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Dramatopisarz 
gość kłopotliwy, czy oczekiwany? 

ze Stanislawem Grochowiakiem rozmawia Witold Rutkiewicz 

Tocząca się już nie od tygodni i miesięcy, lecz od wielu lat 
dyskusja o dramaturgii polskiej i teatrze wspólczesnym nie mo
te, jak się wydaje, przezwyciężyć impasu. Dyrektorzy teatrów, 
inscenizatorzy, reżyserzy, deklarując się opiekunami i piastuna
mi polskich autorów wspólczesnych, obiecują każdemu zaslugu
jącemu na to dziełu życzliwość i - rychlą premierę. Niestety! 
- twierdzą - sztuk takich nie ma wcale lub zdarzają się nie
zwykle rzadko. Te zaś, które pojawiają się na gieldzie teatralnej, 
mają być często mialkie i ubogie, wtórne intelektualnie, a na
wet plaskie, w warstwie dramaturgicznej zdradzając niewiedzę 
autorów o podstawowych prawidlach warsztatu scenicznego. 
Twórczość polskich pisarzy wspólczesnych teatry wystawiają 
więc, nolens volens, od przypadku do przypadku, z góry prze
czuwając tragiczną klapę - artystyczną i kasową. Jeżeli to 
wszakże czasami czynią, to raczej z dobrego serca niźli rozsądku: 
chcą przecież podtrzymać ledwie tlący się ogienek polskiego 
dramatopisarstwa, pragną podkreślić fakt, że - mimo wszelkie 
słabości - polska literatura dramatyczna żyje i wydaje skrom
niutkie owoce. 

Autorzy są na ogól skrajnie odmiennego zdania. Twierdzą 

mianowicie, że umiejscowić plód swego talentu dramatopisar
skiego na deskach scenicznych jest więcej niż trudno. Że dy
rektorzy i reżyserzy wystrzegają się ich prawie jak ognia. że 
pisują więc swoje dziela prawie wylącznie na użytek - znako
micie zresztą zorganizowanego - Archiwum Polskich Sztuk 
Wspólczesnych, znanego szerzej pod zawalaniem „Dialog". 
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Zaznaczone tu z konieczności pt>bieżnie tlo konfliktu może 
wydać się komuś przesadzone. A przecież nie jest! Nie przy
puszczam, żebyśmy w toku tej rozmowy wyczerpali dokladnie 
choćby część nabrzmiałych od lat konfliktów i animozji. Chciał
bym jednak, byśmy nie popełnili dość powszechnie spotykane
go błędu przy okazji tego typu dysertacji: Traktowania szero
kiej problematyki pisarz - teatr - inscenizator ;w sposób ahi
storyczny, a więc szalenie upraszczający sytuację obecną. Smiem 
bowiem twierdzić, że szczególnie wlaśnie w teatrze, spadek 
i ciśnienie tradycji rzutuje na wiele nieporozumień dzisiejszych, 
zaś zapominanie o tym tylko owe konflikty pogłębia i kompl~ 
kuje! 

- Właśnie. Aiktualną sytuację polskiej dramaturgii, podobnie 
:z;resztą jak sytuację w poez.cji czy w prozie należy rozpatry:wać 
na tle historycmym, ina dziejach jej rozwoju jako literatury i na 
jej dość specyficznych perypetiach jako teikistu, stanowiącego 

pod.stawę insceniizacji teatralnej. Otóż wydaje się, że dramatur
gia polska, i ta dzisiejsza, i ta stanowiąca spuściznę dawnych 
wieków rozwijała się o tyle kaleko i niefortunnie, o ile też nie 
była wspomagana przez żywą wspólpracę z teatrem. Śmialko
w'ie, którzy ciągle sta,wiają dramaturgom palsikim przed oczyma 
bogactwo pisanc;twa scenicznego takich na przyikład Francuzów 
cz.y Anglików (a są to głównie śmiałlkowie z profesji teatralnej), 
przegapiają jeden chociażby falkt, iż teatr polski jako instytucja 
- nie plebejiska, nie spontaniczna, nie amatorsk!ł, czy wreszcie 
kośoie1no-religijna, jest spóźniooy w stosunku do teatru angiel
skiego, francuskiego, hiszpańSkiego, niemieakiego, włoskiego 

o dobre kilkaset lat. Podobnie ~resztą poważniejsze próby i osią
gnięcia dramaturgiczne, chociażby ze względu na sensowność 
takich poczynań, są spóźniooe w stosu\Ild{;u do naszej tradycji 
przede wszys.tJkim poetydkiej, a potem prozatol'slciej - też o te 
swoje dwa-trzy wieki. 

I tutaj ludzie teatru winni kierować się bardziej rozsądkiem, 
a praede wszystkim zrozumieniem w a g i t r a d y c j i dla kon-
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kretnej dziedziny pisa1!1Skiej, dla określonego gatunku. Nawet 
wtedy, kiedy ro:;mój cywi1liizacyjny i kulturalny narodu sprzy
Jal naturalnemu rozwojowi teatru, przeciwstawiały mu się pe
ryipetie polityc:zme (rozbiory, zależmość od za.borców), Móre co 
prawda s?Jkodziły rówinież rynkowi wydawniczemu, ale glawnie 
uderzały w teatr jako p1'zecież instytucję publii02mą, rna1nifestu
jącą odrębność kultury nairodowej w wymiarze społecznym. 

Wystarczy pr.zypomnieć, że najwybitniejsi twórcy dramatu 
narodowego, tacy jak Miokiewiaz, Słowacki, Norw'id, nie m'ieli 
możliwości konfrontowania swoich diieł z prailclyką teatra1ną. 
W związku z tym stworzyli oni typ dramatu niescenicznego, któ
ry mocą swojej wartości artystycznej, ale pozateatralnej, mu
siał zaciążyć nad świadomością naJStępców. W momencie wybu
chu Polski Niepodległej w ro.ku 1918 znaleźliiśmy tSię więc w sy
tuacji paradoiksalnej: norma1iizujący się bieg życia narodowego 
i społecznego domagał się i.stinienia sieci pfacóweik teatra·1nych, 
rozbudowanej w stopniu obowiązującym każde kulturalne pań
stwo europejskie. Spadek tradycji dramatopiJsarakiej natomiaist . 
był zarówt110 Skąipy, jak i w pewnym .stopt11iu wydziiwaczony, od
biegający od tych normalnych zapotrzebowań. 

I tutaj pojawiły się trzy różne koncepcje zarndlzenia tej oso
bliwej sytuacji, które nie mogły pozostać bez w.pływu i 111a dzi
siejszą dramaturgię i na kszrta1t stos~u pomiędzy polskim 
teatrem a polską literaturą dramatyczną. 

A więc spóbujmy je ściśle · sprecyzować. Nie pomylę się chy
ba bowiem gdy dodam, że one wlaśnie leżą u podstaw wielu 
dzisiejszych paradoksów, bądź zwyczajnych n i e p or o z u
mień. 

PierwtSzą tendencję stanowił nawrót do wiellkich dziel spuś
cizny romantyikó'w i Wyspiańskiego z tym, że wymieniona już 
niesceniczność materiału literaiokiego upoważniała ludzi teatru 
do zabiegów fil'lsceniizacyj,nych posuniętych możliwie daleko, 
niekiedy aż tak dałelko, iż autorstwo konlkretnego spektaklu sta
wało się rzeczą wątpliwą, a by'walo, że częsito prize6uniętą na 
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korzyść inscenfaatora. Nazwijmy ten nurt dla uproszczenia „nur
tem schillerowskim". Jego cechą charaiktery.styczną była z góry 
po·wzięta świadomość o tea.fralnej niedo$konałości te'klstu, która 
z kolei pociągała za sobą wyolbrzymienie ważności i zasług in
nych komponentów dzieła scenioznego, takich jak scenografia, 
inscenizacja, a nawet efekty dźwięlkowe, Nurt ten zrod:?Jił wspa
niałe dzieła, jedlnaJkże w jego naiturze kryło się więcej z kon
cepcji opery, k1órej tekst literaoki jest lihrettem a nie drama
tem, aniżeli z pbw1Szechnie preyjętej w tym czasie koncepcji tea
tru •Szekspiro'wskiego, którego pierwiasVkami były słowo i aktor. 

Lnną drogę wyjścia z impasu - znac2lnie łabwiejs.zą - pro
pon'OWali raczej pomniejsi menagerowie teatru, którzy bez zbyt
niej żenady, a często z pożałowania godną gorliwością sięgali 
do tekstów obcych, najbardziej wziętych w danej chwili w tea
trach zagran'i.oznyich. Nazwijmy ten nurt - znowu dla uprosz
czenia - „nurtem pirandeHic:zmym". Pdkutuje u na.g ze s:z;sze
gólną zawziętością, bo jeśli w latach dwudziestych i trzydzie
stych patronowały mu nazwiska wspomnianego tu Pirandella, 
Shawa, O'Neilla, to w lataoh pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
godrnie je zastąpiły rrazw'i1S1ka Dilrrnnma:tta, Ionesco, Beck~ta, 

Pi.rrtera. Nie jest oozywiścte rzeczą złą ani godną nagany włą
czanie się teatru polskiego w nurt drama•turgii europejskiej 
w jej najbaocl!ziej .współczesnym kształcie. Gdyiby proces ten nie 
był skutkiem braku i konieczności, musiałby być w jalk'iś sposób 
obowiązlkiern. Skirzywienie polega tu jednak na swoistej atmos
ferze, jalką owa „moda na cud:z;o21ienIB:zJozy2mę" otoczona była na 
g1runcie po1J.skl:im. Otóż tak w latach międzywojennych, jak i dzi
siaj, zgrabną bo wyrosłą w prawdziwej teatralnej tradycji dra
maturgię obcą, Z1Wlaszcza zachodnią, przeciwstawiano zawsze 
niezgrabnej i reeikomo ub'ogiej dramaturgii rodzimej, popadając 
z jednej strony (ze strony teatrów) w przesadę i doktrynerstwo, 
a z drugiej (ze strony dramaturgów) w kompleks niższości 

i uczucie miechęcania. 
Trzeba tu bez ogróde'k ujawnić nie najiJ.eps.zą rolę krytylki, 
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która byile zgrabniejszą sztuczkę zagraniczmego auto"ra przyjmo
wała w klimacie najwyższej rewerencji, a koślawe lecz ambitne 
próby dramaturgów rodzimych traiktowala jako pretekst do po
pisów dowcipu i łatwej zlośliwości. Notabene nie wiem skąd się 
u nas przyjęło traktowanie krytyki teatra1nej jako twórczości 

felietonistycznej zbliżonej bardziej do literatury humorys
tycznej, aniżeli do poważnie pomyślanej eseistyki! 

Trzecią drogę wyjścia z impasu zaproponowali dramaturdzy. 
Ze zrozumiałych powodów nieliczni i boja:źiliwi. I znowu dla 
uproszczenia nazwijmy tę drogę „nurtem Szaniawskiego". Oczy
wiście była to droga jedyna, czego nie ukrywali ani ludzie tea
tru, ani kryty.ka, lecz róW1I1ocześnie była to droga wymagająca 
najwięcej samozaparcia oraz cywilnej odwagi. Gdy patrzy się 

z perspektywy czasu na wysiłki Szaniawskiego, Rytarda, Cwoj
dzińskiego, Zawieyskiego, uderza dzisiaj jedno: właśnie bojaźli
wość i szlachetny bo szlachetny, ale w końcu - niezbyt impo
nujący minimalizm tych wysiłków. (Ktoś może tu przytoczyć 
jako kontrargument Karola Huberta Rostworowskiego, ale był 
to przecież wypadek na tyle incydenta1ny, na ile pod wrzględem 
artystycznym poroniony). 

Nurt Szani.aiwSkiego miał dwa rzeczywiste bralki: po pie r
w s ze - skażony przeświadczeniem o niesceniczności polskiej 
tradycji dramatopisarskiej, właściwie całkowicie z tej tradycji 
tralnej, dla ambicji ideowych tej dramaturgii, a szczególnie dla 
rezygnował. Odbywało się to ze s:zJkodą dla rozleglej wizji tea
jej języka i metaforyki, które były zarówno skromniutJkie, jak 
i sentymentalne; po dr u g i e - w nurcie tym przeważyły wa
lory techniczne nad walorami merytorycznymi. Tu właśnie za
ciążył ów kompleks niższości, który nakazYv.:ał dramaturgom aż 
przesadne posłuszeńsuwo wobec stereotypu teat-ralnego. (Malo
obsadowość sztuk, wręcz higieniC'.lfila symetria budowy dramatu, 
obliczanie tekstu na efekt aktorski). 

Potem nastąpila wojna i okupacja. Choć teatr polski przestal 
istnieć jako instytucja, nie zamarl przecież jako gatunek pisar-
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stwa. A jak kontrowersyjny okazal się wobec najnowszej tra
dycji ! Próby dramatopisarskie pokoleuia ruchu oporu nawiązały 
przecież do zgala odmiennej tradycji niż te, p których była tu 
mowa. Pomijani przez pisarzy lat międzywojennych, romantycy 
stali się piekielnie aktualni dla autorów epoki walki i kiełkują
cej nadziei. Szkoda, że pokoleniu temu nie było dane rozwijać 
się dalej .w normalnych warunkach pokoju. W jakim kierunku 
poprowadziliby polską dramaturgię? Jak ukształtowaliby polski 
teatr? 

Wojna i okres pierw.szych lat powojennych - burząc nie tyl
ko instytucje II Rzeazypoopolitej, ale również niwecząc jej prae
sąody i komple!ksy, wyobrażenia estetyozne i moralne, wprOIWa
dzają rówin'ież nowe pojęcia w zakresie teatru i dramaturgii. 
Podc:2las okupacji rodzi się co pr,awda jeden tyliko dramat praw
dziwie wairtościowy, ale jest to dramat naWiązujący właśnie do 
wieNóej tradycji romantycznej. Uniwersa'liistycmy temat po
traktowany jest tutaj za pomocą słoW{l'liotwa i metaforylki osa
dzonej we wspaniałym spadku po Midkiewiczu i Słowackim. 
Mam na myśli Homera i Orchideę Gajcego. W pobhżu tej rewe
lacji dramatopisarnkiej stoją również próby teatraJne drugiego 
z pokolenia „młodych poległych" - Andnzeja Trzebińskiego. 

Śmioałość problematyki, połirtyazne zaangażowanie i pryncypial
na kontrowersyjność stron biorących udział w dialogu cechuje 
pienwsze drama.ty Kruczikowiskiego Odwety i Niemców. Kathar
sis wojeI1111a wipły'wa także na twórczość samego Szaniawi~iego, 
który daje poemat sceniczny o niespotykanym u tego twórcy 
ro.2lrnachu oraz wa.iJkości moralnej, Dwa teatry. Wydaje się, że 

dramait polski zaczyna się kształtować na nowo, już bez kry;go
wan'ia się i bez kompleksów ni:żiszości, że odnQlwa społeczna 

i moralna narodu stanie się progiem dla odnowy dramatopisar
stwa. 

Niestety, nadzieje te mrozi posępna wyrwa w postaci ok·resu 
literatury schematycznej, d'wO'I\5kiej, schlebiającej najwulgar
niej pojętej propagandzie. 
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I oto w 1956 roku przygody polskiej Hteratury teatralnej za
czynają się od nowa, z bagażem nieomal tych samych obciążeń, 
jakie towaTzyszyły narodzinom teatru iw okresie I Rzeczpospo
łitej. Wieloletni okres jałowości reperituarowej oraz izolacji od 
tego co działo się w dramaturgid zachodniej, rodzi nową modę -
na cudzoziems.zczyznę. Jej nasilenie wydaje się jednalk jesz
cze bardziej irntensywne, albowiem jak nig:dy przedtem wpływa 
również na ks7Jtałt twórczości rodtimej. Oto w jednym teatrze 
gra się Dl.i.rrenmatta, w drugim - jego palską repliikę. Oto na 
MokotowSlk•iej idzie Beckett, a na Jaracza jego rodzima karyka
tura. Proszę nie brać dosłownie użytych tu symboli teattów, al
bowiem misterny haft oryginałów i naśladownictw utkładal się 
rozmaicie i nie oszozędzil ,nikogo. Tak więc do znanych już gar
bów polskiej dramaturgii dos-zedł jeszcze jeden - garb nieza
mierwnej b~azenady. Jak z tego widać, .n'ie usprawiedli'Wiam pi
sarzy, lecz nie wąltpię, iż niemały wpływ na to mialy (a kto wie, 
czy nie mają nadal?) teatry zamoczone europejtlkimi modami. 

A przecież mimo tych mód i - pożal się 'Boże! - modek, da
wala o sobie znać literatura dramatyczna nonkonformistycznie 
nastawiona wobec Paryża i Londynu. To prawda, że rzadko tyl
ko opuszczała kartonowe okladki „Dialogu", by przemknąć przez 
jedną z prowincjonalnych scenek, lub któryś z miniaturowych 
teatrzyków propozycji. A jednak. „ Wlaśnie wtedy zaczęła for
mować się dynamicznie nowa instytucja, która wkrótce miała 
przygarnąć rwie lu autorów, piszących nie a propos gustów mena
gerów teatralnych. Teatr Polskiego Radia - bo o tej niezwykle 
pożytecznej placówce myślę - przygarnął dramaturgię Droz
dowskiego, Herberta, Terleckiego, Krzysztonia, Krasińskiego, 

Lenarta, Grochowiaka. Nie jest przypadkiem, że nie widząc 

szans w teatrze „normalnym" autorzy ci - oraz wielu innych 
- zaczęli uprawiać z powodzeniem gatunek sluchowiska radio
wego. Podkreślam: z pożytkiem dla Radia; z oczywistą ~tratą 
dla teatru. Ale teatr - dufny w swe •ponadnarodowe i uniwer
salistyczne poslannictwo - wówczas o takie drÓbiazgi się nie 
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klopotal. Wystarczy powiedzieć, że jedynym poza radiem mece
nasem nowej dramaturgii okazalo się ... 1Zrzeszenie Studentów 
Polskich. To przecież wlaśnie dzięki pomocy ZSP mogliśmy 
wówczas zorganizować w warszawskich „Hybrydach" scenę 

dramatyczną, która dala kilka :wartościowych premier teatral
nych utworów, nie mogących zdobyć sobie miejsca obywatel
stwa \W teatrze /Profesjonalnym. 

Cała ta dramatU1rgia zazwyczaj znajdowała przytulne schro
nienie na łamach Dialogu. Trze!ba jednak z całą mocą podkreślić, 
iż już sam fakt dość systematyczmej publi!kacji był dla pisarzy 
scenicznych znacznym handicapem, o którym d·ramaturdzy po
przednich generacj-i nie mieli nawet co marzyć. Wa:żmą rolę ode
grały tutaj również środki masowego prnekaZiu, a rzwłaszcza 

wspomniany przed chwilą bujny ro:zikwit Teatru Polskiego 
Radia. 

Znajdujemy się nadal w momencie krytycznym. Ale jeżeli 

dziś mamy prawo mówić o pr:zynajmniej ilościowym i ambicjo
naunym ro21woju polskiej dramaturgii - to rola radia i telewizji 
jest w tym zakresie ognmma. Dzięki Dialogowi, Teatrawi Pol
skiego Radia, najrozmaitszym scenom ·polskiej telewizji, w 
krwiobieg repeMuarnwy teatrów weszły nazwiska Herberta, 
Krasińskiego, Kir.zysztonia, Dro1Zdowskiego, Lenarta, Abramowa, 
Osieckiej, Kar'Powicza, i w końcu mówiącego te slowa. 
Wracając do toku poprzednich wywodów: „pinteryzm", jak 

się !wydaje, stal się ostatnio mniej krzykliwy. I nie znajduje już 
tak jednoglośnych surm entuzjazmu wśród snobistycznej części 
polskiej krytyki, której - jakże niezaslużenie ! - poświęci

liśmy tak malo miejsca. 

Tak, trzeba z satysfakcją powiedzieć, iż moda na cudzoziem
szczyzmę, związaną z epidemią naśladowmictw, ulega stopniowe
mu wygaśnięciu na rzecz dokonań oryginalnych, a niekiedy 
wręcz zaskalkujących. W znacznym stopniu jest to zasługą na
szą, ale w dużej mie.rze pomogła nam również zagranica, gdzie 
nazwiska uchodzące niegdyś za teatralne objaWienia podległy 

12 

„ 

Teatr im. Stefana Żeromskiego - 1968 r. (Mala Scena). 
Ewa Otwinowska: „Kariera" 

Reżyseria: Zdzislaw Grywald. Scenografia: Jan Golka 
Na zdjęciu: Jadwiga Gibczyńska i Wladyslaw Pawłowicz 



gruntowm.ej rewirzji i rzetelnemu zweryfikowaniu. Z kolei na 
naszym grunoie pojawiły się propozycje. swojskie, niekiedy aż 
siermiężne, takie jak teaitr Ernesta Brylla, lub nieoczekiwane 
w swej wynalazczości ·znakomite parafrazy 1ze starej dramabu.r
gii hiszpańskiej pióra Jarosława Marka Rymkiewicza. 

Skoro mowa o osiągn'ięoiach, nie wolno też bagatelizować zna
komitej pracy pnzehladowej, która w teatrze zawsze towarzyszy 
rozlkwitowi twórczości oryginafoej, o ile sama nie jest już wiel
kiim dokonamiem artyistyC1Znym. Oczywiście mam tu na myśli 
przekłady z Marlowe'a i Szekspira autorstwa Jerzego S. Sito. 

Czy więc 'możemy być zadowoleni? 
Nawet kiedy dodać udane a niekiedy frapujące i atrakcyjne 

s21tuki OhoińiSlkiego, Iredyńskdego, Bordowicza, to przecież teatry 
mają rację, kiedy w sympozjonach i publicznych dyskusjach do
magają się większej żywotności tej d.ziedziiny pisarstwa. 

Ale podobnie jak kiedyś lekceważyły kłopotliwy spadek bra
dycj•i, tak teraz wyidają się nie doceniać faktu, iż straciły one 
monopol na dzieło dramatopi1sarskie i że zina•C'Zna energia twór
cza pisar.zy skierowana jest w stronę potrzeb środków maso
wego przeka2!u. Oczywliśoie teatr pozostał najbardziej wlachetną 
formą animacji dzieła dramatycznego. Stanowi o tym jego nie
powrtarnalna, odświętna atmosfera, możliwość obcowan'ia z ży
wyim aktorem, wreszcie nieosiągalna gdzie indziej plastyczność 
obra21u. J eldnaikże pokusa wielOlffililiionowego audyitori urn (radi'o ), 
lub wie[omiilionowej widowni) (telewizja) stanowi dla pisarna 
pokusę nie do pnzezwyciężenia, a uleganie tej pokUJSie nie jest 
jedy;nie wy.razem auto'1."'$ktiej pychy. 

Musimy zdać sobie wreszcie sprawę, iż dorobek współczesne
go aurtora dramaturgii nie da się jak niegdyś zebrać w tomie lub 
kiJJlrn wolumenach przej.rizyście naipisanych sztuk teatralinych, 
lecz że pozostanie on niekiedy w swej przeważającej części roz
proszony po archiwach taśmotek, zapisów teleTeco:rdingowych 
i magazynach scenańuszy filmowych. Dopiero na podstawie tej 
widzialnej i niewidzia'1nej mruterii dramaturgicznej mo2lna rze-
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telnie rozmawiać o bogactWie lub ubóstwie dramatyc:zmego pi
sarstwa. 
Przejdźmy więc na tory zwierzeń bardziej intymnych. Jak 

czuje się teatr 71oetyckiej przecież proweniencji na obszarach 
tak dziś rozwiniętych gatunków dramaturgii : w teatrze, radiu, 
telewizji, filmie?. 

Osobiście, zanim przeszedłem do dramaturgii odbyłem długą 
wędrówkę po wszystkich innych dziedzinach pisarstwa. Być 
może i na mnie zaciążył ów kompleks niższości, sugerujący pol
skiemu autorowi wrodzoną nieudolność w prowadzeniu teatral
nego poloneza. Być może, iż była to sprawa natury bardziej su
bi~tywnej, a wy.nikająca z tajemnic psychologicznych. 

Po pierwszym wielikiem zakochani.u w poezji, trudno było mi 
.się 21dobyć na drugą wielką miłość. Moje flirty z prmą, a także 
p1·zyjaźń zawarta z publicystyką i krytyką, nie wymagały bo
wiem aż tak zupełnego odda·nia. Dopiero po okr&<>ie intensyw
nej współpracy z Teatrem Polskiego Radia (jedenaście slucho
wtl.shl znalazłem w dramaturgii szczególnie upodobanie, wobec 
którego wszelkie wahania, lęki i uniki wydawały się dość nie
smaczną kokieterią. T.rzeba przyznać, że do teatru miałem 
zmdenne szczęście. Niekiedy wystawiano moje próby drama
tyome aż nad podziw celebraln'ie, co prowadziło do efe!któw 
dość dziwacznych, jak na przydtl:ad spektakl farsy Król IV, ode
gmnej na deskach wielkiej sceny Teatru Polskiego. Niekiedy 
znowu pr'lez lata ich nie dostrzegano jak Chlopców, których 
zresztą ten sam Teatr Polski bardzo pięknie ostatnio rwystaiwił. 
Ale wszystko to, co w poetyce dramaturgicznej napiJSalem, wciąż 
jeszcze jest zaledwie zapowiedzą i nie przynosi mi autorskiej 
satysfakcji 

Na szczęście satysfakcję spraWia mi pisanie dramatu. Jest to 
rzecz ogromnie prywatna, albowiem, dotyczy tajników procesu 
twórczego, jednakże n'ie wstydzę się wyznać, iż tylko dwie dzie
dziny pisarstwa mogłyby mnie zawieść do grafomanii, to znaczy 
do upojenia samą czynnością pisania. Jedną z tych dziedzin jest 
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poezja, drugą - dramaturgia. To chyba przyczynek do rozwa
żań natury ogólniejszej, kitóre chciałbym podpowiedzieć litera
turoznawcom: wzajemna milość poezji i dramatu, zaskakująco 
często spotykany mariaż twórczośc'i poetyckiej i dramatugicz
nej . Wśród współczesnych pisamy teatra1nych p11Zeważają prze
cież jednalk poeci : Iwaszkiewicz i Brandstaetter, Illaikowiczówna 
i Świrszczyńska, Karpowicz d Herbert, Drozdowski,. Brytll, Bor
dowicz, Rymkiewicz i Sito. Być może kryje się to w strukturze 
dramatu, w którym wyobrażnia, szerokość Wizji, najdalej posu
nięty kreacjonizm powściągany być musi pnzez żelazną dyscy
plinę i ekonomię słowa. Być może kryje się to również w kon
strukcji wiersza, który jeśli pozbawiony jest dramatu, zamienia 
się w rymowane wodolejstwo. 

(„,Teatr" 1-15 luty 1971) 



O autorze „Chłopców" 

Stainisław Grochowiak, ur. 24.I.1934 r. w . Lewn~e WJkp. stu
diował filologię po1ską na uniwersytecie w Po:anam.iu i Wrocła
Wiu. Debiutował w 1955 r. na łamach prasy litera~iej jako poe
ta. W 1956 r. redaiktor w Inistytucie Wy,dawniczym „Fax". W la
tach 1958-1960 członek ,zespołu redakcyjnego „WtSpółczes

ności", rw latach 1961-1963 „Nowej Kultury", a od 1963 r. „Kul
tury". Otrzymał w 1962 r. nagrndę III .stopnia Ministra Kultury 
i S:zrl!uki iza t1worozość poetycką oraz szereg nagród na !konkur
sach dramatyczmych. Poeta, prozadlk, pubhcy.stJa, autor sztuk sce
nfo:zmyich i słuchow~sk radiowych oraz telewizyjnych, tScenarzy
s-tJa filmowy: Wy dał: Plebania z magnoliami. Powieść („Pax 
1956), Ballada rycerska. Poezje (Pax 1956), Menuet z pogrzeba
czem. Poezje (PIW 1958), Lamentnice. Opow\iadania (Pax 1958), 
Rozbieranie do snu. Poezje (PIW 1959), Agresty. Poezje 
(Cz 1963), Trismus. Powieść (!iskry 1963, 1965), Wybór wierszy 
(Cz 1965), Kanon. Poezje (PIW 1965), Karabiny. Powieść (MON 
1965, 1966), Rzeczy na glosy. Dramaty (WPoz 1966), Poezje wy
brane. Wstęp autora (LSW 1968 Bibl. Poetów XX <W.ieku). 
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