zdobył v 
poez.ii polskiej (chyba sposobem takim , ja
ki władcy dzisiejszych Niemiec zastosowali 
do Heinego). 

WITOLD GO MBROWICZ: 

Śmieszne porównywać jego wpływ z wpły
wem Sienkiewicza , Ż romskiego? A ja 
twierdzę, że na nim wychowało się poko
lenie, tak to n iekoniecznie trzeba być bo
giem by mieć wyznawców. 

ADOLF RUD ICKI: 

Pan w angielskim garniturze, ktoś ze śro

dowiska, z kawiarni, nic ludowego, a jed
nak po stronie właściwej, po stronie krzyw
dy. Zawsze. 

TADEUSZ KONWICKI: 

Kochamy Antoniego za całokształ t ( „.) Ko
chamy go za postawę, zawsze \vyprostowa
ną, pełną godności postawę rozumnC'go pi
sarza i szlachetnego człowieka, obdarzonego 
zresztą gustownymi słabostkami. Kochamy 
Antoni go za ciągle świeży, stale n ·iwator
ski dowcip i za wytworny, z lekka staro
świeck i tok prozy. J est za co kochać An
tonieao. 

A i\ DRZEJ l\.IJOW SKI: 

Anton i Słonimsk i był poetą o pięknym 

er cu i t y l eż było w nim pozy tywnej wiary 
w istn ien ie, ile najczarniejszego zwątpienia 

i pragn ien ia niebytu, ty leż poczucia siły, co 
bez. ił y, tyle p wności siebie, co l ęk u . 



AHASWER 

Ja już tej wojny nie wygram, 
Serca już nie wyrwę z kleszczy. 
Uciekam - zbieg i emigrant, 
Jak uciekałem z Zaleszczyk. 

Uciekam drogą zawiłą, 
Od własnych uciekam wspomnień 
Jak ten co siadł nad mogiłą 
I szuka gwiazd nieprzytomnie. 

Skulony, skryty w fotelu, 
Czujny dezerter ze świata, 
W małym londyńskim hotelu 
Węzły gordyjskie rozplatam. 

Patrzący w popioły wygasłe, 
Pledem okryty jak chustą, 
Strudzony biegiem Ahaswer, 
Owijam, otulam się pustką. 

ł 

ł 
} 

KRYTYCY DWUDZIESTOLECIA 
O „RODZINIE" 

„Rodzina" Antoniego Słonimskiego miał a 

swoją prapremierę w Warszawie, 19 XII 1933 
roku, w teatrze Nowa Komedia. Sztukę gra
no później we Lwowie, Wilnie, Katowicach, 
Sosnowcu, Krakowie, Pradze czeskiej, a po 
wojnie w Londynie. 
W roku 1935 Stefan Jar acz dołączył akt 
„Rodziny" do zestawu fragmentów trzech 
sztuk, w których wystąpił z okazji swego 
jubileuszu. Słonimski pisał po wojnie, w 
związku z zakazem grania „Rodziny": «Ze 
względu na „Rodzinę" nie wolno wspomi
nać o tym jubileuszu. Nie wolno również 

wystawiać „Turonia". Widocznie pomylili 
„Turonia" z Kuroniem». 

TADEUSZ SINKO: 

„Rodzinę" Słonimskiego można by nazwać 
szkicem komedii narodowej (fabula togata), 
ponieważ przedstawia nie konwencjonalną 

intrygę, ale rzeczywistość polską rozpatry
waną w poróvvnywaniu z tym, co jest n3 
zachód i na wschód od niej. 

EMIL BREITER: 

Gdyby stanąć na stanowisku, że głos ludu 
jest głosem Boga, należałoby „Rodzinę" Sło
nimskiego, graną obecnie w Warszawie przez 

mistrza Jaracza w otoczeniu znakomitego 
zespołu, uznać za najś\.vietniejszą komedię 

ostatnich lat dziesięciu. 

TADEUSZ BOY-2ELEIVSKI: 

Dawno się tak w teatrze nie śmiano; śmia
no się jak na najlepszej farsie, podczas gdy 
jest to komedia polityczna dużej kiasy. 

JAKUB APPENSZLAK: 

W „Rodzinie" nie ma martwych punktów -
ramy komedii wypełnione są gęsto i ściśle 

tekstem stanowiącym bogatą mieszankę do
brych pomysłów sytuacyjnych, zręcznej 

charakterystyki poszczególnych figur, dow
cipów i efektownych paradoksów. 

KAZIMIERZ WIERZYŃSKI: 

„Rodzina" jest z typu satyr shawowskich i 
ma dość luźną dyscyplinę komediową. Wiąże 
ją i spaja przede wszystkim nieporównany 
dowcip słowny Słonimskiego, zapewne jeden 
z najcelniejszych dzisiaj na świecie. 
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iH a r w Za re mo i1i:;k .: 
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Sta nisln wu e r.:a1101c -
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SŁONIMSKI O ... 

O publirzno.sci t eatralnej 

Nade wszystko należy gwizdać. Dopóki pu
bliczność nasza nie nauczy się wyraża ć głoś

no niezad ow ol en ia, nie będzie u nas życ i:i 

teatralnego. 

O pou:.uc iu humoru 

Nie lekce·wa żrny poczucia humoru, bo j st 
to cecha na jbardzie j może Judzka. By dl . ni 
uśmiecha się nigdy 

O h istorii 

::VIo żn a b, · rzec , L.e dzie j " lu dzkośc i zarnyl ·a
ją się w dwu ok r zyk ach: „Chrześci j a ni 

dla Jwćl'.v! " i „Lwów dla chrześc ij a n!" 

O h istorykac h 

Kłamstwo czeka na swego historyka. Histo
ry c ze sw ej strony ni cz eka ją i od par u 
tys iE~cy la t kł am i ą jak najęci. 

O ld ót n ia. ch 

Kłótnie bywają nie wy nikiem różnicy zdań , 
ale ympo.tii i an typati i. Czy można tol ,_ 
rować, aby ja l aś przykra morda ciąg l e mi a
- . ? 
ła rac.i ę. 

O zwulcza ni ll. 

Zwalczać mo żna t y lko ludzi, któ r zy coś r -
prezentują, a tych jes t w Polsce , niestety . 
tak niewielu , że należy ich otaczać troskl i
wą opieką. 

O przyjaciołach 

Świat się zmienia i ludzie się zmieniaj ą. 
Czas0m cholernie szybko. Wystarczy odwró
cić się na chwilę, a już z przyjaciela robi 
.:; ę świnia. 

O „Who is wlw'' 

Jest taka informacyjna książka 
„Who is who". U nas trzeba by 
dziennie wydawać nową edycję, 
who, a kto nie j st . 

O rnis i ylwc h 

angielska 
teraz co
k to jcs 

Bardzie .i nam trzeba cywilizacji i pieniędzy 
niż m istyk i. Z tym towa r m do m:s nic 
przychodźcie. l\II is ty ków mamy nawet nEl 

ekspor t. 

O alergiach 

Bywają różne alergie czyli uczulen ia. J edni 
puchną od t r uskawek czy raków, inni od 
pomidor ów. Ja mam uczulenie na pretens jo
nalność . Wszystko znoszę , póki jes t skrom
ne . Oczywiście z wyjątkiem honora riów. 

O i yki '! ikac h 

Jeśli już mDmy nosić ety kietki, to proponu
ję , aby by ły z da tami ważności , jak l l'.~ ar
s wo. Na przykł3d: „Uwaga , ważne ty lko 
od m arca" al1::o „tylko w czas ie październi
ka". lbo „tyll'o po grudniu". 



Łatwo się mnie nie pozbędziecie. 

Melodia, którą się pamięta, 

Piosenka, której refren powraca, 

Dowcip szyderczy, żart ulicy, 

Rym celny, niespodziana pointa, 

To moi wierni sojusznicy. 

W starej powieści czy dramacie 

Mój gest i głos mój rozpoznacie. 

Poczciwy truizm, banał z nagła 

Dreszczem przebiegnie wam po grzbiecie, 

Lub szlochem skoczy wam do gardła. 

Łatwo się mnie nie pozbędziecie. 

(Z poematu „Sąd nad Don Kichotem") 

Po mego życia trudach, jeśli 

Na jakieś względy zasłużyłem, 

Nie chcę, by moją trumnę nieśli 

Ci właśnie, których nie znosiłem 

A.S. 

ON NIE CHCE CZYTAĆ GAZETY 



W REPERTUARZE TEATRU 

Antoniego Marianowicza i Tadeusza Dołęgi-Mostowicza 

PAMIĘTNIK PANI HANKI 

Sławomira Mrożka 

POLOWANIE NA LISA 

Boba Randalla 

POKÓJ Z WIDOKIEM NA RZEKę 

NASTĘPNA PREMIERA 

Brian Clark 

CZYJE TO ŻYCIE 

Wszy stkie teks ty p rócz cyta t ów krytyk ów litcr ~• c 

kich są pióra Antoniego Słonimski ego. 

Program oprac owała Joanna Godlewska. 
Reprodukcj e zdjęć wykona ł L eon M y szkowski . 
Projekt okładki Eryk Lipiński. 
Reda k c ja techn iczna Barbara Zuk. 
Układ gra ficzny Andrze j Zuk. 

Wyd Cl wca T eatr TV P „KWADRAT " 
Ka sa czynna od 13-lej do 20-tej, tel. 26 -23-89 
oprócz ponied ziałków. Przedsprzedaż na 14 dni 
przed przedstaw ieniem w kasie teatru oraz ka
sa ch SPA TiFu. 
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