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Tadeusz Hóżewi c z jest laureatem ie.l u nagrói li t e rackich, m ,in. n agrody 
pańs twowej I stopnia za całoksz t a łt twó rczo'd (1966). Wnźmej ·ze wyb ry wierszy 
Tadeusza Hó~ew icza : „Wybó r wie r szy " (PIW 19o3), „Ponjc zebrnn2" (WL 1936) , 
„Niepokój" . W ybór wierszy z lat 19 15'-196'1. (PIW 1963, 196 '.), „Wiersze i poematy" 
(PIW 1967). Dramaty p oety wydane z os tały w tomach: „ Nic w pia,;zczu Prospcra" 
(PIW 1962), „Utwory drnmatyczne (WL 1966), „,Teatr n iekonsekwenc ji" (PIW 
1970 - tu rn. in.. „Stara kobieta wysiaduje"). 
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TADEUSZ ROZEWICZ 

MOJA POEZJA 

niczego nie tłumaczy 
niczego nie wyjaśnia 
niczego się nie wyrzeka 
nie ogarnia sobą całości 
nie spełnia nadziei 

nie stwarza nowych reguł gry 
nie bierze udziału w zabawie 
ma miejsce zakreślone 
które musi wypełnić 

jeśli nie jest mową ezoteryczną 
jeśli nie mówi orginalnie 
jeśli nie zadziwia 
widocznie tak trzeba 

jest posłuszna własnej konieczności 
własnym możliwościom 
i ograniczeniom 
przegrywa sama ze sobą 

nie wchodzi na miejsce innej 
i nie może być przez inną zastąpiona 

otwarta dla wszystkich 
pozbawiona tajemnicy 

ma wiele zadań 
którym nigdy nie podoła 

1965 



KONSTANTY PUZYNA 

OSTATNI DRAMATOPISARZ 

Dta zwolenników „pisan>ia na scenie" Różewicz jest od dawna ważnym 
sprzymierzeńcem. Już w „Kartotece" (1959) proponował dramaturgię 
otwartą, bez wyraźnego początku i końca, spektakl, gdzie każdy mógł 
wej śi· w środek, dopisać jakiś fragment czy koniec, rozszerzyć czy uzu
pełnić jakąś scenę. Aktorów zachęcał: czytajcie gazet.y, opowiadajcie 
sobie dowcipy, jakie chceoie. „Pamiętam - powiedział mi rok temu 
w redakcji „Dialogu" - wtedy wyszło na jaw, że nikt nie miał żadnego 
dowcipu do opowiedzenia". Naturalnie. Oczekiwać własnych inicjatyw 
od ludzi na etatach może dzisiaj tylko poeta. I 

A nie ma co taić: teatr zawodowy także stał się u nas urzędem . • Jest 
mniej zapewne zbiurokratyzowany niż gastronomia czy lecznictwo 
otwarte, błaha to jednak pociecha. Plany ma wyśrubowane, ludzie są 
zmęczeni. Zmiany w metodach produkcji muszą tu wzbudzić opory; 
będą, rzecz jasna, nie na rękę. Tworzyć wspólnie na scenie całe partie 
tekstu, zamiast zagrać gotową sztukę? Po co? Lecz teatr t radycyjny jest 
ponadto załgany. Chciałby uchodzić za wytwórnię, ale pracować jako 
rozlewnia: dowożą nam pisarze pienisty szampan literacki, m y zaś tylko 
butelkujemy towar według gatunku w takie lub 1inne flaszki i rozprowa
dzamy wśród odbiorców. Skoro jednak wciąż rozpaczliwie nawalają le 
dostawy - niema sztuk - to można by zacząć coś produkować na 
własną rękę? Choćby ubocznie, choćby z półfabrykatów? Choćby na 
razie, póki autorom za biurkami nie minie absolutna niemożność? 

I tu wybucha wrzawa. Zrozumiała. Ale znowu załgana. Gdybyż per
swadowano, że „pisanie na scęnie" to tylko nowy kłopot, że nie daje 
większej gwarancji sukcesu, niż stare metody, a na eksperymenty nas 
nie stać. Ze praktykę taką unien:iożliwia po prostu model organizacyjny 
naszych „normalnych" teatrów. Ze, aby zmienić model, czy chociaż przy
dać mu elastyczności trzeba by wrzucić do kosza połowę obowiązujących 
przepisów, pozostałym zaś przywrócić trochę zdrowego sensu, co nie jest 
takie proste. To już przyznaję, byłyby kontrargum enty. W teatrach -
przedsiębiorstwach „pisanie na scenie" i tak zresztą skaza ne jest na poło
wkzność. Nie zrodz;i kolektywnej dramaturgii, ta bowiem, jak nazwa 
wskazuje, wymaga kolektywu, zaś biurokracja z reguły niszczy więzi 
ideowe tego typu i skutecznie hamuje ich powstawanie. Praktycznie 
biorąc, całe hasło zwiększa więc tylko nieco swobodę reżysera, podpo
rządkowując mu całkowicie scenariusz widowiska i jego, jak mówi:i 
docenci, strukturalizację. I narzuca reżyserowi pełną za to odpowie
d zialność. Czyli po_ prostu równa go w prawach i obowiązkach z reży
serem filmowym. Zadna to znowu rewolta. Ale tu właśnie wytacza się 
armatę za łgania: Teorię Sztuki. Po raz setny powraca beznadziejne py
tanie, czy I stotą sztuki Teatru jest spektakl czy literatura dramatyczna? 
Każ.dy widz wie, że spektakl : po to przecież, by go zobaczyć, przy

chodzi do teatru. Dramat m{igłby sobie spokojnie przeczytać w domu, 
w wygodnym fotel u, bez kłopotu z biletami , mrozem, deszczem, tram-

wajem, taksówką. Każdy człowiek teatru też to wie. Wie ponadto, że na 
spektakl składa się wiele tworzyw a hierarchia ich ważności jest histo
rycznie zmienna. że dziś w każdym przedstawieniu układa się inaczej, 
raz problematykę wyznacza tekst literacki, raz dzialanie aktorskie, raz 
wizja plastyczna. Nie ma j uż reguł. Nawet krytycy to wiedzą. Ale by
wają sytuacje, k iedy tam nagle w godniej nie wiedzieć czegoś, co wiemy. 
Wszyscy miewacie t akie chwile, prawda? Więc przeciwnicy gromią m nie, 
że lekceważę literaturę w teatrze, słowo - czyli właśnie istotę sprawy, 
tkankę myślową, treść. Jakby żywy balet nie rodził więcej myśli mz 
martwy tekst. I że tylko podsycam reżyserską grafomanię, k tórej pełno 
wokoło. Zapewne, grafomanią to grozi, bardziej niż inne rozwiązania. 
Co jednak mają do rzeczy grafomani? I dlatego ci literaccy, za biurkami 
mają b ć lepsi? Bośmy do nich przywykli? 

W tej nieco żenującej polemice Różewicz przychodzi w sukurs samą 
swoją robotą. Jest dramaturgiem, nie reżyserem. O poecie tej miary nikt 
nie powie, że grafoman. Ani, że lekceważy słowo , on, tak na słowo wy
czulony. A niedawny wrocławski XI Festiwal Polskich Sztuk Współ
czesnych nasuwa w dodatku myśli, że to jedyny nasz dramaturg 
je s z cze ż. y wy. Tylko jego „Stara kobieta wysiaduje" (1968) i częś
ciowo „Akt przerywany" (1965) ratowały w tym roku honor Festiwalu. 
Dwa spektakle dramaturgii otwartej, którą w połowie dopisali na sce
nie Jarocki i Braun, reżyserzy. 
„Starą kobietę" zaliczyć trzeba do czołowych przedstawień sezonu. 

I do najwybitniejszych prac Jarockiego. Jeszcze Wam o niej opowiem 
- innym razem. „Akt przerywany" Teatru im. Osterwy w Lublinie nie 
reprezentuje tej klasy, ma jednak sporo świeżości i inwencji: aktorzy 
grają m. in. eseistyczne rozważania z didaskaliów, rozbudowują na
pomlmienia Różewicza w drwiące sceny pantomimiczne, improwizują 
część dialogów. Czyli można, jeśli się ludziom chce. Braun uzupełnia 
tekst wierszami Różewicza, a nawet dużymi fragmentami jego rozmowy 
ze mną o dramaturgii otwartej z „Dialogu" - (nr 7/1969), co oczywiście, 
jest ważną zaletą przedstawienia, szkoda tylko, że nikt mnie nie zagrał 
jako postaci. No, cóż. zrobić. Są za to inne pomysły i gagi. Dość jednak 
nierówne, aktorstwo niestety także słabiutkie i w sumie pozostaje wra
żen ie pewnej pustki. Ale może nieuniknione. „Akt" bowiem, to sztuka 
o niemożności napisania sztuki. To nieudana komedia „dobrze napisa
na", której różne części, warianty scen i gorzkie komentarze autora 
zsypał Różewicz prowokacyjnie na kupkę, aby pokazać, że według 
tradycyjnych reguł można napisać tylko jeszcze jedną wersję starego 
schematu, która nic istotnego z naszego życia nie jest już w stanie 
uchwycić. _.., 

Oto wiqc jedna z przyczyn jałowości dzisiejszego dramatu: albo stare 
schematy, albo niemożność. Nacisk nowych treści, nowych więzi spo
łeczn:r h, nowych napięć na widowni - powinien wprawdzie rodzić 
nowe reguły. Rodzi jednak niemożność właśnie, ponieważ jest - praw
dopodobnie - z a d u ż y. I za gwałtowne są kontrnaciski, usiłujące ten 
nacisk rozproszyć, przechwycić, utaić. Sprzeczne bodźce, zbyt silne, dają 
bezruch. A poddaje im się łatwiej dramat literacki powoli i samotnie 
tworzony na papierze, niż dramat pisany na scenie, zespołowo, z pod
trzymywaną wzajemnie pasją i z doraźnym, bliskim celem: premierą. 

Tego wszystkiego Różewicz wydaje się świadom. „Sytuacja w teatrze 
współczesnym jest trudna, a nawet chwilami bez wyjścia ~ pisał juz 
w „Akcie przerwa nym". - I nie wystarczy tu trepanacja „Dziadów" 
i „Mazepy", nie wystarczą groteskowe, sztubackie dowcipy, nawet nasza 
scenografia jest bezsilna." On sam też jest zresztą bezsilny. Ale przy
najmniej tego nie kryje. 



Przeciwnie, próbu je zrobić ze słabością siłę. Począwszy od „Kartoteki" 
prowadzi uporczywą destrukcję tradycyjnych reguł dramatu . Drwi 
z nich, przedrzeźnia, rozbija wiązania, wyławia z g ruzu obtłuczone 
szczątki i mieszając różne obce ciała składa nowe całości: dziwne, otwar
te, kalekie collages . Z poda rtą akcją, z niby-konflik tami, z zamarłym 
chichotem. Zawsze współczesne, nie lękaj ące się satyry, publicystyki, 
plotki ze sklepu, szarych realiów codzienności : to właśnie Różewicz ukuł 
termin „nasza mała stabilizacja". Są w tych kompozycjach wycinki 
z gazet i cytaty z encyklopedii, i jakaś zwykła scena, zgrabna, zamknięta, 
a obok inna z dialogiem ledwie naszkicowanym, byle jakim, i własne 
znakomite wiersze, gdzie każde słowo jest wyważone, niezbędne, jedyne 
i pantomima zapisana w didaskaliach, i białe plamy czekające na reży
sera. Luźny scenariusz jaki tworzą , wygląda na chaotyczne usypisko 
form, lecz w istocie przestrzega pewnej zasady; „kontrapunktu obrazów 
poetyckich", którego logika jest „także logiką pewnego rynku wewnętrz
nego, rzeczy utajonych, przeczuć nawet, intencji..." 
Pełno tu jednak kompromisów, Różewicz sam się przyznaje do nie

konsekwencji, „braku techniki (przed którą się broni) grzesznych chę
tek, aby dogodzić reżyserom, scenografom, a nawet organizatorom w i
downi". Więcej: przyznaje się również do niewiedzy i bezradności, które 
są także jedną z cech dramaturgii otwa rtej". Bo montaż Różewicza pod
szyty jest cały ironią: wobec reguł dramatu, w obec teatru, wobec mate
rii literackiej, wobec siebie wreszcie, i świata. Zbyt juź poplątanego. 
Stąd bezradność. Całe przecież nasze życie - pisał w „Poemacie otwa r
tym" (1955) - to takie „składanie, które się złożyć nie może." 

W „Starej kobiecie", najgłębszej i n ajbogatszej sztuce Różewicza od 
czasu „Kartoteki'', destrukcja reguł i heterogeniczność form zaszła chyba 
najdalej. Może - do kresu? Bo Różewicz sam wydaje się dziś znużony 
swoim ironicznym śmietniskiem, które w „Kobiecie" jest i tematem, 
i kształtem. Nową sztukę „Przyrost naturalny", już tylko nas?..kicował 
w arykule (1968). Jako projekt do k onk retyzacji bezpośrednio w teatrze. 
„Wielokrotne próby zapisu przerywałem zniechęcony świadomością, że 
lepiej to wszystko improwizować razem z zespołem." 

Czyli pisać na scenie. Tak, ale z kim? Zespołu Różewicz przecież nie 
m a. „Jestem sam i jestem zmuszony do pisania utworu literackiego, do 
opisywania tego, co łatwiej byłoby przekazać w bezpośrednim kontakcie 
z żywymi ludźmi." Szuka teraz wspólników poza „normalnym" teatrem: 
pertraktuje z Grotowskim, z teatrami studenckimi. Trafnie szuka Tym 
bardziej, że „normalni" grywają go niechętnie ,rzadko, bez przekonania . 
Nie dla nich taka robota. Może nie dla nich. Ale przypadek Różewicza 
wart jest naszej wspólnej uwagi. Hasło pisania na scenie głoszą, jak 
widać, już i pisarze. Ci, którzy jeszcze czegoś chcą. Którzy odrzucili 
reguły starego dramatu, próbowali budować poprzez destrukcję i, aby 
pójść dalej, potrzel;mją obecnie pomocy Teatru, Różewicz potrzebuje jej 
szczególnie. A jeśn się całkiem zniechęci, jeśli zamk nie się w swoje j 
liryce, jak w e własnym dziecinnym pokoju, nareszcie u s i e b i e -
stracimy ostatniego dramaturga, który jest jeszcze żywy .Zostaną debi· 
laty: debaty jubilatów i debili. No, można co prawda i tak. 

Polityka 1970 nr Z7 



TADEUSZ RÓŻEWICZ 

CMENTARZYK OKRESU MAŁEJ STABILIZACJI 
(notatka z roku 1965) 

Była ostatnia niedziela października. W dzienniku teiewizyjnym w pa
tetyczno-sentymentalnym stylu mówił spiker o światłach , zniczach, lam
peczkach, które zapłonęły na grobach ... itd., skończył wreszcie frazesem, 
iż „na grobach rozkwitły prawdziwe kobierce białych chryzan tem". 

Potem był program „rozrywkowy". Chłopaki z grzywkami na oczach 
i dziewczyny pozbawione wdzięku i głosu. „Pomysł" reżysera był po
płuczyną po jakimś amerykai'lskim music-hallu. Młodzi - widocznie 
w myśl wskazówek tegoż „reżysera" - poruszali się jak automaty. 
Abstrakcyjna i zupełnie pozbawiona sensu dekoracja zawadzała na 
scenie. Oczywiście i lustra odgrywały w tym spektaklu swoją twórczą 
rolę. Czarna dziewucha zbudowana jak dębowa szafa z ,.daw nych 
dobrych czasów", mizdrzyła się i „aranżowała" jak mogla woj ą pio
senkę, stała między dwoma doryckimi kolumnami, które w yratnie fa
lowały, a nawet marszczyły się. Po niej wystąpiła inna ak t orka, k tóra 
wprawdzie też miała kiepskie warunki głosowe, ale j szcze niedawno 
miała wygląd zdrowy. Istna to była rzepa, choć nieduża, no i sprawiała 
mężczyznom przyjemność pokazywanymi okazjonalnie wdziękami. Nie
stety zamieniła się w upiornego duszka z zakurzonej garderoby. Potem 
wystąpił jakiś bubek z przyklejonymi włosami, wytartą już dobrze „mło
dością", która była jedynym jego atutem. Miliony ludzi gapiło się r ów
nocześnie na ten nieszczęsny program „rozrywkowy". 

Z ciastkiem, czekoladką albo papierosem w ustach siedzieli przer'.I 
małym ekranem i wpatrywali się w mętne obrazy pozbawione wdzięku. 
pomysłowości i urody. Ale i te nędzne obrazy wypełniały j akoś pustkę 
powstałą po obiedzie. 

Szum motorów wypełniał ulice. Przez staroświeckie chmury przebi
jało się słońce, jasne oko dnia pięknego. Złota, złocista jesień 1965 r oku . 
Na cmentarzu panował nastrój pogodny, gospodarski, chwilami wesolv. 
Ludzie krzątali się zapobiegliwie między grobami, grobowcami, mogił
kami, krzyżami, figurami. Alejami płynął nieprzerwanie b arwny ko
rowód . Gdzież tam owe ponure obrazy romantycznych albo ekspresjo
nis tycznych poetów, gdzie owe tańce śmierci, zapachy rozkładu . Na alej
kach ani śladu śmierci, zwłok , nekrofilii itp. brzydko pachnących r zeczy . 
Cmentarz był oświetlony i pełen radości, jak j ak iś ogródek jor danowski, 
żeby nie powiedzieć wesołe miasteczko. Sam ochody i motocykle zajeż
dżały i odjeżdżały bez p rzerwy. L udzie ładn ie u brani, pogodni i dobrze 
odżywieni, a nawet wypasieni, chodzili godnie k olo kwater swoich 
zmarłych. Szczególnie miłe wrażenie rob iły dziec i w wózeczkach. Te 
w ysokie błyszczące w ózeczki wypełn ione po brzegi koronkowymi koł
derkami i poduszkami. Starsze dzieci biegały między grobami w ko
lorowych rajtuzach i roznosiły światło i kwiaty. Jakiś pan, ubrany 
w tyrolski kapelusik, „pstrykał" zdjęcia rodzinie zebranej dokoła suto 

zastawionego kwiatami i światłami grobu. Starsi z trudem powściągali 
ożywienie dziatwy, która ma dziwną właściwość, że wszystko robi lub 
chce robić w podskokach. Tylko jacyś staruszkowie klękają z t rudem 
i modlą się poruszając bezzębnymi ustami. S kupienie jest p ozorne. P a
nuje raczej atmo fera w zajemne j obserwacji, życie pozagrobowe scho
wało się zawstydzone pod darń i kamien ne płyty. Ż:y cie doczesne płynie 
bystro, puszy się , prezentu je jak na pokazie mody. Człowiek czu je si~ 
tu dorze i m im o woli rozgląda się , czy gdzieś między drzewam i nie 
stoją bufety z gorącymi kiełbaskami, piwem, ciastkami. 

Tem peratura życia podnosiła się z godziny na godzinę. Przybywał 
św iateł i kwiatów. Radosny n ast rój trwał i można było oczekiwać , że 
pełni wigoru ludzie nagle zatańczą i zagpiewają. Ale to bylo złudzenie. 
Trwał spacer żywych między grobami. Tnvała rewia jesienno-zimow ej 
mody. A więc kapelusiki damskie, wysokie, przypominające męsk ie me
loniki, płaszcze z ortalionu i laminatu , futra i kożuszki z zaprzyjaźnio
nych krajów socjalistycznych. 
Wzdłuż ogrodzenia stały motocykle i samochody. Było ich tu dwa razy 

więcej n iż przed r okiem. A przed dzies ięciu laty stał tu jedyni sta ry 
rower grabarza. Graba rz jeździ t eraz samochodem, na razie „warszawą" , 
ale z uwagą przygląda się „mercedesom" i „volkswagenom". Nieklóre 
groby są tak przeładowane wieńcami i światłami, że upodobniły się do 
u r odzinowych tortów. Czarno ubrany starszy człowiek wyciera staran
nie kolorową latarenkę, a potem owalną fotografię kobiety. Kobieta na 
fotografii jest ufryzowana i ma skupiony wyraz twarzy. Nagrobk i i płyty 
nagrobne są coraz bogatsze a nawet reprezentacyjne. Na czarnych i bia
łych kamieniach pojawiły się złocone napisy. Zawierały one nie tylko 
datę urodzin i zgonu nieboszczyka, ale również tytuły zdobyte tu, n a 
ziemskim padole . W ciągu ostatnich lat wzrosła wyraźnie liczba niebo
szczyków z tytułami magistrów i doktorów. 
Pojawiły się wiersze. Ale raczej o tradycyjnym kroju. Awangardowych 

jeszcze na płytach nagrobkowych się nie ·widuje. Proste drewniane krzyże 
schodzą jakby z d rogi strojnym nagrobkom i chowają się po kątach 
cmentarza. Świateł i kwiatów przybywa. Trzaskają drzwiczki samo
chodów. 

Odra 19G8 nr 12 





TADEUSZ ROZEWICZ 

„NIC", CZYLI WSZYSTKO 

Nasze, współczesne Nic jest inne niż Nic wieku XIX. Struk t ura na
szego Nic jest przeciwie!'lstwem nicości. Nasze Nic istn ieje i jest agre
sywne. Nasze Nic nie jest przeciwstawne w stosunku do świata realnego, 
do „rzeczywistości". Ono jest rzeczywistością. Nic ludzi drugie j połowy 
XX wieku. Jest to Nic konstruktywne i afirmujące. N ic dynamiczne 
i działające. Obce nihilizmowi, aktywnie przeciwstawiające się „nicości" . 

Zapatrzony w czaszkę nadwornego błazna młodzieniec był zapatrzony 
w Nic wypełnione nicością. Vanitas vanitatum... I kiedy pan z~ alcza 
z werwą mój „nihilizm'', „desperacjonizm", „kokietliwe lamenty" i 
„szantażowanie ~miercią'', to ma oczywiście na myśli owo Nic w prze
braniu śmierci, kościotrupa. To są klątwy rzucane w imię podej rzanego 
(dla mnie), staroświeckiego i obezwładniającego „optymizmu" . Moje N ic 
nie ma kształtu czaszki. Jest aktywne, optymistyczne. Ma kształt metro
polii, ma konsystencję współczesnej cywilizacji. Moje Nic ni e stoi nad 
grobem i nie załamuje rąk, ale razem ze mną zdziera kartki k alendarza. 
Jest samym życiem. Interesuje się sytuacją w Nigerii, gdzie tygodniowo 
umiera z głodu 3 tysiące niewinnych istot. Ono czyta gazety, słucha 
radia, ogląda telewizję, śledzi rozmowy między generałem Gowonem 
i pułkownikiem Ojukwu. Moje Nic walczy z pesymizmem i optymizmem 
jako oddzielnymi zjawiskami. Optymizm i pesymizm łączą s ię w nim 
w jedno. 

To wyjaśnienie na marginesie pewnej polemiki (która nie zasł użyla 
sobie na miano polemiki). Nie odpowiadałem wcześniej na wyzwiska 
i zaczepki, bo mnie chodzi o zjawiska. Mni.e nie chodzi o to, aby poko
nać moich „przeciwników", ja tylko pragnę przedstawić możliwie jasno 
moją sytuację w dramacie i w poezji współczesnej. Jeśli ich sytuacja jest 
lepsza i przyjemniejsza, jeśli jest płodniejsza dla polskiej dramaturgii 
i poezji, to powinni się cieszyć, że znaleźli się w tak znakom ite j sytuacj i, 
i tworzyć dalej. Pedagogika nigdy nie była moim „konikiem". Pedago
gika nie ma nic wspólnego z twórczością, a nawet jest jej przeciwień
stwem. ,„Jest to nauka o tym, co było, nie o tym, co jest". Są t o r zeczy 
tak oczywiste, że ich powtarzanie zostało wywołane niewiedzą albo zł~ 
wolą moich przeciwników. 
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TADEUSZ RÓŻEWICZ 

KURTYNY 
W MOICH SZTUKACH 

Kurtyny 
w moich sztukach 
nie podnoszą się 
i nie opadają 
nie zasłaniają 
nie odsłaniają 

rdzewieją 
gniją chrzęszczą 
rozdzierają 

ta pierwsza żelazna 
druga szmata 
trzecia papierowa 

odpadają 
kawał za kawałem 

na płowy 
widzów 
aktorów 

kurtyny 
w moich sztukach 
z wisają 
na scenie 
w garderobie 
na widowni 

jeszcze po zakończeniu 
przedstawienia 
lepią się do nóg 
szeleszczą 
piszczą 

1967 



TADEUSZ RÓŻEWICZ 
13. I. 1967 

N: ie mogłem wc~oraj budować tej szutki. Od rana uciekałem w czy
t~me gazet. Kręciłem się po pokoju. Czytałem Chestertona (okropnie 
się zesta:załj,' P?Prawiał_em swój nieudany wiersz, czytałem Porębskie
g? „Kubizm. , pisałem hsty, poszedłem do „Wrzosówki", słuchałem ra
d1~: sytua~Ja w Ch!nach, _ orędzi~e r;irezydenta do Kongresu amerykań
skiego, wo3na w W1etnam1e, śm1erc Z. Cybulskiego. Wieczorem oglą
dał~m ilustr~wa~e. tygodniki_ z roku 1966. Oglądałem w TV ',,Kobrę", 
chciałem pos1edz1ec z ludźmi , na dole w „świetlicy" . Znów wróciłem 
do _słu_chania. rad_ia. ~ północy : monolog. Wyrzucam sobie przyzwy
czaJ_eme do _ p1sama wierszy. Wstaję. Zapalam światło. Wracam do pi
sania sztuki. Przeglądam notatki z 1966 roku: Dramat bez końca" . Nie 
chcę. „k<?ńc~!ć'.' tej sztu~i. Recenzenci nic nie widzą'.' Nie widzą za
sadmczeJ rozmcy: sztuki ABCDMYZ, nawet sztuki Witkacego i Gom
browicza maj.~ ''.koniec''. iv;oje sztuki nie mają końca. To jedna z pod
stawowy~h rozmc .. Nan;awian:>'. - a daję się czasem namówić - przez 
d!rektorow lub rez:>'.serow dopisywałem dla świętego spokoju jaki ś ko
mec. Np. w „Grupie Laokoona", „Spaghetti i mieczu" . Inna sprawa 
problem, który mi nie daje spać. Czas. Co wreszcie jest z tym prze
k_lętyn: cz:asem w sztuce? Tematy moich sztuk nie rozwijają się w cza
sie, więc i akcja nie „rozwija się". To jest problem! A nie jakieś mon
taże doku_mentów, repo:taże, sprawozdania z procesów (udramatyzo
w_ane?). Nie tr_aktaty polityczne, obrazki obyczajowe! To nie jest sp rawa 
Eichm~nna. Pmsa XI~ , Rosenbergów, Oppeheimera, Stalina, Churchilla. 
Ostatme procesy, wo3ny, prowokacje, pamiętniki generałów , listy ... to 
wszystko zawsze może liczyć na zainteresowanie dyrektorów recen
zentów, publiczności... to są jednak dla dramaturgii spraw/ drugo
rzędne . Nowa dramaturgia - po Witkacym i Becketcie - to problem 
no"".'ej t_echniki ~ramaturgicznej, a nie „wystrzałowy" temat ... pokazać 
mozna 1mpotencJę Cezara albo Rudolfa Valentino, Namiestnika w do
~owych pan~oflach na drewnianym koniku, Barmana grającego na fle 
cie, rewolucJę w domu obłąkanych„. można zlepić marnym literac
kim" komentarzem dzieje morderstwa w Dallas ... można robić wi'ele róż
nych rzeczy. Ale to wszystko jest jałową dziennikarską robotą. P rze
nosz~nie widza w różne prawdziwe wydarzenia, które nie mają nic 
wspolnego z dramaturgią . Dla mnie zagadnieniem jest nie początek" 
„śr.odek" i domniemany „koniec" dramatu, ale trwanie pewn~j sytuacji '. 
Dzielę teatr na „teatr zewnętrzny" (w tym teatrze najważniejsza jest 
akcja, to, co się dzie_je na scenie, i to jest teatr klasyczny, i jeszcze 
teatr romantyczny) az do teatru współczesnego do Di.irrenmatta Wit
kacego, dopiero u Becketta jesteśmy świadkami ~ie tylko pozornej' ak cji , 
ale i rozkładu tej akcji na! scenie .. . ten rozkład jest u niego akcją. żeby 
jeszcze dokładniej określić : teatr „zewnętrzny" jest już teatrem histo
rycznym"; teatrem, którego proces zakończył się - nie mówię o"inter
pretac"ji tych tekstów przez reżyserów i krytyków. Dzielę więc teatr 
na teatr „zewnętrzny" i teatr „wewnętrzny". Do tego teatru „we
wnętrznego" idę po śladach i znakach, które dają : Dostojewski, Cze
chow, Conrad... To, co się dzieje w dramatach Czechowa, jest r zecza 
drugorzędną, nie „intrygi", „rozwiązania'', ale „powietrze" t ych drama~ 
tów pamięta się zawsze, czuje się zmysłami ich atmosferę, pustkę mię
dzy zdarzeniami, milczenie między słowami, oczekiwanie. Bezruch, a nie 

r!-lch jest tam isto.tą sztuki (przedstawienia) . Ile to napisano, n agadano 
Slę _na tema_t owe3 st:~elby, co t o zawieszona na ścian ie w pierwszym 
akcie ... musi wystrzehc w ostatnim ... zbudowano na tym wiele powierz
chown_ych te?rii. P<;>wołu_jąc się ciągle na n iego. .. Musi wystrzelić w 
ostatmm akcie? A Jak me wystrzeli, to co? Powołują się na to powie
dzenie, !ile ?laczeg~ r:iie powołują się na mniej efektowne prawdy, które 
on powiedział. Mme3 efektowne, ale istotniejsze i dla jego sztuk, 1i być 
moż~ dl_a współczesnej dramaturgii: „przeważnie jedzą, piją, zalecają się 
do s1e_b1e, plotą gł~pstwa ... jedzą obiad , a w tym samym czasie ... " 

Jakze często między słowami wypowiedzianymi przez bohaterów" 
jego sztuk znajduje się zwrot „chwila milczenia". I jak w'iele u niego 
te „chwile milczenia" ważą. Dla mnie prawie tyle, co wszystkie słowa 
w d~am~cie wypowiedziane. Chwile ciszy między słowami, między zda
rzeniami... budują często i posuwają „akcję" dramatu. Ważne jest to, 
czym są wypełnione te „chwile milczenia", czym są wypełnione przez 
„bohaterów" jego sztuk, przez autora i przez widzów-słuchaczy. Prze
szło sto lat minęło od jego urodzin. Chwile milczenia były wypełnione 
życiem i oczekiwaniami jego pokolenia. Chwile milczenia w naszych 
sztukach, w naszych dramatach są i muszą być wypełniane innymi my
ślami, innymi przeżyciami, inną pamięcią, innym zwątpieniem i inną 
nadzieją. Chwile milczenia w moich sztukach są wypełnione myślami 
anonimowego mieszkańca wielkiego miasta, anonima żyjącego w metro
polii, anonima, którego życie rozwijało się między gigantycznym nekro
polem i ciągle rosnącym polis. Poeta i polis? Poeta i nekropol? 

W końcowej scenie „Wiśniowego sadu" Ania woła: Żegnaj da.wne 
życie". A Trofimow jej opowiada: „Witaj, nowe życi~l". I taki jest 
sens twórczości Czechowa, jego teatru , jego komedii. A nasi bohate
rowie"? Za~.tanówmy się nad tym, co żegnają i witają „bohaterowie" 
Becketta,_ D_u;,r~n~atta,. I~,ochhutha, Weissa, Mrożka, Pintera, Albee'go. 
A_ co „w1ta3ą i „zegnaJą „bohaterowie" Witkacego, Ionesco, Gombro
wicza? A może „bohaterowie" Sartre'a, Camusa, Geneta mają odwagę 
z „czystym sercem" zawołać „Witaj , nowe życie" ? W jednej z ulubio
~ych książek mojej „okupacyjnej młodości" , w „Lordzie Jimie" Conrada, 
Jest scena, która dla mnie stanowi „jądro ciemności" tego wielkiego po
ematu o honorze, zdradzie, tchórzostwie i miłości. 

„ ... W każdym razie był tam pies, snuł się wciąż tam i z powrotem 
między nogami, w niemy skradający się sposób charakterystyczny dla 
psów tamtejszych - i mój towarzysz potknął się o niego. Pies usko
czył w bok milczkiem, a człowiek rzekł głosem trochę podniesionym 
śmiejąc się z lekka: - Niech pan spojrzy na tego nędznego psa - po 
czym prąd ludzi pchających się do sali rozdzielił się natychmiast. Opar
łem się na chwilę o ścianę, a nieznajomy zdołał dotrzeć do schodów 
i znikł. Widziałem, że Jim odwrócił się gwałtownie. Zrobił krok na
przód zagrodził mi drogę. Byliśmy sami, patrzył we mnie z nieugiętym 
postanowieniem... Pies , usiłujący właśnie prześliznąć się przez drzwi, 
siadł śpiesznie i jął sobie wygryzać pchły. - Czy pan do mnie mówił? 
- spytał Jim bardzo cicho„." 

Mimo romantycznego gestu w chwili śmierci, mimo wspaniałej walki 
mimo tragicznej miłości, dla mnie prawdziwy dramat Jima rozegrał 
się w dość podłej, jarmarcznej scenerii, pełnej zgiełku sali sądowej ... 
W przejściu. Na korytarzu. Ktoś krzyknął na parszywego psa, na re
alnego parszywego psa przybłędę... A Jim pomyślał, że to chodzi o nie
go. „Czy pan do mnie mówił? - spytał Jim bardzo cicho ... " to jest 
dla mnie najbardziej tragiczny moment w życiu Lorda Jima. W tym 
w tej scenie, są elementy teatru „wewnętrznego", o którym myślę 
i mówię. 

z tomu: Teatr niekonsekwencji - W-wa 1970 s. 89-93 



TADEUSZ RÓŻEWICZ 

OPOWIADANIE 
O STARYCH KOBIETACH 

Lubię stare kobiety 
brzydkie kobiety 
zl.e kobiety 

są solą ziemi 
nie brzydzą się 
ludzkimi odpadkami 

znają odwrotną stronę 
medalu 
milości 
wiary 

przychodzą i odchodzą 
dyktatorzy błaznują 
mają ręce splamione 
krwią ludzkich istot 

stare kobiety wstają o świcie 
kupują mięso owoce chleb 
sprzątają gotują 
stoją na ulicy z założonymi 
rękami milczą 

stare kobiety 
są nieśmiertelne 

Hamlet miota się w sieci 
Faust gra rolę nikczemną i .5mieszną 
Raskolnikow uderza siekierą 

stare kobiety sq 
niezniszczalne 
uśmiechają się pobłażliwie 

umiera bóg 
stare kobiety wstają jak co dzień 
o świcie kupują chleb wino rybę 
umiera cywilizacja 
stare kobiety wstają o świcie 
otwierają okna 
usuwają nieczystości 
umiera człowiek 
stare kobiety 
myją zwłoki 
grzebią u m arlych 
sadzq kwiaty 
na grnbach 

lubię stare kobiet y 
brzydkie kobiety 
zie kobiety 

wierzą w życie wieczne 
sq solą ziemi 
korą drzewa 
sa pokornymi oczami ::wierząt 

tchórzost w o i bohaterstwo 
wielkość i ma/ość 
widzą w wymiarach właściwych 
:ob li:żon ych do wymagait 
dnia powszedniego 

ich synowie odkrywają Amerykę 
giną pod Termopilami 
umierają na krz ·yżach 
ulobuwajq kosmos 

stare kobiety wychodzą o .~wicie 
do miasta kupują mleko chleb 
mięso przyprawiają zupę 
otwierają okna 

tylko głllpcy śmieją się 
ze starych kobiet 
b;·zydkich kobiet 
zlych kobiet 

bo to są piękne kobiet u 
dobre kobiety 
stare kobiety 
są jajem 
sq tajemnicą be ? tajemnicy 
są kulą która s ię toczy 

stare kobiety 
sq mumiami 
.~wi.ętych kotów 
sq małymi 
pomarszczonymi 
ir ysychającymi 
zródtami owocami 
albo tłustymi 
owalnymi buddami 

kobiety umierają 
z oka wypływa 
łza 
i lqczy się 
na ustach z uśmiechem 
młodej dziewczyny 

1963 
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TADEUSZ RÓŻEWICZ 

STA A OBIETA WY IADUJE 
Sztuka w 2 częściach 

OBSAD A : 

STAR A KOBIET A 
ELNER, m lo:ly 

KEL ER CYRY L , s ta iy 
(piękna ) DZIE WC Z YN\ 

L EKARZ 
S KH ZYP E K 

SLEP lEC 
I DZIEW CZY N A , K ot 
II DZIEWC ZY N A , L ac h e zis 
III DZIE W CZYNA . A t ropos 

" L OD ZIEN!E C 
PAN, dys ty rnp wany 

POLICJANT, S t r ó i: P;:irz qJlrn 
ZAMI ATACZ I 
ZAMIATACZ II 

B R ONISL AWA ł'REJTAŻANKA 
A L EKSAl'.'UEtt IWA NIEC 
MARfA1 P GASZ 
* ~ • 
W IRGILIU SZ GRYŃ 
J óZEF ZEMBR ZUS K I 
P rOT H so·.vr.· S KI 
W A NDA N EUM ANN 
BA HBA R A G RABOWSKA 
MAŁGORZATA ZALUSKA 
:VlfCHAł, GHUDZIŃSKI 

S T E FAN DREWIC Z 
ZBIG N IEW ROM A N 
EUGE ' ! U SZ KOTARSKI 
WIESŁAW NOWICKI 
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W REPERTUARZE: 

A. FREDRO: GWAŁTU CO SIĘ DZIEJE 

L. M. MONTGOMERY: ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 

W. SZEKSPIR: HAMLET 

B. JASIEŃSKI : BAL MANEKINÓW 

P. C. MARIVAUX: IGRASZKI TRAFU I MIŁO$CI 

C. K. NORWID: PIERŚCIEŃ WIELKIEJ DAMY 

J. SZANIAWSKI: PTAK 

H. WORCELL - T. KARPOWICZ: WIDZĘ STĄD SUDETY · 

T. RÓŻEWICZ: STARA KOBIETA WYSIADUJE 

W PRZYGOTOWANIU: 

W. BOGUSŁAWSKI: KRAKOWIACY i GÓRALE 

PREMIERA • 5 GRUDNIA 1970 

KIEROWNTCY DZIALOW TECHNICZNYCH: 

Bogdan Iwankowskl - Kierownik techniczny, 

Antoni Basiński I Zofia Turguła - Pracownie 

krawieckie, Aleksandra Turguła - Modystka, 

Jan Kruszwicki - Perukarnia, Władysław 

Makowski - Stolarnia, Damazy Guzikowski -

Malarnia. Stefan Zandecki Pracownia 

dekoracyjno-tapicerska, Władysław Mackie

wicz - Modelarnia, Sylwester Korzeniowski -

Pracownia obuwnicza, Florian Grodzki -

Slusarnla, Mieczysław Krugiełka - Scena, Lech 

Kielan - Elektrotechnika. 
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TEKST „STAREJ KOBIETY ... " ZOSTAL W NASZ'YM 
PRZEDSTAWIENIU ROZSZERZONY. 

W PROGRAMIE REPRODUKOWANO PROJEKTY KOSTIUMOW, 
I DEKORACJI DO II AKTU „STAREJ KOBIETY" , OPRACOWANE 

PRZEZ ELŻBIETĘ OYRZANOWSKĄ. 
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