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Witold Fill~1· 

'iedy zaczrnamy mówić o nowym olskim drama
cie, jed no na?.wisko narzuca s ię od razu : Róże icz. 
R_ ~ewicz ciąży nad polską rzeczywistośc ią teatralną , 

c1ązy tym prl'.emożniej, nie tylko jako ideał ale 
i jako wyrzut Ten poeta-dramaturg, którego wi~lkość 
w~zyscy uznają b z zastrzeżeń , jest c:v sensie prak
tycznym stałe jeszcze wartością mityczną .. Jeden J -
r ~y J arocki, pr awda, że znakomicie, prawda, że seryj 
nie, ale jeden jedyny; kiedyś - kiedyś L a-kow a. 
ale to j uż zostało przekreślone porażką Wys zedl ::: do -
1nu ; zaś poza tą dwójką - same pyta jniki; podobno 
Krysty nie Meissner udał się Smies:my staruszek w 
Bydgoszczy, pod bno Helmut Kajzar miał świetne 

efek ty na p r óbach ... 
A obok tego milczenia sceny - nabożne rozgada 

nie krytyków. Rozprawy, eseje, przyczynk '. w zystko 
zostało j uż opisane, w zystko do\viedzione, wszystko 
ponumerowane. Że technika collagc·u. że psy hologia 
.mu . że ludzka termitiera - to stwi rdziła Marta 
Piwińska . Że „od wspólnoty metajęzyka do iden 
tyczne· ci . ubstruktur" - to Krzy ztof Wolicki. że 

destrukc je tradycyjnych reguł dramatu - to Kon 
stanty Puzyna . Autor Bi1rzliwej pogody potrafił atoli 
uchwycić zewnętrzność Różewiczowskiej dramaturgii. 
Warto przytoczyć ten opis: „Poczawszy od Kartoteki 
-prowadzi (Ró ż.e ·cz) uporczywą destrul<cję tradycyj 
nych reguł dramatu. Drwi z nich, przedrzeźnia roz· 
bi ja wiązania, wyławia z gruzu obtłuczone sz~tki 
i miesza jąc różne obce ciała składa nowe całości : 

d ziwne, otwarte, kalekie collage~. Z pod rtą akcją 

z niby-konfliktami, z zamarłym chichotem. ( ... ) Luźn; 
s:enariusz, jaki t:l.vorzą, wygląda n chaoty czne usy·
pi.sko for m, lecz w is tocie przestrzega pewnej zasa 
dy: kontrapunktu obrazów poetyckich, którego logika 
J t także logiką pewnego rytmu wewnętrznego rze-
cz:,.· uta jonych, przeczuć , nawet intencji... ' 
Pełno tu jednak kompromisów. Różewicz sam się 

przy-.aia · e do niekonsekwencji, braku techniki (przed 
którą się broni), grzesznych chętek, aby d godzić re
żyserom , scenografom, a nawet organizatorom \vidow
n i. Więcej: p rzyznaje się również do niewiedzy i bez 
radnośc~, które są także j edną z cech dramat urg · 
~tw~rte J. Bo montaż Różewicza pod zyty jest cały 

iromą : wobec reguł dramatu wobec teatru, wobec 
materii literackiej". 

W ten cylat można by wpisać wszystkie teksty Ró
żewicza : Kartotel(ę, Akt przerywany, Wyszedl ~ do
mu, St ara kobieta w11siad u.je etc., etc. Wszy tk:ie j d
noczy autorska niewiara w żywotność teatru zasta
nego. W teatrze tym Różewicz chciałby zburzyć wszy
stko, chciałby też zniweczyć dramat tamtemu teatro
~i przynależny. Draż.ni Różewicza hegemonia dialogu 
iako_ upr:zywilejow_anego sposobu budowania akcj i 
scemcznei: 7.astępuJe go monologiem, zastępuje kako· 

fonią ni skoordynowanych słów, " reszcie zastępuje 
ciszą . Drażni go zwyczajowe pojęcie akcji: zastępu

je je irracjonalnym łączeniem dygre ji z dygresją za
stępuje collage'em. Drażni konflikt w jego tradycyj 
nym rozumieniu jako zderzenie sprzecznych posta 
i racji bohaterów: ucieka przed tak pojmowanym 
konfliktem w pojemną poetykę sennego ma jaku. 
Draż.ni wreszcie samo istnienie bohaterów w drama
cie: w swoich dramatach gra zatem sam w szystkie 
role, naklekając sobie na twarz karnawałowe nosy -
zmieniając głos niczym brzuchomówca. 

Zapewne w t ej pr ogramowej opozycji Różewicza 
wobec teatru należy doszukać się i przyczyn fak 
tycznej opozycji teatru wobec Różewicza. Może to 
zresztą nie opozycja, może tylko obawa. Obawa przed 
kompromitacją, bo nieumiejętność znalezienia sce
nicznych ekwiwalentów dla poetyckich metafor ozna
czałaby w danym wypadku, że to RóżeY.ricz ma słusz 
nośt, że dzisiejszy teatr przeżył wój czas, że egzy
stuje w naszym życiu już tylko na p rawach Mieczy
sława F ogga czy Józefiny Baker, którym nikt p rze 
cież nie zabroni śpiewać, choć wszyscy radzą im w 
duchu, iżby sobie grzecznie wleźli na odnośny cokół. 
Teatr \v·oli zatem omijać Różewicza. Tym omijaniem 
zaprzecza pomówieniom, iż sam je:,t fikcyjny, a prze
ci'Nl1ie - udowadnia, że to myślenie poety nie prze
kracza !ery fikc ji, że brak temu myśleniu sił, by 
tać się materią, by sprawdz.il się w scenicznym speł 

ni c1uu. Taktyce z.aś teatru sprzyja j ą (wbrew pozo
rom!) entuzjaści Różewicza , całą swą energię zuży
wający na opisywanie jego destr ukcji i negacji, które 
są oczywiste, podczas gdy mniej oczywiste są te ce
chy dramaturgii Tadeusza Różewicza, które uznać by 
moi.na za krea torskie. Za cegły pod nowy teatr. 

Różewicz jest poetą. Ale nic w tym (a ściślej - nie 
w obiegowym znaczeniu tego s:formułowania), należy 
szukać wytłumaczeń dla odrębności jego teatru. Prze
cież czas poetów nastał w całym, nawet tym akcen
tującym swą wobec Różewicza obojętność, życiu t eat
ralnym. Zdominowali je: Bryll , Grochowiak, Iredyń 
ski, Bordowicz, Sito. I nna sprawa, że baxdziej to 
wszystko przypomina małżeństwo z rozsądku niźli 
prawdziwą miłość. Brzynajmniej ze strony t eatru, 
który m usi ię przed widzem wylegilymować dodatnim 
saldem wobec w półczesności, a poezja jakoś umie się 
z dniem dzisiejszym dogadać, zasem potrafi też takie 
dogadanie udać: niejeden brzydki kontur ślicznieje w 
zgrabnym owalu metafor, niejeden konkret zatraca 
naganną cielesność w metafizycznym wielosłowiu. 

A Różewicz inaczej. Brak śliczności , metafizyczne 
mgły tu nie błądzą. Jest cielesny, jest brzydki, jest 
konkretny . Zestaw tych właśnie przymiotników to 
kolejny element do definicji jeg teatru (pierwszym 
była Puzynowa „dest rukcja dawnych reguł" ) . Ale to 
jeszcze stale opis zewnętrzności ... 

By dotrzec do istoty, przywołajmy znów wyjściowe 
stwierdzenie : Różewicz jest poetą. Przyjmując zaś, że 



poezja to sposób widzenia świata ..,vyra iający się po
przez wyzyskiwanie szczególnych właśc iwości łowa, 

przez nadawanie mu nowych, nieoczekiwanych zna
czeń , należałoby może zastanowić się właśnie teraz 
nad funkc ją , jaką u Różewicza słowo pełni. Ten za
bieg, z pozoru fi lologiczny, okazać się ma hasłem 

otwierającym Sezam. Gdyż właśnie słowo stanowi o 
istocie Różewiczowskiego dramatu. 

U Gr ochowiaka słowo jest teatralne, podporządko 

wane rytuałowi dawnyc h dialogów; u Brylla - poe
tyckie, określa je rytm wiersza, a ono ten rytm dyna
mizuje; słowo Różewicza jest malar skie. To mieniąca 

się plama , pozornie bez kształtu, pozornie nie zna
cząca, a le zestawiona z innymi plamami zdanie elts-
1odu je nagle nieoczekiwaną mnogością, skojarzeń. 

podniesień. Ich r ozedrgania okazu je s ię tak przemo
żone, że Różewicz poczyna u ciekać od ~łowa w mil 
czeniu: „dr amat rozgr ywa s ię w ciszy. W oceanie ci
szy. A . łowa są tylko mal eńkimi koralowymi w;.· 
sepkam.i r ozrzuconymi w tej nieskończonej przestrze
ni". Nieobecność słów nie wstrzymu je przy tym bie 
gu i rozwoju dramatu, cisza znajduje nowe wykład 

niki dla przekazu uczuć. Więc pantomima cale se 
kwencje w W y!zedl z domu, w Starej kobiecie'. 

Więc czynności: prozaiczn e, codzienne czynności 

ludzkie, którym Różewicz na daje zdolność p:::zema 
..,viania. Takie próby były j uż u natur alistów: ich 
fascynowała przecież sama prawdziwość pokazywanej 
na scenie sytuacj i. Teatr socrealizm u uczynił z tej 
prawdziwości cechę funkcj onalną : przydzielał czyn
ności proste wielkim bohaterom co w planie idei 
przynosiło uczłowieczenie herosów, a w planie sceny 
pozwalało podziv.riać mistrzostwo i wynalazczość ak
tora . W spektaklu Wielkich dni w Teatrze 
Ochłopkowa do na jbardziej pamiętnych należała se
kwencja , kiedy to aktor kreujący postać Stalina przez 
5 minu t zajętym był zapaleniem fa jki ! Różewicz 

zmierzając tropem swoich poprzedników dochodzi da
lej, z środka czyni cel : odkrywa metafizyczny dra
matyzm takich czynności. 

Oto autorska uwaga do Aktu. przerywanego: „Czer 
stwa kobieta trze żółtka w garnuszku. Jak długo? 

Tak długo, dopóki nie utrze tych żółtek" . 

Dzięki metaforycznym własnościom sceny . tarcie 
żołtck poctycznieje, staje się ważne, jest farsowe lub 
trn gicznc. Odr.o~ i się to przy tym do czynności jako 
takich, nic uwarunkowanych wagq po taci czynności 

wykonującej . Przedtem fajkę palić musiał wódz, 
„cz rstwa kobieta" je.si zaledwie żywą atrapą . Poety 
ka czynności ma swo je ważkie pochoc'.!le. Na prz~· 

kład: determinuje pojęcia czasu dramatycznego. Pi
sze Różewicz o Akcie przerlJWan!1m: .,Przedstawienie 
w moich intencjach tT'Wa od 30 do 70 minut". Gra
nica dolna, owe pół godziny, t o su.ma dialogów, na 
jakie autor r zpisał cztery sceny s ;vej sz uki, ale su
mę towarzyszących dialogom działań mnożyć można 

chyba nawet ponad owe 70 minut. 

J w tym właśnie m · e jscu można pokusić się o ak 
cjom at : na scenie \•1łasne.i wyobrażni, zburzywszy 
t eatr zastany, rozpoczął jednak Różewicz. żmudną bu -
dowę teatru nowego. Buduje go z elementóv,r k ry-ta
licznic prostych : z czynnoiici i słów, które odtea tra 
lizował przywracając im ich własną, organiczną war
t ość . Spotykamy czasem w tym teatrze Różewicza 
podo bieństwo z jazzowym happeningiem u Hanusz
kiewicza, z psychodelicznym transem Apocalypsis cu.m 
figuris. K:iżda z wymicnioaych propozycj i jest przy 
tym bardzo własna, a odob:ci'1stwa płyną z faktu, że 
wszystkie są współczesne. I teatr Różewicza jest 
wsp6łcz(:~nr . „uldadam obok siebie - czarne i białe 
kwadraty - w ~zar.ho·.vnice" , pisał vV Poemacie ot -
1rartym (195':). Zatruty wspomnieniem wo jny , o:;za
lały z lc;:ku przed katak~izm m nukle:irnym, nieufny 
wobec wszelkich del::alog'Jw i hierarchii odna jdu je się 
na tych szachownicach czławiel - współczesny . Bo · się 

~l6\ , iż!:ly n · c były zbyt \Yielk ie; ucieka się do r tua
łu p o-,mrnych odruchów, co pozwalają mu ukryć treść 
jego przeży ć ; posiłkuje się s bie jedynie zrozumia
ł ym kodem znaków i dźwięków; żyje na przemian 
w śnie i na ··mietni;:ku. Tego właśnie człowiek a pod
P truje poeta. 

Poezja to spo~6b widzenia świata, który nic rm1si 
się sprawdzać w odc.rnciu powszechnym, jest p:ze
cież niez:oprzcczalną własnością patrzącego . Róże\\"icz 

pat rzy na ~wiat, i huduje rr.u te tr. 

„Nasi realizatorzy wymagają , ażeby za jmować się 

dz iurką •: niebie, ponieważ dziura \V skarpetce je3t 
za mała na dużą sccne teatru narodowego. Wolncgn! 
Pana ,vie! Czasell' maleli ka dziurka może być bardzi j 
d:·an,atyczna od dziury w niebie. ( ... ) Oczywi.!icie, 
„dziur' w njcbie·• da je nh1i..li vości scenografom, kom
po;:ytorom, r ecenzentom. Scenografia do dziury w nie
bie 10 j uż widow isko, rnmodzielnc widowisko 1 ( . ) 

Nasze drogi rozchodzą si<: . Pa nowie!" 

Drogi btotn ic si ę roze,: ~ y. Częstokroć wbrew ucz
ciwyril wysilk m tych ludzi teatru , co dostrzegając 

w propo7.ycjach Ró~~ewiC"'3 ~z:rnsę na własne oczy z
czcnk, nic pD:rafili pFcd~ż dośr i:mąć· ptaka w loc ie. 
Zbyt mocno choGzili po zi"mi. Z:'.cytuje:my fragment 
eksplikacji rc~yserskicj , jaka w swojej pracy nad 
łodz!<q prcr.iicr<\ Karto~eki z~r,ntowdł młody i niewąl

pli\\ic utalentowany rcż~h0r, .Jan Skotnicki : „To trz~
ba gra·' realistycznie. ba~'1 z J dokładnie i prawdziwie. 
S/tUa(:ja jest tak bard· J teat ralnie złożona, że v:szel
kie prób~' tworzenia „ i'J:l\/ .. nu" są tu chyba bezsen
~·nw·1c . T.ud"'ir> w n· ~ ~-~11 mnr?.eniach, "izjach są naj
czę~cicj bardzo r alni. Widzimy z ełną świadomością 

n:ij!T'n!.~j ·::~ , · '··g·~ły ich ubrania, widzim,· do'dadnie 
posó b ie, za .howania" ... 

T: m '~:.::n ia llóżcwicza na język teatru zn~tancgo 

ni~ sprav:C:::ały się. I chyba się ni e sprawdzą. Pozo
~t11je rndość z poetyck ich, eh vi lami sarka tycznych, 



chwilami brutalnych inscenizacji J erzego Jarockiego. 
1 pozosta ją zaskakujące wnioski z zagranicznych, co
-raz l iczniejszych, odczytań teatralnej poezji Różewi-

cz:: . 
Awangardowa nadscenka paryska La Compagnie 

d es 7 wystawiła oto Naszą 1nalą stabilizację . Grają 

młodzi aktorzy. Grają nad podziw dobrze. Inteligent 
n ie, cienko i gorzko prowadzą Różewiczowski dialog. 
Dekorac je, jakby skopiowane z Kosińskiego: r ama 
pektaklu - tyl."1a ściana poopinana płachtami gll2et. 

Ta rama. o adzająca spek takl w rzeczywistości k-0n
.«r tu , pos iada przy tym funkc ję zmienną . 

W pierwszym obrazie sztuki jest tłem, na które z 
ilmową ruchliwością rzucane są przez epidiaskop 

obrazy ; pejzaże wiclko:niejskiego życia , migawki bu
dowy, fragmenty ulicznego J:uchu stanowią wyrazistą 

Jdbitkę dla dialogu, który toczy się jedynie pomiędzy 
·~ stawionymi na pu ~t"j .;ccnif> dwoma pudłami głośni 

ków. W drugim ob:-azic -· płachty gazet zostają j akby 
"Jrzcsłonięle poprzez nadbudowane na pierwszym pla-
11ic wnętrze mieszkalne : okno, krzesło, stół swą ro
dzajową intensywnością wybijają się na pierwszy plan 
··wagi, opanowują go całkowicie . W obrazie trzecim 
ct:-na znów jest pusta - usadowieni plecami do sie

bie, na dwóch fotelach komentatorzy wadzą s i ę o 
:noralną 1reść codziennego życia, którego ironicznym 
"Joclmiotem jest świat sklejony z gazet. 

Polskiego widza uderza w tym przedstawieniu jed
'1 0 : gazety francuskie. fran cuska jest mikstu ra dtwię
•,ów, która - puszczona z magnetofonowej taśmy -
przerywa dialog ak orom. I tekst jest :francuski. 
T sprawy, o których w tekście. Dramat Różewicza, 

'dóry emitowany '"' warszawskim Teat r ze Telewizji 
zdawał siq dotykać problemów rdzennie polskich i 
wzbudził arcypolsk:i dyskusję, rozszerzył nagle w Pa
ryżu swój punkt odniesienia. Raczej zmienił go na 
inny. Realia - - tak nam bliskie i swojskie - zyskały 

\·osmopolityczny zlil, wstydliwe tęsknoty zarych lu
d::i zmieniły narodową pnynależność. 

Nasza „mała stabilizacja" stała się pr-0testem prze
ciwko cudzym małym stabilizacjom. I dla tego za 
pe ne grają ją cudzy gniewni i młodzi ludzie, któ
r zy w kulci · ,- pokojnego świergotu ptaszków za ok
nem i w kulcie milej warczącej lodówki w mieszka -
niu odkrywają niebezpieczeństwo dla własnych bun
tów. Skromny spektakl w skromnym teatrzyku owo 
cuje oto nieoczekiwanym wnioskiem: zbyt powoli je
st śmy wobec własnych nawyków, każących nam czy 
tać naszą literaturę poprzez szyfr' nadwiślańskich 

ko mpleksów, narodowych obses ji, których początek 

nieodmiennie w Dziadach. i Weselu. po.przez szyfr' kra 
kow ko-przedmieściowych aluzji. T en kanon ciążąc 

nad naszą psychiką, ciąży nad naszym tea trem - na
rzuca mu skalę wartości i zainteresowań , narzuca 
,,.t,•l. 

Tymczasem dla Różewicza tematem jest świat , nic 
K - 3kowskie Przedmieście. Dla tego dla prawidłowego 

odczytania jego sztuk potpebna jest nie tylko o!.i
miana warszta tu interpretacyjnego, ale i wymiana 
przyzwyczajeń. Nie można dobrze grać te j d_rama
tur gii wierząc , i ż pępek świata jest w Radorruu. 

Marta Piwińska 

fokiem 

Witold Filler 
Przedruk z książki 

„Ludzie i prapre mi.ery 
Kraków 1972 

Okani Grochowiaka dzieje s ię w 1909 roku , Białe 
malieństwo Różewicza także około tej daty, co łatwo 
obliczyć . Recytow ane tam wiersze Micińskiego czy 
Komornickiej mO'.:: na , ostatecznie, cytować w dow•)!
nym czasie, ale Różewicz daje i dokładniejsze wska
zówki. Ciotka, któr a owdowiała „w trakcie k onsumo
wania" w 1863, ma teraz jakąś pięćdziesiątkę. W sa 
lonie stoją meble biedermeierowskie , lecz NI~tka , '.b ~ 
darzona wykwintnym gu~tern , nowy serwis zyczy ;uz 
sobie mieć ,,w stylu secesion lub :r.akopiań kim". T 1k 
jednoznaczn~j lokalizacji W5corycznej dawnośmy :~ :e 
spotkali , ale czas tych dramatów poznajemy głóv-lme 
po porcela nie i źelazkach . Epokę określa ~tyl, zaz-ia 
czają ją obyczaje ,kostiumy, re!<wizyty i klimat w -
wnętnny. Autor zy oszczę dzal i nam informacji o fak
t ach które powinniśmy znać ze szkoły . Rzadko, nii! 
stel; artyści okazują takie względy publiczności. 

Be; przypomnienia o rewolucjach i rozbiorach win · 
domo że coś ię dzieje dookoła i za ceną . Na scer ie 
nie d~iej e się nic hi..torycznego. Na :cenie panuje o, 
co powinno, co było oficjalnym, powszednim i Po
wszech nym sposobem bytowania: panu je . pokój fli 
stersko-ziemiański , marazm belle epoque, o której pięk
ności , zwłaszcza u nas, zdania były padzielone. B r>.-0 -

zowski j ą nazywał Polską zdziecinniałą i zeświniałą. 
U Różewicza jest taka dosłownie: kwiczy, gęga, chrzą
ka, kopuluje. Wszystko stylowo. Na pozór czas w 
tych d ramatach j t stateczny : tatyczny i gęsty jak 
krsiel. Historia została pokazana lcolorytem, hist orycz 
ność się rozprzestrzeniła i zmaterializowała, osia dła w 
rzeczach, zamiast toczyć się jako proces. Osiadła tą 
przyciężką , fin - de - siecle'ową mieszaniną, często i '. 1.?k 

komyślnie nazywaną dziś sece j ą. 
Różewicz zachował swe upodobania soc-jologiczne, 

a wiadomo, że zawsze miał słabość do portretowania 
wyższych s!er, zwłaszcza sfer o ambic jach artyst:cz
nych. J ak w Grupie Laookona, Spaghet ti i gdzie in
dzie j, tu także przedstawił co ' w rodza ju salonu mo
derne w kulturalnym „małym dworku" zabawnie \': Y 

rysowanym, trochę na planie Witkacc"o. ale i na 
innych jeszcze planach. Z plotek Boya o „nicbezpicc·· 
nych związkach" Narcyssy i z \vieści o owych pełr.ej 



sarmacko-.' redniowiccznej wręcz tępoty d worach , 
gcizic Zmichnw~ka bywał a !'lauczycielką domową. Tro 
ch<; zE> Snie11-..: a troch<; .'. bardziej swojskiej spro-
T' sci. Na ·L on k paciają jc~;~cze do tego romantyc;mc 
<:>!L .ic Kt·~ ici }·' . w .... 13.rn) m -Borze Myśl iwego, ob'Jk 
Z?.S :--r• my niby soplil'O\'.'skie, lecz rom otnie „zmodcr 
nizriwanc" grzybc 'Jranie. 

I Ja k s ię tu pt łapać wśród c-ch i pułapek! R6że 

v it z dakj opLl·u j goto\v:' cn i elementami, ale ich nie 
uld<!cla ubok ~ 1cbie : l!akł;:: ·1a, p:..iszcza w ruch, upra 
' ·ja .· nk '.Tle :>IIterntun:; . ::\ ioż:'l a to wszy tko rozło

i.st' 1zn '':i to-_•:c.ć, lecz ca:a :ztt.:ka poleg~ na złącze

niu. !._a pr:.epły\'. aniu .i co <.g<> w drugie, prześwity 
·. ·a. i!l i prześ lie-. ·aniu echa z ech, na \V.idu widzc
nkch naraz, wiclopla .1ow'Jści , ·. ;icl ośc i w .i':dnym. I 
jal: n iby nic, jak coraz Li.ej on to robi. jak coraz 
mniej wiuac" , zwy i pojenia, jego rękę! Niewyklu 
cw.„_ zrL .: '.,, i.t ta sztuka, już wirt uozersi{a w swym 
mi' aw . ·r~ mN~u~tner,alr::: 1:1, zo.;tanic zn· w zganio
n a za bbl.o3t:. Ot, Rużewicz .:arty nieprzyzwoite so
bie :otroi i pi ;:zc dr;;.IT'.it u podejrzanych podlotkach 
/. kmic:.. ;:,,.szJcgo wicku„. A tam ".vła ' n ie n icprzy
Z\\·- 1tc „k rnw uC~-'' goniących za obą dójek, dziad
kć ln:~ł~::irek , zbyczałych ;:ie:r.ian układają się w 
c:.1 zje c'o mai~:~ wa :ymb1lic;:ncgo (Ma czew~ki?, co 
z:i(i \- o ::~ m.<Jdopoi. kic , ;:orO\\ .1dy ·• śmi~znie ukon
· rc:t. . :a . .:a t.: h\\ :lę jednak w fallic:mych maskach, w 

marionctkoRej i Z\ ierz ccj stylizacji, odnajdziemy 
j ... dr.ocz :nie 11lar~t \ . O -. foJ tkiewic~ i zjadliwą pu
blicy<tykę „miod:,,ch". O jciec-byk„. Wacław Nałkow

ski rodzimych „troglodytów" dzielił na ludzi-byki, lu
dzi-świnie i Jud?i - d cwna „ 

Di; ·orc c Fóżew:cza jest .,chory" i ,.zdr w~·" , zi.' 
mh1i~ki i schy łkow_-. Ogl dam.: w nim w zystko, cv 
pó;'.nr>dz ic \'i ętnastov.iecznc. Także ów postrom2'.1lyzr'i, 
kti'•ry (niepostrzc:lenie) pi ::~-c: Nlził v „neo", o :!yv. al 
i odnawiał się c rastyt'zn ie w , . niemożliwej" niedo j
rzałości co ba:-dzi j ~zczerych i co gorszv ~ ·1 wi nzy 
rnlodopol,kich Takich, które recytują o·.\ c podlotki, 
no~zące .. żmic·howskit-" in1 iona Pauliny i Bibiany, i 
takich, jak te straswe wiersze z Pooanki. 

Og ąd::imy tam prawdziwą secesję, która była prze
cież nienawistną reakcją na pr7.ytulność biederneie
row:ką i k~óra - v.- polemice z domem, ciepłem, ro 
dziną, pluszem , :mgr::icenicm, rozsądkiem, ułożeni m
-:,obic-życia - ,;twarzał wymyślnie piękne i bardzo 
nic\. ygodnc me1.:ile or'.lz wymyśln ie nieżycia.\ .>, :..„ly 
życiowc po.· ta\, y psychiczne. Oglądamy ją rozma icie. 
Rr'1L 1 vi<';: ·.vz iął z n :Y1 ::.-n· bardzo dużo , zrobił z niej 
wręc: ·''.\'1.j najn11 .11 " ·; c' P 1 "Pat, ale raczej z malarstwa 
niż :- i er?lur::. Liler"\lur - pi~ał gdzie indziej -
była, r. it.:s t. t~· · ;:iotv:ornym • :idużyciem sło-.'. ? . Pok:!zrł 
to n::ic'L ż. "ie w sa onic, ,„ , Z\\ iniętych jak połoz w 
cz n.: Jie" 1.ęsknotach 1o piękna dekadenckiej Ś'11ierc: . 
Ale zadziwiająco :agodnie, jak na Różewkza, je~t to 
„\\y~z_ clzc:1ie" . Prawdę mówiąc, on, autor Małej 
stabili::nc_ii . Ra j skiego uoródka, prozy poety i.:-

k ie j am stamtąd się wywodzi. Modernistycz
na je ·t jego natura i niechęć do dorażnego polityko
wania , demistyfikacje, p rowokacje, autoprowokacje, 
głębie i .,he, he", ukryte r omantyc:zn sum ienie i ero
tyczne fascynacje powyciągane na front. „Wszędzie 

włosy .. . jakie to nudne z tymi włosami. .. " Jak u Mun
cha, jak na winietach Chimery, prawda? 

P'ale malżcństwo ukazuje secesję salonową i tę 

glę '79. ". której tamta się rodziła na której pasoży

towe ła. Róże '.'icz jak gdyby tu odtworzył nienapis -
ną. :ci jc ·-t przekrzyczaną raczej, zdewaluowaną war
tOSl , ·.v:c:.:obył postawę psychiczną zamurowaną w 
~.:: tampie. Biale malże1'1stwo co chwilę pęka w obycza-
· owych sz :c.·ach, a wówczas gwałtowną deformacją, 

pogardiiwym zezv.'ierzęceniem, agresywnym snem, 
marzen iem rozchim.ierzonym do sadyzmu przebłyskuje 
ta pra•\·dziwa secesja, chichocząca , mściwa, smutna, 
pełna jadu, manieryczna, odkrywcza. Secesja malo
wanych lalek i manek inów, dziecięcych „ceremonii", 
taliców miłości i śmierci, bł~dnych kół. Sztuka zim
n , ohiona z hi terii, jak n iemiecki ekspresjonizm 
podszy / przecież „cieplarn ią" białych dziecinnych 
księżniczek Ma tcrlincka. Cukiernia ciast trujących 

Wojt!d !"wicza, ',ego Cyrk i wiersz Różewicza Sąd„. 

Bianka uparci0 i:;ryzmoli pen jonarską, obsesyjną gra
foma i ką, wariacko ś vicżą „poezję" - i to już nie 
są cytaty. To ~'.łStisze (w tym nieoczekiwany cy tat
-pastisz z Poganki parafrazują y nagle Nie-Boską.„ ), 

Ale szczególn pa tiszc, rekon truujące jakby samego 
ducr a l.! j poez5i, która, spod śmiecia, przybłyskiwała 
jakimiś przejnującymi i nieznośnymi prawdami, umę
czona )rz~z własny bełkot. 

Przez il e banału, sztampy, przez ile zniszczeń trze 
ba przejść, by odkopać spod tysiącleci nawarstwio
nych :łów „odi et amo", które „wymyka się" Biance„. 
Przez ile sztuczności , śmieszności, okrucieństwa pre
t:msjonal nego i bezwzględnego, przybyszewszczyzny, 
chimer dobrnąć można było do f inalnej sceny. Bianka 
prz d lu~trcm 4dcjmuje rękawiczki, ubranie, kapelusz, 
n:igr? oocma obie nierówno, do samej skóry włosy, 
by powiedzieć Benjaminowi: „jestem twoim bra
tem" - niemożliwe, możliwe wszystko razem tylko 
\V nicdojrzałe i determinacji. Naga Albertynka? Tro
chę. Bo ta sarT: a belle epoque, te same ko tiumy zrzu
c nc, pod \v-pływem tego c·amego - czyli pewnych 
znanych ruchów i zdarzel'1 współczesnych. Różewicz 

jednak wywołał nie analogię lecz jakby fenomenol o
gi~. „t<) samo ' nied-0jrzałe odważnie , infantylnie 
wznioEł . To samo w kontestacji, w ruchach k obie
cych d"iś i. to samo ·wtedy, w nie pokojnym, samoka
le~zacym dę na przekór : wiatu, bełkotliwym, na
tchnionym, śmiesz.nic łamiącym się z formą du chu 
moderny, :r..nodcj Pol ki 

Secesję nazywano „stylem erotycznym", więc w jed
nej z T'ajpiękniejszych scen Różewicz każe się jej 
spowiadać za Madonny Muncha i za własne grzechy. 
Ustami Bianki. Ojca, Dziadka, Matki, Kucharki epoka 
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,.)„_na je przed zgny ającym konfesjon ałem, że za 
mia~t nzmyślać w eremie, pracować u pługa, zasia
dać " nan teon ie - „wszy$lko dz iała nieczy to" ... T a 
pełna - adki·.g 1 komizmu scena przechodzi jednak w 
zil rn:i1• fwwane wyz~anic n ieprzyzwoi te j wręcz tęs 

kn"'ly do czy stości. n-.ęczeński c •1 wień ców i heroicz 
nych cnót , do „nagiej duszy" orl ciała wyzwolonej, 
< jś .: : •1i nej i, ach, dziewiczą s7.padą (sztu k i'?) poko
nu;;:~ i r · żnc byki i pot.\" r y . Panień~kic marzenia ... 
Ile p·: l'•)a było ciystansu - dy5lan su stulecia i dy 
sta71-u u dojrzewajpcych panien - by móc je wy

do~tać c:e śmieszności i wstydliv. ości. ecesja : ostat 
nia epolrn scrifl podejmująca to, co się daje po pięt 

nastym ~ oku życia podjąć kabo tyńsko lub w cudzysło 

w ie. n · razy I:użev. icz u jmu je słowa w cudzy łowy' 
I wi <'')-'10 dlaczego. Sec e'y j ność , podlotkowoś - to . 
mię..:z.1· : mymi, tal:i cudzy~ł6w. 

Mi -,Y innymi. E o tylko człowiek p ozbowiony ero 
tyczncJ W) obrażni nie zastanawiał się czasami, o czym 
eż Hęsia z Melą mó-~'ią w sypialni. „Wczesny Munch 

je3t opęt:-nv procesami cielesno-psychicznymi wiążą

CY!T' i się z pokwita..-i.iem" - pbze W iss; podobnie 
opęta.u byli i m i. Pvdlotki Różewicza - tr ehę Zosia 
i Arr_clka .:. .IVJnleo.J dwo-rleu, trochę Maria i l\'lagdale
na z c.0111u K ssal:uwny , wszysllrn w sosie „pogań 

sk1rr" - . ą przede v. .>zystkim sty!o-..vc" To właśnie te 
\liStn;tn ', zł '·liv.e, doJ,ucz.Uwe i fascym:~ące, niewin
no-ub~~,-~-jne C:zie1·1czątka, od.kr. te prze.z modernę. To 
taicie Ftra~.7. 1e „przebudzenie się wiosny" i wzrusza 
jące w s1· lliti !)Owadze „pozy dziecięce", które ma
lo1':a! Wojtkiewicz. Smiesmy rajski ogródel~ ciernio
y;y a- ,i:csc :-icj:. In'anlylizm. Tamtej epoce, naszej 
epoce, L C.ze1v ie:! zar:<:tica (.) infantylizm. Ale tamten 
był ja l.oy lepszy. Białe małżeństwo! Wzniosły , wy
myslo„y idiotyzm. 

W Rajskim ogródku w:>pólczesny infantylizm wyda 
je 'ię Różev:iczowi głupi i okru tny bez wzniosłości . 

Jak t n parobek przebrany w czarny smo ing i ;;:o
runb. ' - T'ózc •. icza t:ikil' oglądamy meble, kos tiu- ~, 

obycz2 Jl, lampy i o:ilony, które ostatnio lub; My . . \l,• 
nic..~tón.. postncie jego dramatu bardzo tego n ie lu 
bią. 

Okapi Grocho iaka dz.i.cie się po, sztuka Róż-::wi

cza pro; _.d l'l05 rokiem. Inaczej mówiąc pasja dcstnJ·:
cyj:1a :'.:::i~1 n 'd ma 1\ięcej kredytu u autora. Bo Gro
cho,\·i<.:~ Trela z jego .rotylem wyraźnie lekceważy, 

nil'.' rr.a di nieg:ri ani .serca, ani przekonania, ani zau
fan ia. 

St: io1'.·c ~ą ofelic-kamelie, k rulowa przedmieścia , 

anarcl i;:m, ctt":adcntyzm. Stylcnve serwisy, facjat
ki, bic:-Jdr. Obaj pisarze rozróżniają różnorodność 

zne1-( w :<tylu . U o u pod przytulnej komediowości 

'·"':.:ruo.wjącej , niedaw11ych dawnych byczajów wyła
.:..ą n::_::r:e strachy i k!.~bowiska żmij . W obu w k ome
dię wp!.•any je_ t rozc.rażniony n iepokó j, nc•rwowy, hi
'teryan · i niei:isny c.ranat młodzieży z ziczałcj, ::go
ła p('rwersyjne j , ,.robaczywej". Nieodpowi dzialna 

agrcsy 1.•noś l: . niepeł ny bu nt, wściekłość infan tyln a , 
śmieszna i grożna (przera1-ające niemowlę Mrożka '? ) , 

bo de neracko gotowa na wszystko i do wszystkiego 
zdol::c. Innymi słowy, „bez:>il .y n t kwiatu przeciw 
swoirr k rzcnbm". T mod rna :: Legendy l\'Iłod j 

Pol~l.i. Niejasna r wolta artyst61\·, kobie t i dz ieci na 
tle . :i-•. i'l ienia . 

Obie sztuki n 'c tylko dzieją :ię w lalach trzydzie
. Lych , lecz także wyglądają, jakby zosta ł)' wówczas 
napi 1e. Oczy·.viście - gdyb~· litera tura przełomu 

rozpo .. nała ~ię w swoim je>testwic tak, jak my ją w 
jej .i L~ test-..,:ie rozpoznajemy. :'11ówiąc po pro-tu , Lo 
drarraty hi~loryczne. Gatunek da vno nic uprawian , 
po kt<'.·rym pozosta ły niedobr wspomnienia „o.drodze
niO\"' . ·· 11"' r arr.:it6w pi~anych na - amówienie w la
tach pię..'.dzie.siąt)ch . S,:tuki RóLcwicza i Gombrowi
cza, r "zaL·;_nie od ich os bLtych fascynacji, Lak~e 

pow iaiy na z'1!Ilówienie 3!JOkczne. Inne. Na to nie
jasne a mówienic. które w isi w powietrzu , wyraża ię 

moc!>'!. rosr·:cy1 zainlerl'.mwaniem, a więc i rosną

cą irfrrmacją o tamtej epoce. i o.-talgią i poczuciem 
p kr~v ;._i'1sl\\'3, nlc 7.- z:y-,1 i trochę brudnym !>U 

mitnicm. To zamówienie zakręca linie naszego zdob
nict .va. stylizuje c7.cionkę, podda;e coraz ba ··dzicj hi
. tory~ :ne, dclir; ::rne mel di~ i Cekadenckie teksty 
: .ł o,.,„;,.,:.'"lw:··n pio. enk 1m. J e>t .mo sprzccz; '.:! we
.„-m, ·rznie, tk\·:i w nim bunt · eskapizm o!::>a >toją w 
jedr yr-· domku , urzqdzanym dziś „w stylu _ecesion", 
z lar Pi'! naftową, przepra. zam, o>latni.1 ze świecz

ką . Taki dom wybiera :;ię przeci1. światu i że 

by od świata uciec. Bu.il plącze się z odwrotem, je
go n:- .y: 1ania jest „mo je własne ja", jak pisał Przy 
b s;:e\\~.i!:i, a co można zrozumie(: jako „wła- n ·, in 
tyrrny świat'', prywatność . Ta po-'lawa liryczna, nie
wyr?.iana, rozczulona nad 50bfl , steruje nic\\,)'l' aźni 

ku n ie ,vyrażnej epoce, do ldórej także nie ma wy
rafa.ego stosunku. Czasem z nie j wynika Antygona 
młodzi,~tcza, prywatnie zhuntriwana. Czasera 
w ::cch~tronnk podejrzane pa~kudztwa . 

HisV ryczne dzieła sztuki p w .ta ją jak \\iadomo, 
vtedy, gdy jalcaś epoka zaczyna vątpić o sobie , o 
wła:n:nn k ztałcie i ·ensic, gt"y s tiaciwszy z oczu cel 
od\\Taca się ku źródłom, by lam sobie historyczny 
dowód tożsamości . Ze je~t to postępowanie nieświa

rlome obłudne, bo każda w.ptiłczesność wie, czego w 
tradycji szuka, że szuka racz1 j stemoli i potwierdzeń, 
że moze szukać różny h r zeczy, że wreszcie wybra 
nej na tradycię przeszłośc i a rtysta może pokazać ·po
łecze'1« \\--U coś innego, niż ono „zamówiło" - to ą 

znane rzeczy. Ale ogólne reguły hi:storyzmu, e same 
co w Grażynie, Bitwie i od Grunwaldem Popiolacl 
Żyu·ych kamieni ach , działają i tuta j . ' ' 

Wspókze;;no.ść odnajduje siebie w la tach tysiącdzie 

więćsetnych i obaj pisarze to zaakceptowali. Odkąd 
na całym świecie we zły n a dobre w modę buiia ·t e 
rękay·y, w Warszawie wa katry grają jednocześnie 



rozne wers je Moralności pani. Dulskie j , dowod7..::JC -
z różną intencją i dla innych celów w prawdzie -
i.e Dulska jes t aktualna i zara zem w ieczna, trudno 
ju ż o tym wą tpić. Daje s ię zauważyć pewne tendencje 
do zamazywan ia granic między tamtym a naszym bie 
dermeierem, j akieś 'Nykreślanie z pamięci linii pro 
sty ch awangardowych heroizmów i celów , na korzyść 

jed nej , smutnej , splątanej i ,.zwinięte j jak połoz w 
czerepie" epoki-magmy: karakowskie j, secesyjnej, 
nerwicowej, współczesnej . Z dość .niewy raźną miną 

sztuka nam z jednej strony prezentu je stare dreszc.le, 
z drugiej „pluszową wieczność'', .. a dokoła wiorsty 
i mogiły" , jak to pisywał kiedyś, dawno, Mrożek , ~dy 

sam był jeszcze starszym dzieck iem. Rzadko k to bi _
rze to ,co ty siącdz iewięćsetne . płacąc pełną cen~ jak 
Wa j da w Weselu. Na ogół zaciąga ię pożyczki [XJ 

kątnie i pół erio, zakład a l iryczno -ironiczne spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością. Że „stam tąd nasz po 
czątek" . 

Zbigniew Maj~browski 

T 

l'tlarta PiwiiJ.Ska 
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RIAŁE Ni.AŁŻEŃSTWO wywołało konsternację 

wśród p olskiej kryty ki , bard ziej zresztą teatralnej niż 
literackiej . Jeśli NA CZWORAKACH - uznane za 
ewenement - wzbudziło jedynie chwilowy ni epokó j 
i niegrożne posądzenia o r egres, to naj nowsza sztuka 
;:mu za już do weryfikacji przy jętych formuł . Wyda
wało · ę, że ciągle prowokująca twórczość teatralna 
Różewicza , ra z zaklasyfikowana jako „dramat urgia 
otwarta'', została w reszcie oswojona. Ty mczasem Ró
żewicz publikuje „normalną - wedle słów autora -
pełnospektakl ową zamkn.iętą sztukę , z początkiem i z 
k01~ ccm" oraz dobitną pointę. 

Gdy w n a jbard ziej śmiałych realizac ja ch sk ulec..: 
nie obalono stary tea tr inscenizacji - w yprowa<lz::: 
jąc widzów i aktorów na ulicę ( TARA K OBIETA 
WYSI ADUJ E w r e:i: . K . Brauna, L ubl in 1973), zaw~Le 
awangardowy d ramaturg postuluj e nagle „dekorację 

prawie operową - las jak "L. bajki" i biedermeie row
ski salon . Czyżby znowu dramat „pudełkowy"? 

.. Całą swoją twórczoś ć lrak tuję równocześnie jako 
ciągłą polemik ę ze współczesnym t eatrem oraz recen
zen tam i t eatralnymi" - wyznaje Różewicz w TEA
TRZE NIEKONSEKWENCJI. 

Nowe sztuki Różewi za są jakby domknięte, ale 
problem dramaturgii pisarza nadal pozostaje otwarty! 

Cytaty, z których po dawnemu Różewicz kreuje 
BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, są tym razem stylistycznie 
jednorodne (moderna), a nadrzędną metodą konstruk
cji dramatu jest już n ie tyle collage (sankcjonując · 

przypadkowość) , co ironiczny pastisz (prawem gatun
ku świadomy pierwowzoru). Niewątpliwym - choć 

jak rzadko wielogłosowym pastiszem - jest BIAŁE 
MA.ŁZEŃSTWO jedynie w warstwie naskórkowej. 
Mi~terne naśladowanie styli. tycznej maniery nie two
rzy jeszcze sztuki .Gdyby opatrzyć tek t drama tu dro
biazgowymi odsyłaczami do źródeł (m. in. Żmichow

ska, Miciński Komornicka, to nawet najbardziej 
skrupulatny katalog aluzji kul turowych nie stanowił

by jeszcze właściwej interpretacji. 

BIAŁE MAŁŻEŃSTWO n ie j es t czczą zabawą znu 
dzonego awan gardzisty, jakimś monstrualnym , filolo
gic:mo-crudycyjnym pornorebusem w modnym stylu 
retro. Znamienne, że NA CZWORAKACH i BIAŁE 

MAŁżEŃSTWO to szt uki, z których napisaniem Ró
żewicz nosił się i zwlekał całymi latam i (co sam 
szczodrze uj awnia) , sztuki, na których na jwidoczniej 
szczególnie mu zależało. Nie sposób uznać je za cia 
ła obce czy przypadkowe w dorobku t wórcy . Ciąg 

obsesyjnych motywów, k tórych mnogość n ie pozwala 
na przytoc zenie w tym m iejscu, łączy te ostatnie dra 
maty z debiutancką KARTOTEKĄ. 

Od KARTOTEKI począwszy Różewicz zmaga się z 
rygorem teatralnej konwencji. Teoretyczne rozważa 

nia o dramaturgii i teatralności wtargnęły do samych 
ztuk. Refleksja autotematyczna - artykułowana na 
różne sposoby : w didaskaliach, w dialogu dramatis 
p rsonae, poprzez swoistego rezonera (np. Chór S tar 
ców) - wpisana w dramaty, stanowi integralną część 
twórczości . Tak powstają akty przer yw a n e 
dygresjami pisarza , dr am a i y ro z b i e ż n e - Ró
żewicza „teatr niekonsekwencji". 

ie mieszcząc się w zastanych konwencjach, świa 

domy zarazem, że poza wszelkimi konwencjami za.
i lnieć nie może (bo grozi to „rozmyciem"), egzystuje 
Różewicz w obrębie truktur zastępczych; tworzy 
biografię sztuki teatralnej (PRZYROST NATURAL
NY) bądź opisanie dramaturgii (STRAŻ PORZĄDKO
WA). W znakomitej miniaturowej sztuce pt. DZI 
DZIBOBO CZYLI MIŁOŚĆ ROMANTYCZNA CZEKA 
TUŻ POD DRZWIAMI Różewicz świadomie dopro 
wadza do k a tastr.ofy założonej konwencji: 

ON: z chwilą kiedy wypowiedziałaś kwestię „o ! j al 
nieszczęśliwa" wszystko uległo rozbiciu, zmieniło 

się w rzecz monstrualną i niemożliwą d o zaklasy
fikowania . 

Założony dramat przekształca się w z.dialogizowany 
fe 1 ie to n o dramaturgii współczesnej. Wcześniejszy 

AKT PRZERYWANY to jakby dramaturgiczny 
esej - -0 pisanej sztuce i teatrze w ogóle. Formuła 
eseju pozwala bowiem opanować wyzwolony spod 
konwencjonalnych rygorów żywioł poetyki otwartej, 
zdominować go piętnem własnej osobowości. 

Dramaturgia Różewicza .staje się jeszcze jednym 
przejawem procesu eseizacji nowoczesn j literatury, 
o lctćrym pisze znany krytyk niemiecki Walter Hil 
sbecher (tom polskich przekładów p t. T ragizm, ab urd 



i para doks, Warszawa 1012). Oglądane w tym porząd 
ku BIAŁE MAŁŻEŃSTWO stanowi inscen L'. iwany 
e ej, raz jeszcze podejmują y antynomię natu ry : kul
tury - tak znaczącą w twórczości autor a $1\IIE-g_cr 
W ST ARYCH DEKORACJACH: 

Kultura jako źródło cierpien'' - pyta. y językiem 

Freuda. Nie tylko - zdaje się udpowiadać Różewicz. 
W „Przygotowaniu d o wiecz ru autorskiego" pisze 
„o podst~pach dobrej matki natury, zyli jakie pu
łapki ukrywa w sobie tak zwane łono przyrody" : 

Nadzy wy zuceni ujrz 'IDY nagle dobre 
obojętne wic::zne oblicze ma tki natur -. 
Od T6conc. 

Finałowe sceny BIAŁEGO MAŁŻEŃ TWA pokazu
ją , jak niejasna bywa granica między androg,·niczną 
bądż dionizyjską pdnią życia, a jego równie totalną, 

kata:;troficzną deformacją. 

Zbigniew l\lajchrowski 
z his 1;r il ?.tuki :>ktorsk iej 

:ona Tomu u ie o 
i o• a t!o 

Aktor, reżyser, dyrek ~o · teatrów, historyk, tłumacz , 

pedagog - oto profes je Jana Tomasza Seweryna .Ja
siri,kiego, zołoi. · j postaci polskiego ży cia teat alnego 
z p owy ubi głego stulccia. 

W sv:ojej karierz aktor~kiej zagrał przeszło sześć

set ról, ~am v. yliczył. i ż w ciągu dwudziestu czterech 
lat wystąpił na :;c-en · c aż 5525 razy I 

.J 'iń,.;ki by ł j dnym z pierwszych, który d lr;:egł 

talenlv scen iczne Hel ny Modrzc jewsk" ej i Bogumiła 

Dawisona. Modrzejewską opiekował się podcza- jej 
pobytu , •. t atrze krakow kim, udzielał j ej także lek 
cji późnkj , v. Warsza\\;e. Helena Modr zej wska ::aw
!'Z powtarzała. że Jasil1ski uczynił z niej a k t r"ę, że 

temu wł<'~ :1 ic .cclagogowi zawdzięcza najwic;c1:i . 
Dzięki protekc ·i .Jasii'iskicgo, Bogumił Da\·:L;.i.i f!"ó .,,ł 

wystąpić w teatrz niemieckim. To właśnie Ja.;iń~ki 

przyczyni! się do lego, iż w Hamburgu, 13.II .1Wl3 r. N 

Te<.:trz TliaLia, Dawison odniósł ogrrmmy sukCL ··:ro
li Zolskiego w sztuce D r aitc Student. 

Warto prześledzić koleje życia J ana Jasi1· ·ki go, 
p nstaci d"'...:iaj prawi i ~ zupełnie zapomniane;. któ 
ra na C::o atck ni1: z •·tala sprawiedliwie O" nirina 
przez \\ splłc~e,nych. 

Jasifo;ki urodził siq \V Warszawie 8.XII.180\j roku . 
zył :ie; na jpicr"" w ~zkole pijar ów, nastę!Jni 

Liccu.n 'N~rs :'.n.wskim . 

Aktorst wcm zaintcreso ~·ał ~ ię •.vczcśnie. latach 
182!;:-'.:: by! uczniem Bonawentury Kudlicza w Kon -
erwatorium Muzyki i Deklamacji. Otrzymał na·1.1et 
porhwał~ i nag ·od na gzarninie końcowym . Z:unga
żował sii: do Teatru arodowego w roku 1826 debiu
tował w roli Zeida w sztuce Mahomet ollair 'a) . 

P ierwsze lata pracy w teatrze to typowe termina
tor st> o. Jasiń ki grywał głó nie epizody lub zastęp

stwa. Dopiero gdy powstał Teatr „Rozmaitości' ', za
czął g::ać większe r ole. W tym też czasie rozpoczął 

działaln ość translatorską, pedagogiczną i reżyserską 

(na marginesie warto wspomnieć , iż Ja ińsk i był obok 
Ludwika P anczyk ow:;kiego, Wojciecha S zymanow
sk i go, jednym z organ izatorów „Rozmaitości" ). 

Teraz Jasiński awansował bardzo zybko. W e \Vrześ
niu 1842 roku objął po onawentu rze K u dliczu sta
n wi.;k o reżysera drama tu i opery, rok później za
czął wykłady w zkole dramatycznej. 

Nie lada za koczeniem dla środowiska teatralnego 
Warsza vy była nominacja Jasiń kiego na dyr rtora 
teat rów ~tołecznych w r. 1851. Obowiązki te 5prawo
\·ał w okresie 1851- 1862. 

W tym czasie już nie grał . Ostatni raz wystąpił na 
sc nie 20.XI.1850 roku w r li R amberta w sztuce 
Wdzięczność i miłość L.A. Dmuszewskiego. 

Jak radził sobie Jasiński jako dyrektor? Oto, co pi
sze na ten temat Wincenty Rapacki: „ owy kier a v
n ik oddaje ię pracy z niebywałą energią, pisz~ i tłu 

maczy opery, k omedie , dramaty, wodewile. (. .. ) Aby 
zachować łączn ść z ru chem teatralnym w innych 
krajach - czę to wy j żdża sam za gra ni ę i p rzy
wozi wiadomo '·ci o teatrze zachodnim. (. .. ) Służbista 

i rygory ta wi lki. Oczyma Argusa wglądał w porzą
dek obu scen. N ieraz pełnił równocześnie obowiązki 

inspektora, in~icj enta i rekwizytora. ( .. ) Była to cho
dząca encyklopedia wiedzy t ea tralnej (. .. ). 

Jako C7.lowiek, kolega i przełożony był uczynny i 
ludzki; t oteż nie było akt ora, któr y by nie zasięgał 

u niego "nformacji, nie prosił go o w kazówki. A ja
ko informator ceniczny odznaczał się wielką precy
zją i dokładnością. Artystyczna rzesza wielbiła w nim 
tę \\ i elką miłość dla sztuki, udzielającą ię i Jego 
otocz niu. ( ... ) .7.a jego rządów zaczyna ię prowadzi 
roczniki teatralne gdy przedtem niepodzielnie pano
wał chaos". (W. Rapacki „Sto lat sceny po1skiej" 
77-80). 

Współcześni zarzucali Jasiń:;kiemu, i:i: był ''rogiem 
wszelkiego indywidualizmu · sztuce, :i:e był przeciw
nikiem aktorstwa opartego na intuicji, że bezmyśln ie 

powielał wzory francuskie. N ie sądzę, aby opinia ta 
była słuszna . Jasiński n ie był tradycjonalistą , któr: 
k ontyn ował metody pedagogiczne i reżyserski wy
kształcone przez Bonawenturę Kudlicza. ówczesny 
teatr warszawski był sceną dość prowincj onalną. Ja
sit'I ki przenosząc d o P b ki vn ry obce chciał w mia 
rę swoich sił i możiiwości podnieść poziom arty„t) cz
ny leah u polskiego. 
Niewątpliwą jego za sługą była organizacja samlj 

machiny teatralnej . Jasi · k i uczynił z teatru przed
. ięL iorstwo, które .fu nkcjonowało jak nigdy dotąd. 

Znając wybitne zdolności rga nizacyjne Jasi1" skiego, 
poproszono go pomoc pr.:y organ·zowaniu teatru 
kra ww ski ego. 



Ja ióski, który wówczas j uż był na emeryturze, zgo
dził się i w okresie l.X.1865-9.1.1866 sprawował fun
kcję kierownika artystycznego te.a tru k rakowskiego. 
W ciągu k rótkiego czasu zorganizował teatr krakow
ski, lecz p kilku miesiącach musiał przekazać kie 
ro1o1. nic two artystyczne Stani sławowi Kofmianowi. 
Był to zapewne cios dJa Jasińskiego, k tóry pragnął 

pozo tać w Krakowie dłużej. 
Ja i ński wr aca do Warszawy, aby po jakim czasie 

znO\\U zasiąść w fo telu dyr ektor kim. Począwszy od 
roku 1868 widzimy go kierującego teatrem amator
skim, istnie j ącym przy Warszawskim Towarzystwie 
Dobroczynności. 

Później choroba uniemożliwiła mu pracę. Przez ja
kiś czas udziela jeszcze lekcji prywatnych. Umiera 
w Warszawie 14.I.1879 roku. 

Jan Tomasz Seweryn Jasiński wykształcił całe po
kolenie aktorów polskich. Nauczył podstaw zawodu 
ok. 350 adeptów. Posiadał n:adką zdolność wyszuki
wania ludzi utalentowanych. On to właśnie przyjął 

do Szkoły Dramatycznej Wincentego Rapackiego, re
legowanego z n iej poprzednio przez J ózefa Rychtera 
za rzekomy brak zdolności. 

Jasi.ń ki oprócz dz ieł dramatycznych, l'cznycb prze
kładów, prac z historii teatru, pozostawił po sobie 
mało znany podręcznik sztuki aktorskie j zatytułowa

ny „Teoria sztuki dramatycznej". Wiadomo, że po
sługiwał się nim podczas swojej działalności pedago
gicznej. Podręcznik Jasiń kiego krążył w odpisach 
między uczniami szkoły tea tralnej. Być może uczyli 
się z niego Jan Chęciński, czy Wiktoryna Bakałowicz. 

W Muzeum Teatralnym w Warszawie można zapo
znać się z rękopisem Jasińskiego. Chyba warto, gdyż 
jest to nadzwyczaj interesujący dokumen t z historii 
polskiej pedagogiki teatralne". 

Wiesław Nowicki 

„Wyszedł z domu" T adeusza Różewicza. 
Scena k ameTa lna T eat?"u „Wyb-rzeże ' ' 
w Sopocie 1967 -r. 
Hal ina Winiarska 
J er.zy Goliński 



„Kartoteka" Tadeusza Różewicza . 

T ea tr „Wybrzeże ' ', Gdai1 k 197 1 r . 
Krz11 ·ztof Gor don 
J c'1 Siera dzi1~ s i 
Adam Ka:imierz T r la 

Brygadier sceny: 

S t ani s ła \ · P ł udow s ki 

Swia tło: 

T o m a s z G e \' r t o ·;; s k i 

Zdzisła w W e tt 

Rek\ izy tor: 

D an u ta Ho h 

Kierownik techniczny: 

Sta n is ław Matysik 

Główny elektryk: 

Andr ze j A mbroziński 

Kierown icy pracow ni krawieckiej: 

Regina Darłak 

Tomasz S z w ajkowski 

Kiero w nik pracowni stolarskiej: 

Z y gmunt Lubocki 

Kierownik pra cowni malarskiej: 

Edmund No w ako w s ki 

Kierownik pracowni tapicerskiej: 

Czesław Okrój 

Kiero w nik p racowni perukarskie j : 

Danuta Tar as zkiewicz 

Ki erow nik pracow ni szewskiej : 

C zesław Baranowski 

Kierown ik pracown i mechaniczno-ślusarskiej: 

Stan isł aw Parfirnezyk 

Kierownik pracowni modela torskiej: 

Marian Ku ja wski 

Główny rekwizytor: 

Stef a ni a Kuja w ska 

K ierownicy administracyjni scen: 

St a n is ł a va St asza k (Gdańsk) 

H a I i n a Z em ł o (Sopot) 
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