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Allen Ginsberg  (1926-1997) amerykański poeta, główny przedstawiciel formacji Beat 
Generation. Jego poemat Skowyt wywołał w Stanach Zjednoczonych prawdziwą burzę, 
przełamując skostniałe standardy poetyckie. Ginsberg wywołał, co prawda nie sam, tzw. 
rewolucję plecaków, czyli zryw młodzieży w Ameryce, a potem w Europie, zwany ruchem 
dzieci-kwiatów. Wygłaszał częste muzyczne recytacje swoich wierszy z udziałem takich 
artystów jak Bob Dylan, Grateful Dead czy Paul McCartney. 
Ginsberg bywał w Polsce i miał dość zauważalny wpływ na wielu polskich poetów, o czym 
świadczą wiersze jemu poświęcone czy pisane pod wyraźnym wpływem jego poezji. 

Andrzej Pietrasz  
    
Allen Ginsberg był idolem mojej młodości. Jego poezja, represjonowana zarówno na 
Wschodzie jak i na Zachodzie, w Polsce Ludowej  rozpowszechniana była z rąk do rąk w 
maszynopisach. Stał się guru młodych na całym świecie i również w moim życiu odegrał 
ogromną rolę. We wrześniu 1986 roku poznałem go w Teatrze STU, gdzie wówczas 
pracowałem. To niezapomniane spotkanie-koncert, promujące jego książkę („Utwory 
poetyckie”, WL 1984), pozostało we mnie do dziś. Poruszony jego szczególnym istnieniem 
na scenie zorganizowałem, przy pomocy moich kieleckich przyjaciół, koncert w Pałacyku T. 
Zielińskiego i gościłem go w naszym domu w  Kielcach. 
Zapytany przeze mnie, czym jest dla ciebie „Skowyt”, uśmiechnął się zagadkowo i 
odpowiedział: „To kawał dobrego oddechu”…  Jako aktor, muzyk i buddysta rozumiał, że 
oddech jest źródłem życia. Z niego rodzi się rytm brzmienie, fraza.  
I tak po dwudziestu pięciu latach, zrodził się we mnie ten psychodeliczny i transowy spektakl, 
gdzie ciało, słowo i muzyka splatają się w jeden znaczący gest, którym chciałbym się z Wami 
podzielić.  

Szczęsny Wroński 
 


