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  ¯ycie mo¿e nieœæ ze sob¹ wiele oka-
zji do zabawy i jednoczeœnie wiele po-
wodów do bólu. Zabawa, gra, z regu³y 
bywa wspania³ym doœwiadczeniem, 
wolnym od przymusu i konsekwencji, 
zak³ada spontanicznoœæ, dobrowolnoœæ 
i w koñcu przyjemnoœæ. 
 Johan Huzinga w swojej pracy Homo 
ludens. Zabawa jako źródło kultury
stwierdza, że zabawê mo¿na trakto-
waæ jako „czynnik kulturotwórczy”, 
realizacjê potrzeb sakralnych, magicz-
nych, potrzebê prze¿ycia tego, czego 
w rzeczywistoœci doœwiadczyæ nie spo-
sób. Roger Caillois, francuski socjo-
log i krytyk literacki, przypisuje grze 
umówione granice, których nie wolno 
przekroczyæ aby nie ulec manipulacyj-
nej sile gry, nie uto¿samiaæ fikcji z rze-
czywistoœci¹. Gra nie ma prawa rywa-
lizowaæ z autentyzmem, bo w samych 
jej za³o¿eniach istnieje „przeciwstawia-
nie siê powadze ¿ycia”, które umo¿li-
wia wy³¹czenie siê choæby na chwilę
z nurtu powszedniej egzystencji. 
  Mieczys³aw Czychowski w swojej 
poezji pokazuje zacieranie siê granic 
miêdzy gr¹ a rzeczywistoœci¹. Œwiat 
w jego ujêciu prezentuje siê jako jedna 
wielka zabawa w chowanego. Ka¿dy 
kryje siê przed ka¿dym, zmienia ma-
ski, bo tak jest bezpieczniej. Ludzie 
graj¹ ze sob¹ czêsto okrutnie o bardzo 
wysok¹ stawkê – o przetrwanie. Co 
gorsze, graj¹ przede wszystkim z lo-
sem, a wiêc bez szans na wygran¹, ale 
to chyba jedyna mo¿liwa metoda za-
chowania poczucia odpowiedzialno-
œci za siebie w œwiecie rozchwianym,
kalekim. Tam, gdzie cz³owiek zajmu-
je pozycjê kukie³ki lub komedianta, 
nale¿y umieæ siê zachowaæ. Aktor nie-
profesjonalny musi wybraæ najlepsz¹ 
strategiê przetrwania, zak³ada wiêc 
maskê przeœmiewcy i udaje siê na za-
bawê.

Wesele

  Ju¿ Wyspiañski w swoim dramacie 
wykaza³, że wesele mo¿e zainspiro-
waæ do autowgl¹du, który pozwoli o-
kreœliæ, co komu „w duszy gra”. W in-
terpretacji psychoanalitycznej Wesela 
obrzêd ten umo¿liwia postaciom sa-
modzielne, choæ mo¿e nie do koñca 
œwiadome, spenetrowanie najgłęb-
szych zakamarków duszy. Wyspiañ-
ski zabiera swojego czytelnika w po-
dró¿ na samo dno po to, aby okreœliæ 
to¿samoœæ indywidualn¹ bohaterów – 
i zbiorow¹ narodu. Podobnie dzieje siê 
w poezji Czychowskiego; dominuje 
tu jednak wymiar jednostkowy, czego 
dowodem jest choæby utwór Wesele 
z tomiku Misterium na uboczu.

 [...]Nie znalazł siebie.
                              [Czy był niedojrzały.

A czemu płakał wśród zgubionych 
[wielu, 

   Dojrzewających zwykle na weselu –
Gdy wiśniak idzie na stoły i pieczeń

  Goœæ wesela szuka siebie i nie znaj-
duje. Czuje siê obcy i jednoczeœnie 
„swój – jako œwiadek”. Mo¿e to suge-
rowaæ rozszczepienie na dwa œwiaty. 
Œwiat pierwszy – w³asny, wewnêtrzny, 
weselnika odseparowanego od wspól-
noty. BodŸce z zewn¹trz s¹ wyraŸnie 
t³umione. Zamiast gwaru, strzêpów 
rozmów, granych melodii, weselnik 
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„Byæ mo¿e trafisz na wesele wracaj¹c z pogrzebu.”
Mieczys³aw Czychowski – zabawa i œmieræ

  Mieczysław Czychowski (1931-1996) – polski malarz, rysownik, rzeźbiarz 
i poeta; na zdjęciu w roku 1979.
 Absolwent wydziału malarstwa sztalugowego w pracowni prof. Juliusza Stud-
nickiego i prof. Krystyny Łady-Studnickiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Gdańsku (obecnie: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), dyp-
lom w 1957 r. Był przyjacielem i mentorem młodego Edwarda Stachury, który 
w początkowym okresie swojej twórczości przebywał w Trójmieście.
  Debiutem poetyckim Czychowskiego była publikacja wiersza pt. „Ja dziś 
z Wami” w 1951 roku w „Głosie Wybrzeża”. Publikował również w innych trój-
miejskich pismach, takich jak „Kontrasty”, „Litery”, „Rejsy”, a także w prasie 
ogólnopolskiej: „Twórczości”, „Poezji”, „Współczesności” i innych.

(wg Wikipedii)

rejestruje obrazy. Widzi na przyk³ad 
instrumenty muzyczne; nie wiadomo 
jednak, czy s³yszy dŸwiêk muzyki. 
Goœæ weseliska nie poddaje siê zaba-
wie, ale zanurza siê w autorefleksji. 
Tak jak w Weselu Wyspiañskiego, tak 
i w wierszu Czychowskiego weselnik 
ogl¹da siê za siebie. Wesele – œwiêto 
m³odoœci – inspiruje do refleksji nad 
przemijaniem. Co mo¿na znaleŸæ ogl¹-
daj¹c siê za siebie? Wed³ug poety, za-
l¹¿ki staroœci. Weselnik czuje siê jed-
noczeœnie obcy i swój. 
   Poezja Czychowskiego daleka jest 
od jednoznacznych interpretacji. Nie-
wykluczone, że goœcie weselni trzy-
maj¹ no¿e za pazuch¹ „na wszelki wy-
padek”. Zabawa przys³ania na chwilê 
pielêgnowany ferment. Stanowi piêk-
n¹ maskê konfliktu, b¹dź samej goto-
woœci do wybuchu z³ych emocji. Izaak 
Passi, bu³garski estetyk, pisze: „To, co 
przede wszystkim charakteryzuje za-
bawê, polega na swoistym ³¹czeniu siê 
dwóch rodzajów stosunku do rzeczy 
i branie ich równoczeœnie za prawdzi-
we i nieprawdziwe, za powa¿ne i nie-
powa¿ne, rzeczywiste i nierzeczywi-
ste.[...] Dziwny swoisty charakter za-
bawy polega na tym, ¿e rzeczy przy-
jmuje siê jako prawdziwe i ¿e rozumie 
siê ich nierzeczywistoœæ w tej samej
chwili, w której wierzy siê w ich praw-
dziwoœæ.[...] Zabawa jest stworzoną
rzeczywistoœci¹”. Uczestnicy wesela 
w wierszu Czychowskiego wierzą
w tak¹ fikcjê harmonijnego wspó³ist-
nienia na radosnej uroczystości, bo ta-
k¹ wiarê narzuca konwencja zabawy. 
Kiedy jednak wesele siê skoñczy, byæ 
mo¿e trzeba bêdzie wyjąć nóż.
  Wesele w takim ujêciu staje siê ob-
rzêdem przejœcia w stronê tego co nie-
uniknione, w stronê œmierci. St¹d smu-
tek na weselu i weso³oœæ w żałobie o-
pisywana w utworze Zaloty z tomiku 
Zapisywanie trenu (1971). Oba cere-
monia³y pokazuj¹ jedyn¹ wspólnotê 
– w trwodze. Poeta pokazuje w ten 
sposób, jak wielkim dokonaniem jest 
zachowanie swojego jestestwa i pra-
wa walki o to¿samoœæ – mimo trwogi 
przed rozk³adem, przed czasem prze-
ciekaj¹cym przez palce. Niewyklu-
czone, ¿e uzyskanie stanu weso³oœci 
w ¿a³obie jest równe osi¹gniêciu rów-
nowagi psychicznej. Choæ stan ten 
wydaje siê przera¿aj¹cy, byæ mo¿e 
staje siê jedyn¹ mo¿liw¹ metod¹ wal-
ki z koniecznoœci¹. Kpina, weso³oœæ 
– chyba jednak nie do koñca autenty-
czna, mo¿e bardziej ironiczna, ratuje 
przed tragedi¹. Taka ironiczna radoœæ 
oswaja to, co nieuniknione. Podobnie 
jak nó¿ ukryty pod pazuch¹.

Barbarzyńskie uciechy

  Zdaniem Rogera Cailloisa, gry i za-
bawy nie mog¹ wykroczyæ poza prze-
znaczone dla nich przestrzeñ i czas. 
Gra toczy siê w szrankach, na przy-
k³ad na boisku, na szachownicy, torze 
wyœcigowym – w ustalonym wczeœ-
niej czasie zgodnie z przyjêtymi regu-
³ami. 
  Co siê dzieje, kiedy gra ulega wy-
paczeniu – wkracza w rzeczywistoœæ 
a gracz zaczyna traciæ kontrolê nad 
w³asn¹ osobowoœci¹? Wtedy zabawa 
przestaje byæ rozrywk¹, staje siê aren¹ 
walki instynktów i t³umionych prag-
nieñ. I – co przera¿aj¹ce – znajd¹ siê 

chêtni gotowi kibicowaæ, patrzeæ z 
podziwem na rozgrywaj¹c¹ siê na ich 
oczach makabrê, sk³onni w³¹czyæ siê 
do gry.  
  O tego rodzaju makabrze pisze Czy-
chowski w wierszu Gladiator. Istnieje 
taki œwiat, który szkoli oprawców. Gla-
diatorzy, „wprawni w rzemiośle zabi-
jania”, kszta³c¹ swoich następców, aby
w drugim cz³owieku widzieli niewol-
nika. To œwiat podzielony na katów, 
ofiary i widzów. Zabawa w zabijanie 
przynosi znacz¹cy dochód i cieszy się
szerok¹ popularnoœci¹. 
  „Widzia³em piece, przez które po-
sz³y miliony./ Sta³y groŸne, kolczastym 
odrutowane pierœcieniem.” – pisze
Czychowski w utworze Piec (Krwią 
lamowane). Poeta krytykuje cywiliza-
cjê, która tak podnios³a rangê zabawy 
w wojnê, a¿ uczyni³a grê rzeczywi-
stoœci¹. Gdyby nie przekonanie Czy-
chowskiego o okrutnoœci i zagadko-
woœci losu, ca³a odpowiedzialnoœæ za 
chaos spad³aby na jednostkê. Pisarz 
pokazuje, ¿e cz³owiek znajduje siê w 
tragicznej opozycji wobec losu. Aby 
zachowaæ godnoœæ – pozostaje mu je-
dynie gra, która pod okiem przezna-
czenia staje siê okrutna. W utworze 
Nieznane podkreœla: „Nie jest tak Ÿle./ 
Najwa¿niejsze – / nie daæ siê zabiæ”

Święta gra

   Istota ludzka nie chce graæ z nie-
mo¿liwym do rozszyfrowania losem 
w alea – grê narzucaj¹c¹ biernoœæ jed-
nej ze stron, oczekiwanie w trwodze 
na œmieræ. Tak ma odwagê jedynie 
zagraæ Stwórca. Wiersz Gra w kości 
przedstawia tragiczne theatrum mun-
di. ¯o³nierze noc¹, prawdopodobnie 
na stra¿y, czuj¹ obecnoœæ œmierci: 
„[...] ma³a bia³a œmieræ./ G³ówkê ma 
z o³owiu./ W lufie czarnej siedzi”. I da-
lej „Zbrojni stoj¹./ Noc pomna¿a lęki,/
Na szmer ka¿dy / œmieræ œciskaj¹ w rê-
ku”. I nagle broñ wypada im z tej rêki, 
tak, jakby œmieræ nie lubi³a zbytniej 
poufa³oœci.

[...] I nie ma już ręki. 
Miejsca po nich nie ma.
Stoi las nad rzeką,
a na wysokości –
w niebie gdzieś daleko,
Bóg z nudów gra w kości

  Jak pisze Caillois, gra polega na de-
cyzji, która nie zale¿y od gracza. Cho-
dzi tutaj nie o zwyciêstwo nad prze-
ciwnikiem, lecz nad losem. A raczej 
nale¿a³oby mo¿e powiedzieæ, ¿e zwy-
ciêstwo zale¿y tu jedynie od losu, tak 
¿e w wypadku rywalizacji zwycięst-
wo znaczy tyle tylko, ¿e los bardziej 
sprzyja³ zwyciêzcy ni¿ zwyciêżone-
mu.

Uczty w sąsiedztwie śmierci

  W utworze zatytu³owanym Hero-
diada – albo ścięcie świętego Jana 
Czychowski powraca do smutnych 
okolicznoœci œmierci Jana Chrzciciela. 
Przedstawiaj¹c doœæ szeroko eksploa-
towany w literaturze w¹tek mêczeń-
skiej œmierci Jana, gdañski artysta ak-
centuje tu atmosferê uczty i kr¹¿¹c¹ 
wœród biesiadników g³owê œwiêtego 
na z³otym pó³misku. „[...] Salome
tañczy³a przed lustrem./ Herodiada 

– mia³a w³osy czerwone od zemsty.” 
Taniec Salome przypomina tu danse 
macabre, tym bardziej przera¿aj¹cy, 
¿e dzieje siê on przed lustrem ju¿ po 
œmierci Jana Chrzciciela. Salome – ta 
która namówi³a do zbrodni Heroda 
Antypasa – bez skrupu³ów patrzy na 
siebie w zwierciadle, radoœnie siê ba-
wi. To uwodzicielski taniec zwyciêst-
wa z³a nad pokawa³kowanym cia-
³em. Czychowski znowu powraca tu 
do fenomenu radoœci w œmierci. Tym
razem to weso³oœæ mordercy odbita 
w lustrze: Jan Chrzciciel jest wiêc 
ofiar¹ rozbawionej femme fatale. 
  Czychowski w konwencji naturaliz-
mu przedstawia akt zmartwychwsta-
nia œwiêtego:

[...] Wtedy powstałeś z klęczek 
       i potykając się
       korytarzem pionowej muzyki
       wyszedłeś na wzgórze oliwne.
       To był potworny widok. 
       Ta twoja głowa –

[ jak zmiażdżony jeż

  Jan Chrzciciel nie poleg³ ostatecznie, 
ocali³a go wiara. Umkn¹³ ostateczne-
mu wyrokowi, krwawa zabawa nie za-
bi³a w nim duszy. „Potworny widok”
rozkawa³kowanego cia³a – paradoksal-
nie – staje siê piêkny, bo zwycięski.
  Si³ê destrukcji, która objawia w pe³-
ni swoje oblicze w zderzeniu z zaba-
w¹, pokazuje utwór zatytu³owany 
Retrospekcja II.  Gdzieœ obok dziej¹ 
siê tragedie, ¿yj¹ ludzie, którzy widzie-
li rzezie i mordy; s³owik p³acze w rê-
kach ociemnia³ej dziewczyny; niewy-
kluczone, że dokonuje się Apokalipsa.
Tylko ten, którego spo³ecznoœæ okreœ-
li³a „g³upkiem”, widzi kie³kuj¹cy roz-
pad. Znajduje zakrwawion¹ szmatê i 
g³osi zarazê, wzywaj¹c ludzi do mod-
litwy o ocalenie.

[...]  Z Narwi trupa wywlekli 
ręce miał związane kolczastym 

[drutem
i leżał przy moście na wznak
w koszuli – siny i obrzmiały

 Mo¿e w³aœnie wy³owiono Chrystusa, 
który postanowi³ siê objawiæ tu¿ przed 
ostatecznym Koñcem – nie wœród bos-
kich atrybutów, a pod postaci¹ istoty 
umêczonej ¿yciem, która rozwi¹zanie 
widzi jedynie w samobójstwie? Œwiata 
jednak to nie obchodzi, tragedie dziej¹ 
siê niezauwa¿one, nad wywleczonymi 
zw³okami nikt siê nie pochyli, nie za-
pyta „dlaczego?”. 

Na Fortach Bema bawiono się dobrze
Żarcia starczyło – zabrakło gorzały

  ¯ycie jest umieraniem i „nie sposób 
[tego – L.A] unikn¹æ./ Cz³owiek siê 
oswaja. Widocznie musi tak byæ. Trud-
no (Trudno). ¯ycie bywa te¿ zabaw¹, 
podczas której mo¿na zapomnieć o
œwiecie chaosu, o ¿yciu bez busoli i 
grze narzuconej przez prawo przetrwa-
nia. Po lekturze tomików poetyckich 
Czychowskiego pozostajemy ze świa-
domoœci¹, ¿e nikt nikomu nie da „z³o-
tych kluczy” do drzwi ¿ycia, bo tych 
kluczy nie ma. Trudno te¿ w drugim 
cz³owieku znaleŸæ brata, jeœli nieustan-
nie gra jak¹œ rolê, albo najzwyczaj-
niej nie zauwa¿a drugiego zapatrzony 
w drogê, wyznaczon¹ przez okreœlony 
rytm:

[...]Człowiek odchodzi od zmysłów. 
Człowiek odchodzi od konfesjonału. 
Człowiek idzie na bal. 
Człowiek wstępuje na szafot

  Czychowski dostrzega w cz³owieku 
buntownika, który wêdruj¹c z wesela 
na pogrzeb nie pozwoli zamkn¹æ siê 
w ¿yciu jak w wiêzieniu i pogr¹¿yæ siê 
w szalonym tañcu. Ale bunt egzysten-
cjalny nie musi polegaæ na niszczeniu 
i tak ju¿ chwiejnej struktury tekturo-
wego szablonu. Mo¿e wystarczy na 
chwilê zapomnieæ o grze, zdj¹æ maskê 
i – na pogrzebie lub weselu – w drugim 
cz³owieku ujrzeæ nie tylko wspólnika 
niedoli, ale przede wszystkim osobê, 
która czuje, cierpi, marzy o z³otych 
kluczach do niemo¿liwego – godnego 
¿ycia?


