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Wiersze Różewicza ze zbioru 
oemat otwarty" „Rozmowa z księciem" 
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awangarda", Dialog 7/69 
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kół dramaturgii otwartej" - Dialog 7/19~9-

F.lżhieta i Franciszek Rys7.kowie 
ctzy utopia " 7Watpieniem" warszawa 1970 

„LAOKOON, LOSEM WYBRAN KAPLAN, NEPTUNOWI 
PRZED OLTARZEM WIELKIEGO POWALIC MIAL WOLU 
GDY Z TENEDU PRZEZ GLĘBIE SPOKOJNE POSPOLU ' 
- STRACH WSPOMNIEC - DWA WĘŻYSKA OLBRZYMIMI SKRĘT1 
BURZĄ MORZE I SUNĄ NA BRZEG WYSUNIĘTY. 
WNIESIONE PONAD NURTY, PIERSI KRWAWA GRZYWA 
NAD FALĄ SWIECI, RESZTA GLĄB MORZA PRZEPLYWA, 
KLĘBAMI WIJĄCYMI CIĘŻKI CZYNIĄC WYMACH; 
ZE SZUMEM NURT SIĘ SPIENI, GNIEW W OBU OLBRZYMACH 
KRWAWYMI BYSTRYCH OCZU OGNIAMI POLYSKA, 
MIGOCE JĘZYK, Z SYKIEM LIŻĄCY SKRAJ PYSKA. 
PIERZCHAMY BLADZI Z LĘKU; WĘŻE NIBY STRZALA 
W LAOKOONA UDERZĄ I NAPRZOD DWA CIALA 
SYNOW JEGO SKRĘT AMI OPLOTLSZY DZIECIĘCE 
KRĘPUJĄ: BIEDNE CZLONKI ŻRĄ, MIAŻDŻĄC W PASZCZĘCE; 
POTEM JEGO, GDY W POMOC NADBIEGA Z POCISKIEM, 
CHWYTAJĄ CIELSKIEM WOKOL OPLATAJĄC SUSKIM. 
ÓW RAZEM DL01'1MI PRZERWAC USILUJE WĘZLY, 
LUSKATYM GRZBIETEM, LBAMI JESZCZE W GORZE STERCZĄ! 
DWAKROC BRZUCH, DWAKROC SZYJĘ SPOIWSZY MORDERCZO 
ZE WSTĘGAMI W KRWI CZARNEJ I JADZIE UGRZĘZLY, 
RAZEM WRZASK RZUCA W NIEBO, SLYSZYMY Z DALEKA; 
TAK RYCZY BYK, GDY ZRANION OD OFIAR UCIEKA, 
NIEPEWNE Z KARKU SMIERCI ZRZUCIWSZY NARZĘDZIE". 

WERGILIUSZ 
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Z MUZEUM NOTATKI 

„SZAŁ" 

Szal" 
Ślepy ogier żądzy 
wali się w pr;a~paść 
z alabastrowym cialem kobiety 
Zloto i smola 
dym i ogień 
rubin 

dwaj żolnierze 
mrugają do siebie 
przewodniczka objaśnia 
„to jest 
symbolizm realistyczny 
w warunkach kapitalistycznych" 
slychać rżenie czarnego konia 
jedziemy dalej 

Muzeum - Kraków 1955 
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JOZEF KELERA 

LEŻĄCY POD ŚCIANĄ 
(fragment) 

Dwa są w istocie powtarzające się nieustannie 
obsesyjne motywy wyobraźni Różewicza: ściana 

i gips.. . Gips jest słowem okrutnym i tępym, jak 
wiele innych. W gipsie odciskały się kształty umarłe 
- maski pośmiertne; maski karnawałowe i wszel
kie maski kojarzyć się przeto będą z gipsem. 

Ojciec vulgo Pan Pierwszy z „Grupy Laokoona" 
wraca z Italii - podobnie jak autor - „wypełniony 
pięknem''. Wprawdzie w Muzeum Watykańskim 
słynną Grupę Laokoona oglądał akurat, pechowo, 
w gipsowej reprodukcji - na postumencie widniała 
tabliczka: „Laocoonte - calco in gesso. Dello origi
nale in restauro" - ale i tak „gipsowy odlew daje 
oczywiście wyobrażenie o pięknie oryginału". Pięk
no, pięknem, o pięknie„. Albowiem „jest tam zawar
ta, mój chłopcze, cała wewnętrzna harmonia staro
żytnego Greka. („.) Piękno ~prawda stały się jedno
ścią. Grupa Laokoona w cudownej harmonii kształ
tów ludzkich, które splatają się z gadami, nawet 
cierpienie oddaje w kształcie harmonijnym i pełnym 
umiaru". - „A jeśli chodzi o węże - spyta chłopczy
na prostodusznie? 

„Grupa Laokoona" jest na początek komedią 
o mniemanym czy rzeczywistym „umieraniu sztuki", 
o kryzysie form pozamienianych na gipsowe odlewy 
i „gipsowe" interpretacje. Kształt „harmonijny 
i pełen umiaru" w zestawieniu z cierpieniem (czytaj: 
torturą pożeranych żywcem nieszczęśników) - to 
żałosna okrutna bzdura i ślepy cynizm dla Różewicza 
i dla nas wszystkich. Czy winna jest temu wszelako 
rzeźba grecka, czy w istocie przestała być piękna? 
Nie ona przecież stała się „gipsem", ale wszystkie 
o niej wyobrażenia, idee, prawdy świata, który się 
rozpadł. Kalos kai agathos - to brzmi dzisiaj jak 
bard:zio kiepski dowcip. Raj utracony naiwności. Kto 
jeszcze zapragnie go wskrzesić? 



( ... ) „Pan Drugi: ( ... ) A co u nas, co nowego? - Cel
nik Pierwszy: (macha ręką) Dezintegracja, alienacja, 
frustracja ... ". To też już tylko kiepski frazes. Ety
kieta. - Oskar Kokoschka: „Ich sehe keine Zukunft 
for den Kunstler"1. I to już frazes. - Matka: 
„Kokoschka to sklerotyczny staruszek. Ludzie łakną 
piękna, dobra i harmonii". Nudny frazes. - Syn: 
„Chcę być sobą i tylko sobą. Chcę przeżyć życie 
autentycznie. I nawet to już frazes. Wszystko zgip
siało i gipsieje w kopiach, lalkach, sztancach, odle
wach - wystawa gipsowych kopii na wszystkich ru
chomych piętrach ogromnego muzeum. „Grupa 
Laokoona" jest po wtóre komedią gipsowych kopii. 

Tę pierwszą swoją komedię buduje Różewicz ze 
scenek obrysowanych niekiedy wręcz rodzajowo, 
nie bez widocznych nawet znamion jakiejś satyry 
środowiskowej; satyrę tę i parodię spiętrza tylko 
chwilami na zasadzie luźnych wycieczek w krainę 
absurd.u. Bo o to mu właśnie chodzi: jak płytko pod 
powierzchnią „prawdziwego" życia gipsowych kopii 
leży absurd, jak łatwo do niego dotrzeć. Tylko to p0-
zestawiać, podretuszować tu i ówdzie i zacytować 
najdosłowniej, i skonfrontować sytuacyjnie, i odsło
nić: puścić w ruch karuzelę zwyczajnych banałów 
i niekwestionowanych dostojnych mądrości w lekko 
przyśpieszonym rytmie: Tak dokonuje się tania wy
przedaż i przecena pokładów „gipsu". 

Spiętrzenie groteski nastąpi wszelako w odsłonie 
trzeciej - najbardziej udanej - w scenie jury kon
kursu na wspólny pomnik Tekli Bądaszewskiej-Ba
ranowskiej i Słowackiego. Jest to scena poniekąd 
kluczowa: naprawdę wystawa i gabinet osobliwości 
- próba form, które miałyby ewentualnie zastąpić 
Grupę Laokoona (?), wyrazić, określić treści swoje
go czasu. Próba wypada katastrofalnie, a jeszcze go
rzej próba teorii czy zgoła ideologii, czy choćby n9.
wet opisu tych form nowych w interpretacji juro
rów i Ordynatora z urzędu. Tu już szykuje się istny 
bigos i „kupa" - tutaj zresztą Różewicz używa so
bie do woli, ujawnia talent karykaturzysty. Czym 

') Nie widzę żadnej przyszłości przed artystą 

jest jednak w efekcie ta wystawa projektów, ten 
tłum posągów, ta nowoczesność w karykaturze roz
mieniona na liczmany, na kopie kopii? - sp'onie
wierany duch Slowackiego podpowie na koniec ju
rorom właściwy komentarz do wielu fundamental
nych pytań - wyrecytują go unisono, w zbiorowej 
prostracji: 

Szło dwóch w nocy z wie1ką trwogą 
Aż pies czarny bieży drogą. 
Czy to pies? 
Czy to bies? ( ... ) 
Bieży, bieży - już ich mija. 
Podnosi ogon i wywija. 
Czy to pies? 
Czy to bies? 

W luźnej konstrukcji „Grupy" nie brak jednak 
pewnych rozwlekłości, zwłaszcza w odsłonie czwar
tej, kiedy Różewicz szuka już jakby pretekstów, co
ra~ błahszyc~, do kolejnych jeszcze dialogów w ro
dzimym gronie - dopowiada tym trybem i komen
tuje także niektóre sprawy już wprowadzone, zary
sowane; powtarza chwyty, gubi rytm. Zbyt długo 
w sumie prowadzi. do pointy. Za to pointa ta jest 
b~zbł~~na: oto Dziadek, ostoja cnót i opoka, stary 
ohmpiJczyk, utracił nareszcie wiarę w piękno. Na
dal jed~ak, ku oburzeniu Ojca, interesuje go żywo 
smakowita włoska gorgonzola, wraz z bagażem pięk
na dowieziona szczęśliwie do Warszawy: „Bankruc
two humanizmu swoją drogą, a gorgonzola swoją, 
czy ty tego nie pojmujesz?" 

Pointa Dziadka jest wieloznaczna. Bo gorgonzola 
to V'( istocie świ~tny ser. I to gorgonzola jest p r a w
d z i w a. Skądmąd jednak pointa Dziadka otwiera 
dosyć szczególną perspektywę na kolejny i równole
gł!" nie~~l w.~~asie dramat Różewicza o „naszej ma
łeJ stabilizacJi : czy aby rzeczywiście bankructwo 
~umanizmu" i gorgonzola nie pozostają w żadnym 
~nt~nym związku? Na razie jest to perspektywa 
ironiczna. 
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Z MUZEUM NOTATKI 

RAMA 

„Milo wam tu babciu 
tak siedzieć 
wśród pięknych obrazów" 
Babcia 
wzrusza ramionami 
„Milo milo! 
palą marnie 
a tu siedź caly dzień 
z tego zimna 
czlowiek fioletowy 
jak wątroba" 

Warszawa - Muzeum 1955 

MARTA PIWINS}{A 

RÓŻEWICZ, ROMANTYZM, AWANGARDA 
(fragmenty) 

Różewicz podejmuje wielką, romantyczną problematykę: 
czyn i słowo, obowiązki artysty, nowe czasy a nowa sztuka. 
Daje przegląd hybryd, dziwotworów tradycyjna-awangardo
wo-komercyjnych: Słowacki przerobiony już nie na brąz, 
lecz na mobile, na dzban, na płytę granitową, która ma być 
obrazem jego „fatalnej siły" - wszystko to na wystawie 
projektów pomników w „Grupie Laokoona". Wystawa awan
gardowa w „słodko-przestraszony" sposób zbuntowana prze
ciw „realistycznej głowie". Wystawa, na której każdy używa 
wieszcza do własnych celów, przerabia dowolnie i bezkarnie. 
Przegląd ten kończy się cytatem: „Czy to pies, czy to bies". 
Zemsta Słowackiego? Ale „nie wiadomo co" nie znaczy tu 
chyba tradycja, ani romantyczność, lecz raczej - sztuka 
nowoczesna. Sam Różewicz pisał, że chodzi tu o „zdechh1 
estetykę". Nie wiadomo jednak, czy ową „zdechłą estetyką " 
jest Kla<:zko i klasycyzm, piękno i harmonia czy też może 
raczej grupa Laokoona (Calca in Gesso) jest pretekstem, 
a chodzi o estetykę i sztukę naszych czasów. W „Grupie 
Laokoona" nikt nie szuka idei, choć wszyscy są zgorszeni, 
gdy Dziadek oznajmia, że kryzys swoją drogą, a życie swoją , 
i że zamierza „żyć jak gdyby nigdy nic ze swoim spopielałym 
wnętrzem". Na zakończenie (by dostać gorgonzoli?) przyzna
je jednak, że w jego pustym wnętrzu coś drgnęło. Co? „Czy 
ja wiem co?" - i tak się kończy ostatnia odsłona. Przedostat
nia kończyła się pytaniem „Czy to pies? Czy to bies?" Czy 
można to zestawiać? 

Jeżeli tak, to chyba tylko na zasadzie surrealistycznego 
kabaretu. Cytaty romantyczne i bezpośrednie aluzje u Róże
wicza najmniej mówią o jego romantyzmie. I gdyby na pod
stawie tych sztuk wprost próbować odpowiedzieć na pytanie, 
jaki jest stosunek Różewicza do tradycji romantycznej, je
dyną dorzeczną odpowiedzią, jakiej by można sobie udzielić, 
byłaby chyba ta, którą Bohater „Kartoteki" daje Dzienni
karzowi: „Za późno pan przyszedł". Dziennikarzowi pytają
cemu: czy pan wie, że od pana zależą losy świata? Co pan 
robi, żeby ratować ludzkość? Romantyczne pytania o czyn, 
które brzmią humorystycznie i które Różewicz uważa chyba, 
podobnie jak słynne pytanie Hamleta, za „zbyt okrutny 
i prostacki żart dla współczesnego człowieka". 

Co nie zmienia faktu, że twórczość Różewicza - może 
szczególnie właśnie twórczość dramatyczna - jest nieustanną 
próbą odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzi innej niż 
wszystkie znane dotąd odpowiedzi. Dla niej doprowadza 
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swoją poezję do ascezy i do publicznej spowiedzi, która nie 
ma być sztuką, lecz prawdą. 

Różewicz chce mieć w swoich sztukach czas prawdziwy -
nie sceniczny, nie chce budować sztucznej akcji, bo wiadomo, 
że w życiu takich „akcji" nie ma, i chce na jej miejsce dać 
„akcję wewnętrzną'', w której ważne byłoby to, co ważne 
jest w życiu, co jest prawdą życia nie teatru. Różewicz chce 
życia na scenie bez artystycznej selekcji: więc nie dekoracje 
realistyczne i umowne, lecz kupy dzieci w piasku, ulica, 
przechodnie. Mnoży milczenie, sceny żenujące, nic nie zna
czące różne szczegóły ważne w chwili, kiedy je widzimy 
(„mucha na cukrze" w „Akcie przerywanym"). Nie chce mieć 
wreszcie bohatera, który coś działa, bo większość ludzi ra
czej tylko jest na tym świecie, niż działa. A więc chce bo
hatera, przez którego przepływa strumień życia lecz który 
tego życia nie tworzy. ' 

Za późno na romantyczne odpowiedzi. Ale romantyczne 
pytania zostały. I Różewicz szuka współczesnej odpowiedzi 
na romantyczne pytania: o prawdę, o czyn i słowo, o obo
wiązki artysty. Głosi złamanie granicy między myślą a by
tem, granicy słów, śmierć dotychczasowej sztuki... Różewicz 
pozostał wierny rewolucyjnemu buntowi przeciw konwen
cjom, nie wierzy w wartość sztuki jako sztuki. (Co właściwie 
znaczy: najgłębiej wierzy w możliwość wartości jej oddzia
ływania). Rozbicie dialogu, ostre środki estetyczne - kon
trast, karykatura, użycie chóru (w „Kartotece"), kaznodziej
ska, chciałoby się rzec, moralistyka, wiążą Różewicza z ek
spresjonizmem. Z !kubizmem „cegiełkowa" budowa werse
tów, „widzenie człowieka„. jako rzeczy, jako formy, jako 
swoistego ciała fizykalnego", często zresztą stylizowanego na 
obraz kubistyczny. Twórczość jako akt agresji przeciw kon
wencjom, fascynacja techniką, automatyzacją, mechaniką, 
cywilizacją, miastem - to futuryzm. Futurystyczne są Ró
żewiczowskie kukły, manekiny, postacie z wosku, atrapy, 
ludzie-automaty i ludzie-marionetki. Pogłosem futurystycz
nych „słów na wolności" są jego wyliczanki, choć jest w nich 
i terror surrealistycznego „przypadku obiektywnego". Pla
styce winien jest swoją collage'ową technikę. Futurystycz
ne i dadaistyczne jest skandalizowanie Różewicza, i stąd wy
wodzi dążenie do dezindywidualizacji bohaterów dramatu, 
antypsychologizm. Z dadaizmu, surrealtizmu, ekspresjoniz
mu nawet pochodzi złamanie granic między sztuką a nie -
sztuką - sięganie po reklamę, slogan, gazetę, piosenkę, choć 
Różewicz, z równym upodobaniem sięga po encyklopedię, 
pisma filozofów i teoretyków sztuki. Z tych samych żródeł 
płynie zatarcie granic gatunku, parodia gatunku. Jak dada
iści, surreliści, tworzyli obrazy - manifesty, wiersze, rysun
ki, tak Różewicz pisze dramaty manifesty („Akt przerywa
ny"), „biografie sztuk" przemieszane z liryką, szkicowniki 
pomysłów, w których „niegotowość'', fragmentaryczność jest 
założeniem estetycznym (wynalazek zresztą już romantycz
ny), a połączenie: wiersz, notatka, informacja, pamflet, sce
na, obraz - tworzą swoistą całość („Przyrost naturalny"). 
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Z dadaizmu wreszcie wywodzi się postulat „odnowy teatru'', 
teatru antynaturalistycznego i antypsychologicznego. Teatru 
gry, .który. w założeniach ma być antymetafizyczny, antyfi
lozof1czny 1 antysymbolistyczny, choć czasem w praktyce i je
mu samemu trzy opalające się dziewczyny zmieniają się 
w Parki („Stara kobieta"). 

Ró~ewicz musi pisać o śmierci sztuki. To logiczna konsek'.
wencJa lat dwudziestych i lat czterdziestych. Różewicz wie
rzy w postęp w sztuce i - jak się zdaje - nie sądzi że oba
lo~o ~tare konwencje tylko po to, by tworzyć nowe: Dlatego 
m~Jw1ększy spór • . toczy nie z tradycją, lecz z ex-awangardą . 
Uzyw.a nowego _Języka „alfabetu współczesności". Ale tym 
język1:m chce pisać prawdę o swoich czasach, nie o latach 
dwudziestych. Ta prawda oskarża równie silnie współcze
sność, jak i jej „język". 

. Ponieważ potwi.erdzają się diagnozy filozofów przedwo
Jennych o kryzysie kultury, a świat dzisiejszy zrealizował 
program nowoc.zesności g~oszony przez awangardowe „izmy", 
:z~ca to ~odeJ.rz~ne ~wiatło na filozofię i sztukę. Artyści 
1 .filozofowie 1!11eh .racJę, .ale stawia to całą kulturę pod zna
kiem zapytania, me mozna „ufać zbytnio muzyce słowom 
a n~wet myślom„.',' Jeżeli cała kultura jest podejrz~na, wro~ 
ga 1 dwuznaczna, Jak można uprawiać sztukę? Jak pisać po
za słowem? Co je~t obowiązkiem artysty, który nie wierzy 
w. kulturę? Czym Jest natura dla człowieka? Jaki jest „czło
wiek naturalny", „prawdziwy"? Jak wyjść poza przeciwień
stwa natura-kultur.a, sztuk.a-życie, pokazać prawdę, nie zde
~ormowaną przez zadne piękno tradycyjne ani nowoczesne 
J~k ludzi po.kazać nie literaturę? Może w teatrze - w ja~ 
kimś zupełnie nowym teatrze. Z teatru w sensie tradycyj
ny~ poz_o~tałaby już. tylko scena. Reszta byłaby samą praw
dą. 11;1dz1 1 .rzeczr:, me słów. I nie obrazem ani syntezą, lecz 
racz~J analizą świata rozłożonego - by ludzie mogli go zro
zumie~ - na elementy, złożonego w całoś ć, która wyja3ni , 
czym Je~t naprawdę nasze życie. Jego (Różewicza - e.k.) 
rachunki z romantyzmem są zawiłe i nie dopowiedziane do 
końca. Rachunki ze sztuką nowoczesną są prostsze. Awan
garda zburzyła pewien porządek, ale nie dała nic w zamian. 
Trzeba zaczyn.ać ~szystko od początku, od niczego. Osąd a
wangardy staJe się osądem całej sztuki. Różewicz ogłasza 
„śmierć poezji". 

Jeżeli ?otychczas?wa kultura nie uchroniła świata przed 
tym co s~ę .stale, zginęła sama. Różewicz odprawia egzorcyz
my nad JeJ trupem. Wydobywa „nic" zamaskowane w dętej 
pustce uczonych cytatów. 
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Z MUZEUM NOTATKI 

PANTOFELEK 

Są muzea w których 
krzes!.o co na nim Szekspir 
nie siedziai 
stoi przy stole 
przy którym MoLłzr nie pracowai 

jest tu pantofelek 
madame de Pompadour 
jak srebrna iupina 
niedbale rzucony 
wiaścicielka 
jeszcze się nie zbudzila 

Kapelusz cesarza 
jego tabakierka okulary 
oraz spodnie 
których autentyczność 
i sędziwy wiek 
sprawdzily ciche mole 
spoczywają w pokoju wiecznym 

Muzeum Czartoryskich, 1955 

nowy człowiek 

Nowy człowiek 

to ten łam 

tak to to 

rura kanalizacyjna 

przepuszcza przez siebie 

wszystko 
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TADEUSZ RÓŻEWICZ 

GRUP A LAOKOONA 
Pan I, Ojciec 

Matka 

Dziadek 

Syn 

Przyjaciółka 
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TADEUSZ R0.ŻEWICZ 

Urodzony w roku 1921 w Radomsku 
(woj. łódzkie), tam spędził dzieciństwo, 
tam, osiemnast,oletniego naówczas chłop
ca. zastała wojna. Ciężkie warunki ma
terialne nie pozwoliły mu skończyć szkoły 
średniej; w czasie okupacji zarabiał na 
życie korepetycjami, pracował jako go
niec i robotnik. Jednocześnie coraz moc
niej wiązał się z konspiracją: początkowo 
współpracował z podziemną prasą, potem 
przeszedł do służby czynnej. W roku 1942 
ukończył tajny kurs szkoły podchorążych, 
w latach 1943-44 walczył ja'ko żołnierz 
oddziału partyzanckiego Armii Krajowej. 
Po wojnie w roku 1945 zdał w Częstocho
wie egzamin maturalny, poczem przeniósł 
się do Krakowa i rozpoczął studia na wy
dziale historii sztuki Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. Pierwsze utwory poetyckie 
drukował w 1938 r. w pismach szkolnych 
i mJ.odzieżowych. W roku 1947 wydał 
swój pierwszy zbiór poetycki zatytułowa
ny „Niepokój". Dojrzałość tych wierszy 
i ich indywidualność natychmiast zwra
ca na Różew:icza uwagę krytyki; przyzna
na mu zostaJe nagroda - stypendium im. 
Krzysztofa Baczyńskiego. Lata następne 
owocują kolejnymi tomikami poezji 
(„Czerwona rękawiczka" - 1948, „Pięć 
poematów" - 1950, „Czas, który idzie" 
- 1951, „Wiersze i obrazy" - 1952, 
„Równina" - 1954, „Srebrny kłos" ....:..._ 
1955), wydaje też Różewicz reportaże 
(„Kartki z Węgier" - 1953), opowiadania 
(„Opadły liście z drzew" - 1955), oraz 
zbiór wierszy, fraszek i humoresek ( Uś
miechy"). Rok 1955 przynosi mu N~~ro
dę Państwową II stopnia, cztery lata 
później otrzymuje Nagrodę Miasta Kra
kowa. 

Sprawy rodzinne powodują przeniesie
nie się pisarza (teraz już męża i ojca 
dwóch synów) do Gliwic. Obok poezji 
(„Poemat otwarty" - 1956, „Poezje ze
brane" - 1957, „Formy" - 1958, „Roz
mowa z księciem" - 1960, „Zielona róża" 
- 1961. „Głos anonima" - 1961, „Nic 
w płaszczu Prospera" - 1962) i prozy 
(„Przerwany egzamin" - 1960), coraz 
bardziej zajmować zaczyna go teatr. 
W latach 1958-59 powstaje pierwsza 
sztuka pt. „Kartoteka". Jej odrębność, 
specyfika formalna zapoczątkowują dra
maturgiczne poszukiwania Różewicza; już 
w roku 1962 wydane zostają jego dwie 
następne pozycje: „Swiadkowie albo na
sza mała stabilizacja" oraz „Grupa Lao
koona". W tymże roku za całokształt 
pisarstwa otrzymuje on Nagrodę Mini
sterstwa Kultury i Sztuki. Lata 1958-68 
to okres licznych podróży pisarza, z któ
rych refleksje niejednokrotnie znaleźć 
można w jego twórczości. Rzeczą zna
mienną tej twórczości jest - obok róż
norodności form - rytmiczność i regu
larność; każdy rok przynosi nowe, 
interesujące pozycje. Są to nadal utwory 
poetyckie („Twarz" - 1964, 1966. „Wier
sze i poematy" - 1967, „Twarz trze
cia" - 1968) i prozatorskie („Wyciecz
ka do muzeum" - 1966, „Moja córecz
ka" - Dialog nr 5/66, „Stnierć w starych 
dekoracjach" - 1970), ale przede wszyst
kim są to nowe, niezwykle znaczące dla 
naszego teatru propozycje dramaturgicz
ne: „Smieszny staruszek", „Spaghetti 
i miecz'', „Wyszedł z domu", „Akt prze
rywany" - 1966 (w tomie „Utwory dra
matyczne") „Stara kobieta wysiaduje" -
Dialog nr 8/68 „Przyrost naturalny" ·
Dialog nr 4/68. 

Od kilku lat mieszka Różewicz we 
Wrocławiu; w grudniu ub. roku wrocław-
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ski miesięcznik „Odra" przyznał mu na
grodę za „Śmierć w starych dekoracjach" 
i „Teatr niekonsekwencji" (PIW,1970) 

Twórczość Różewicza to kronika jego 
losu, a zarazem losu jego pokolenia. 
W biografii tego pokolenia faktem 
najistotniejszym stanie się wojna, a 
wyniesione z niej doświadczenia zaważą 
w sposób zasadniczy na stosunku do świa
ta, do życia, do ludzi. Obsesja, porażenie 
wojną i śmiercią - oto najbardziej zna
czący rys twórczości Różewicza. Jest 
w niej też pragnienie znalezienia nowego 
ładu, poszukiwanie piękna i wartości tak 
człowieka jak i otaczającego go świata, 
Stąd umiłowanie najprostszych, najzwy
klejs.zych, ale autentycznych konkretów 
naszej rzeczywistości, konkretów, które 
niepostrzeżenie przechodzą w wielkie uo
gólnienie. Stąd wrogość wobec wielosło
wia i patosu, zawsze przecież zarażonych 
fałszem. Jest też Różewicz moralistą i dy
daktykiem_ piętnującym bierność, obojęt
ność i egoizm; obiegowe już określenie 
tych pojęć: „nasza mała stabilizacja" -
pochodzi z tytułu jednej z jego sztuk. Zaś 
ostra świadomość złożoności dzisiejszego 
świata i niemożności ustalenia jedno
znacznych kryteriów, tak estetycznych 
jak i moralnych, nadaje jego pisar
stwu odcień drwiny, ironii. 

Ciekawe są propozycje formalne Róże
wicza, szczególnie zaś głośna już teoria 
„teatru otwartego". Pragnąc zapoznać 
naszych widzów z jej generalnymi zało
żeniami, cytujemy fragmenty rozmowy 
Różewicza z Konstantym Puzyną w re
dakcji „Dialogu w kwietniu ubiegłego 
roku. 

WOKÓŁ DRAMATURGII OTWARTEJ 

PUZYNA: 
Czy pisząc, widzi pan w wyobraźni konkretną 
realizację? 

ROZEWICZ: 

Sam fakt realizacji jest dla mnie sprawą drugo
rzędną. Sprawą najważniejszą jest rozegranie 
dramatu „na papierze". W „Kartotece" znalazły 
się jakby ustępstwa, dodatki dla teatru, dla re
żysera, jakby przekształcenia ważnego dla mnie, 
czysto literackiego tekstu, w tekst dla reżysera. 

PUZYNA: 
Wanda Laskowska, która przedstawienie reżyse
rowała w Teatrze Dramatycznym, dodała tek
stowi jakby ramę z dwu pana wierszy, którymi 
rozpoczynała i kończyła spektakl. Natomiast 
w znakomitym włoskim spektaklu studentów 
z Genui ramy takiej nie bylo. Była po prostu 
forma otwarta, bez wyraźnego początku i końca. 
Jak gdyby sztuka była tylko częścią jakiegoś 
szerszego, ciągłego nurtu twórczości, której po
szczególne dramaty są tylko wycinkami, frag
mentami, a nie zamkniętą całością. 

ROZEWICZ: 

Użył pan tutaj sformułowania: dramaturgia ot
warta, sztuka otwarta. To dla mnie sprawa istot
na. Coś podobnego było także w „Kartotece": 
tam też każdy mógł wejść w środek, dopisać ja
kiś fragment czy koniec, rozszerzyć czy uzupeł
nić jakąś scenę. Czym jest koniec sztuki? To 
oczywiście koniec fabuły, akcji, jakichś dziejów. 
W „Grupie Laokoona" też początkowo tekst był 
jakby nie zakończony, potem na prośbę reżysera 
dopisałem kwestie dziadka, które jakoś pointują, 
zamykają sztukę, stawiają kropkę nad i. (.„). 
Pewne elementy mogłyby być w tej dramatur
gii przenoszone z jednej sztuki do drugiej, na
wet zmieszane w nową całość, ale nie jest to dla 
mnie sprawa dowolna. Muszą one być bardzo 
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skrupulatnie łączone na z.a.sadzie, nazwałbym to, 
kontrapunktu obrazów poetyckich, gdzie wszyst
ko ma pewną ścisłą logikę. Jest to także logika 
pewnego rytmu wewnętrznego, rzeczy utajo
nych, przeczuć nawet, intencji ... 

PUZYNA: 

Niektórych obrazów nie rozpisuje pan nawet na 
dialog, markuje je tylko w didaskaliach, pozo
stawiając reżyserowi zupełną swobodę konkre
tyzacji scenicznej, a nawet poszerzania czy roz
budowania. W obraz bez słów. Ale, jak z tego 
wynika, nie wszystko jednak rozgrywa pan na 
papierze. Cale duże partie, to białe plamy. 

ROZEWICZ: 

Myślę, że elementy pewnych sztuk mogłyby wy
chodzić z innych elementów w innych sztukach. 
Np. prolog do „Smiesznego staruszka", publiko
wany zręsztą w „Dialogu" później niż sztuka, był 
właściwie początkiem sztuki „Przyrost natural
ny". 

PUZYNA: 

Sztuki, która nie powstała. Którą zreferował pan 
tylko w artykule jako pewien projekt nie zreali
zowany. 

ROZEWICZ: 

Tak. Chciałbym, żeby zrealizowano ją na pod
stawie tego projektu. Byłoby to dla mnie o wiele 
ciekawsze, niż realizacja tejże koncepcji poprzez 
napisanie odpowiedniego tekstu. 

PUZYNA: 

A więc trzeba by traktować ten artykuł jako 
projekt scenariusza dla reżysera? 

ROZEWICZ: 
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Tak. Mówiłem studentom z teatrzyku krakow
skiego, którzy zwrócili się do mnie z propozycją 
realizowania „Przyrostu": słuchajcie, ja dialo
gów nie będę wam dopisywał, wy wiecie o co 
tam chodzi, o przyrastanie, rozrastanie się masy 

ludzkiej i rozgniatanie gestu na comz mniejszej 
przestrzeni. Gest i słowo winny być tu zgniata
ne, duszone coraz bardziej. Gesty arcykapłana, 
oratora itp. - gesty takie rozwijają się inaczej, 
kiedy mają do dyspozycji przestrzeń metra, pię
ciu metrów, dziesięciu metrów, a kiedy mają się 
rozwijać w przestrzeni pól metra, trzydziestu 
centymetrów, wreszcie pięciu centymetrów, sta
ją się znowu czym innym. Słowa dobierzcie so
bie sami, ja je tylko później przejrzę. Weźcie ga
zety, broszurki, wybierzcie sobie teksty, jakie 
chcecie. Ale ich układ chciałbym sprawdzić, bo 
to jest sprawa istotna. 

PUZYNA: 
Posługuje się pan więc bardzo różnymi formami 
pisarskimi w tych samych nawet sztukach: frag
mentami, które tylko markują pewien obraz, dia
logami rozpisanymi normalnie ... wierszami włą
czonymi w tekst sztuki ... wreszcie: fragmentami 
cudzych gotowych tekstów - z broszur, gazet 
itp. - odpowiednio przeciętymi i zmontowany
mi. 

ROZEWICZ: 

Są to elementy wobec dramatu służebne. Nie są 
obcym ciałem wklejonym w dramat, stają się 
częścią organiczną, zmieniającą funkcję, a nawet 
materię swoją. Chciałbym tu przypomnieć bar
dzo ważny dla mnie wiersz. 

20 sierpnia wyszła z domu i nie 
powróciła 

osiemdziesięcioletnia staruszka 
chora na zanik pamięci 
ubrana w granatową sukienkę 
w białe groszki 

ktokolwiek wiedziałby 
o losie zaginionej 
proszony jest 

To zwykły zapis komunikatu radiowego, tylko 
w pewnym miejscu ja go przeciąłem, jakby pod
ciąłem mu żyły i nastąpił rodzaj liryczno-dra
matycznego krwotoku z tych żył. Gdybym ich 
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nie przeciął, tylko do końca naśladował spikera, 
byłby to zwykły komunikat. Moment przecię
ci~ stworzył sytuację dramatyczną w tym 
wierszu. Na tym polega jego „otwarcie". 

PUZYNA: 

·:·Akcja u pana jest - co zresztą sam pan czu-
3e, sądząc z „A.ktu przerywanego" i z drwin tam 
zawartych z konsekwentnej fabuły prawda? -
o~óż akcja jest często pretekstowa, : .. to konwen
c1ori:alny dodatek, uprzejmość wobec przyzwy
cza3eń reżyserów i widzów. 

ROZEWICZ: 

Mam .chęt.ki, kto wie czy nawet nie dogodzić wi
downi, rezyserom, scenografom, a nawet organi
zatorom widowni. 

PUZYNA: 

Ale uważa pan te chętki za niezdrowe jednak -
mam nadzieję? 

ROZEWICZ: 
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Miewam! miewałem chęci spełnienia pewnych 
P?stulatow teatr~. , Nie jestem autorem, który 
nie che~ rozmawiac. Wręcz przeciwnie, chętnie 
rozmaww.r:i, a na~et zdarzyło mi się, że dopisy
~ał.em, .kiedY. rezyserowi coś nie wychodziło, 
i ~ialogi ~opisywałem i małe scenki w czasie 
p;ob. Robię to szybko i dość sprawnie. Niemniej 
ciągle 711._<lm ~rażenie, że popełniam jakieś 
grzeszne i pode3rzane czynności. 
Ja .za~k"!ąłem „Grupę Laokoona" ale gdzieś 

w 1akichs „uwagach" mówię, żeby ta grupa Lao
koona, w'!!kuta przeze mnie w marmoladzie, po 
~r?st~ się rozlazła. Męczyli się i męczyli, i roz

lezlt się. w.e wszystkich kierunkach. A tymcza
sem. o~i .się tam zeszli dookoła dziadka. Połą
czyli się i stworzyli zakończenie i sztukę. Gdyby 
„Grupa Laokoona" konsekwentnie się rozłaziła 
to by ~ię :zamieniła w „marmoladę". Powiedział~ 
bym, ze 1igury .i dialogi i słowa i obraz i wszyst
ko_ powi;ino się rozmazać. ,„Od Sasa do lasa" 
miała byc ta sztuka. Tymczasem znów nastąpi-

ło porozum'ienie z teatrem. Mówiło się <> braki: 
zakończenia i tamte dwie, trzy strony, powiedz.
my, nie najgorsze jakieś, dowcipne - dopisałem. 
To jest komedia, ale znów niekonsekwentna. Te 
dwie dodatkowe strony zmieniły zamysł. Zam
knęły sztukę. A nie była zamknięta. Ona się 
powinna rozejść we wszystkich kierunkach. 

PUZYNA: 

A jak to zrobić na scenie? 

ROZEWICZ: 

Ja uważam, że można. Właśnie takie rzeczy so-
bie wyobrażam, jakkolwiek przepisów nie daj~. 

Ja bym powiedział, żeby ten ewentualny reali
zator intencje raczej rozumiał, niż przepisy. Że
by jemu samemu się to rozkładało. A jak, to już 
on musi kombinować. Ale reżyser zwykle woli 
mieć zakończenie, i to z pointą, żeby „się śmieli". 

PUZYNA: 

To chyba jeden z momentów dość istotnych dla 
recepcji pana dramaturgii przez teatry, przez Te
alizatorów. Bo oni chcą to zawsze domknąć, pn.:. 
nieważ jest to naturalny odruch twórcy spektak
lu, że chce zrobić coś, co by miało początek, śro
dek, koniec. 

ROZEWICZ: 

Tak, koniec pierwszego aktu chce mieć i począ
tek drugiego, a ja od „Kartoteki" wypisuję np. 
żeby mi przerwy nie robili. A oni robią przerw;:. 
Czyli mi coś kończą ... 

PUZYNA: 

A to wszystko powinno być płynne. 
ROZEWICZ: 

Mówią: niechże pan jeszcze na dziesięć minut 
d_opisze, niech pan tak robi, żeby to choć o dwa
dzieścia minut było dłuższe. Ja robię małe rze
czy. To mówią: niech pan dopisze, to my 
wdzięczni zrobimy panu przerwę w środku, bv 
będziemy mieli czas. 
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PUZYNA: 
Czyli nie chce pan przerwy, Ale gdyby ją wkom
ponować w spektakl, żeby ludzie wychodząc 
na nią nie wychodzili ze spektaklu, pozostawali 
nadal w jego obrębie? 

ROZEWICZ: 

Ano właśnie. Ale bylby to już innego typu teatr. 
Twierdzę, że nie ma „końca". W ogóle to jest 
wymyślone. Sztuczne. 

PUZYNA: 

Ostatecznie nie ma go także w życiu. 

PUZYNA: 

No bo jakiż to koniec życia - śmierć? To cał
kiem inna sprawa. To nie jest pointa do życia. 
„.Dla mnie to bardzo ważna kwestia, to sprawa 
walki o „koniec" bez końca. O ten koniec, który 
nie jest końcem. 

PUZYNA: 

Jest początkiem czegoś innego, na przykład. 
ROZEWICZ: 

Tego, czego nie ma jttż w tekście, nie ma 
w przedstawieniu. („.) A jak pan sobie teatr wyo
braża i czego by pan chciał od nas? Nie, nie od 
nas, ode mnie? 

PUZYNA: 

Odnowienia teatru. Proste, prawda? 
ROZEWICZ: 

A czy pan uważa, że się coś w teatrze skończyło? 
PUZYNA: 
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Nie coś - teatr się skończył. Jako gatunek sztu
ki. Tkwi dziś w przedsionku muzeum, gdzie już 
osiemdziesiąt lat temu utknęła opera. Formułu
ję to prowokacyjnie, oczywiście, ale taką bym tu 
postawił diagnozę. Można jeszcze napisać wiele 

,świetnych sztuk, zrobić niejeden dobry spektakl, 
można jeszcze wiele lat mieć publiczność - na 

Aidzie" też ciągle jest pełno. Ale znaczenie tea
tru w rozwoju kultury jest coraz bardziej pr~
blematyczne. Przestaje być nieodzowny. I nie 
pomogą nowe sztuki, choćby arcydzieła. Trze~a 
by znaleźć dla teatru taką - nową - . funkcJę 
społeczną, jaką miał kiedyś i jaką utracił. Nową 
zasadę porozumienia z widzem, która by spra
wiła że znowu stanie się potrzebny. 
Wydaje mi się, że to, co jest u pana, to przemi~: 
szanie środków i możliwości, ta wielotorowosc 
kształtowania materii w dramacie i ta otwartość, 
niezakończoność sztuki, wyrastają chyba z od
czucia szerszego; z odczucia dzisiejszego świata 
jako czegoś zupełnie przeciwstawnego np. świa
tu klasyków XVII i XVIII-wiecznych - światu 
uporządkowanemu, jak ogrody strzyżone. 

ROZEWICZ: 
.„równiez z niewiedzy i bezradności, które są 
także jedną z cech dramaturgii otwartej. 

PUZYNA: 
Tak. I słusznie, że są, przecież także wyrażają 

coś, w co jest uwikłany współczesny człowiek. 
Niemożność poradzenia sobie równocześnie 
z wielu różnymi sprawami na świecie .... Podsta
wowa sprawa dla dramaturgii otwartej: wie
dzieć, gdzie powinno nastąpić to cięcie, które 
wywoła krwotok, a nie rozsypie konstrukc:ii 

ROZEWICZ: 
I żeby mi potem nie mówili - no, to bracie, do
ląc.zi teraz z powrotem to, coś uciął, bo tu nie ma 
końca. 

PUZYNA: 

Na temat tego wiersza o kobiecie, co wyszła i nie 
wróciła, nikt nie powie, że powinien pan dopisać 
koniec. 

ROZEWICZ: 

I to jest zwycięstwo właśnie. 
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PUZYNA: 

Myślę, że jest tu jeszcze jeden element, o któ
rym warto wspomnieć - element ironii. W tego 
typu montażu, w tego typu zestawieniach, może 
ona nie być w ogóle wyrażona słowami. Może 
zawierać się w samym poczuciu bezradności, 
które autor obnaża. Jest to ironia i wobec świa
ta i wobec materii dramatu ... w tym całym za
mierzeniu dramaturgicznym traktowanym jako 
propozycja do podjęcia - najcenniejsze jest 
właśnie jej otwarcie, a więc możliwość ciągłych 
poszukiwań. 

ROZEWICZ: 

Przez otwarcie powiększamy obszar. 
PUZYNA: 

A dramat bardzo potrzebuje rozszerzenia obsza
ru. 

ROZEWICZ: 

Myślę, że dramat potrzebuje dzisiaj powiększe
nia obszaru we wszystkich chyba elementach -
od scenografii, muzyki, światła, słowa, gestu, do 
kształtu widowni itp, Dramat powinien olbrzy
mieć. 

PUZYNA: 

Mógłby być ogromny nie poprzez rozmiary sce
ny, a poprzez wagę zagadnień. I ich zgęszczenie, 
intensywność, siłę wyrazu. 

ROZEWICZ: 

Cały światek i ziemia skurczyła się straszliwie. 
Wobec tego my ją możemy zmieścić w tym na
szym teatrze. Będzie ogromny, choć będzie wiel
kości poczekalni u lekarza, a nie katedry. 

Kierownik technic:m;v 
Główny elektryk 
F.lektroakustyk 
Brygadier sceny 

.T67.ef Karbowiak 
Stanisław Jeziorski 
.Tan Laskowski 
Stanisław Kawalec 

Kier. prac. krawieckiej 
Kier. prac. stolarskiej 
Kier. prac. mfllrirskiej 
Modelator 

.Tan Marciniak 

.Tan świderski 
Franciszek Piątek 
Tadeusz Gościniak 
Władysław Teodorowicz 
Apolonia Kuźmicka 

Tapicer 
Farhiarka 

STAŁE DNI GRANIA 
KOSZALIN 

PIĄTEK - GODZ. 18, 
SOBOTA I NIEDZIBLA - GODZ. 19 

SJ,UPSK 
PIĄTEK. SOBOTA, NIEDZIELA - GODZ. 19 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW 

KOSZALIN: Dział Organizacji Widowni cod1jennie (z wy
jątkiem nied7.iel i ponied1.iałków) w godz. 13-14, kasa te
;:it.r11 w dniach przedstawień na godzinę przed spektaklem 

or::iz kasy „Orbisu" w godz. 10-17, tel. 37-57. ?.4-fi4 

Sł,UPSK: Kasa teatru codziennie z wyjątkiem niedziel i po
niedziałków godz. 11-18 oraz w dniach pr7.edstawień na 

godzinę przed spektaklem 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 

KOSZALIN: 

Dzi ał Organizacji Widowni tel. 20-58 
KiPrownik dziiiłu - D!itta f,oknciewsk;:i 
Org;:inizator wjdowni - Henryk Kosk::l 

SŁUPSK : 

Kasa teatru tel. 52-85 
KiNownik sceny i organi7,ator widowni 

.fadwiga Snhor.z 

Druk programu: Koszalińskie Zakłady Graficzne 
ark. druk 1,75. Nakład U'iOO egz. 2/ ;1 A-5 
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