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TEATR 
RÓŻEWICZA 

JAN KŁOSSOWICZ 

Dr::1m~i turg: ~1 Tad eusza Rl'>żcwiczo. j l'.s t tak m ocno 
7.l'Ośnięta z naszym t atrem. że znpominamy o nim 
jako o poecie. który - będąc w pełni już dojrzałym 
i uznanym t vvórcą - zaczął na początku lat sześć
dziesiątych pisać dla sceny. Sięgnął po nową dla 
:oiebie formę wypo\viedzi. Zaczął t\vorzyć w ramach 
gatunku , który stanowi absolutne przeciwieństwo 
uprawianej przedtem przez niego dziedziny litera
tuJ·y. Od osobistej i intymnej formy liryki, w której 
tylko on sam mógl prowadzić dialog z czytelnikami, 
przerzucił się do teatru. Oczyw.iście nie jest to wy
padek wyjątkowy. W historii li:teratury można zna
leźć wielu pisarzy, którzy uprawiali zarówno lirykę . 
jak i dramat. Ale w XX wieku, sprawa przedstawia 
G ię ni eou inaczej . Dramat poet ycki jako dramat pi-
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Ea.ny wi~rsz:m jest dzis iaj w~·jątkiem, a nie regułą. 
Zresztą 1 . li~ yka dawno utraciła dawne kanony ryt
:nu, stro!1~1. Jedn)'.m z twórców nowej , wolnej, a 
Je?noczesme sprozaizowanej liryki był właśnie Róże
v.:1cz. Z k.olei w dramacie podjął on próbę stworze
~ia nowe.J formuły dramatu poetyckiego, który nie 
ze \~zględu na zewnętrzną „wierszowaną" formę za
:'ług1waI?y .na to miano, ale ze względu na swoją 
111.tymnosc 1 bezpośredniość , które zawsze, jakiekol
wiek by one były - pozostają domeną liryki . Ale 
po ~o, zeby stworzyć taki typ dramatu musiał Ró
zew1cz P?kl~cić się z wszelkimi, staryn~i i nowymi, 
ko~wencJam1 dramaturgicznymi . Musiał wdać się w 
spor z samym teatrem. 

'\V ojciech Zagórski 

O swojej' c.fra maturgii naJ'lepieJ na pisa! s:im :„T'ea t l' 
m ój jesi żywym organizm em , jest podobny do czl.o
wi eka, imval idy, który str&ci l w vvalc · lew, n c O" . 
lecz ci ąg l e czuje ból \ V te.i n c dze. Ter,t r t "'n s tra c i ł 
bowiem akcj;- dramatyczną (ow Q budow•~ , l tó r a była 
celem zabiegów dr:i maturgów greckich , ciżbi e ta r'l. 
skich i częściowo v: arszawsk ich , a nawet krakow
skich) , ale len ul rnc: J:1y, podstaw owy cz łon ek ciqgl 
m i sprawia bc'i l" . (Akt pl' zerywany, 1964). Ta opin ict 
11ic jest jednak całko wici e pełn a . Różewicza - dra
m <! tu rga „uwjera" ni e t y Urn utraco.na akcja. Denel'
WUJ e go teat ra lna m aszyneria, t eat ralne chwyty i 
sposoby insc ni zacyjne, wsz lki prz;y jęt regul y gry, 
choćby n awet polegaly n o. stavrnn iu na glov.:i . I 
w teatrze, i w dram ac ie wi etrzy on ciągl e po\vstaj<1ce 
na nowo stereotypy, nak ł c~ d ają c e s i ~ . jedne n::i <lruai2, 
konw encje - klam~twa i fałsze -- zakrywaj ąc 
przed w id zem prawdziwy t atr, prawd ziw y cel t e
a tru. kt óry powinno stano wi ć por.ozu m icni e 7. wi
ci ze m. Dlatego każda kolejna pr m ier dra ma tu Ró
ż wicza jest sam a w sobi e dramatem, jeszcze jedny m 
zetknięciem ze sceną pisarza, któr y chce od n ie j
czegoś naprawdę nowego, który jest ciąg l e niezado
wolony i z s iebie, i z innych . 

Różewicz ni e t y lko nie r es p ktuj e akcj i, wstępu j q c 
j ą s zen~giem jakby protez czy lasek, a le w prost d -
maskuje i o śmiesza. Zresztą of iarą jego destrukcy j-
1'1e j pasji pada n i tylko akcja, ale właści wie wszyst
kie, t radycy jnie ni enar uszalne e lem en ty dram atu. 
Spośród kawałków i s trzępków, z których skle ja swo
je a rcykomedie, jeden chyba tylko element pozostaj e 
nie n aruszo.ny - słowo . Czy j dnak Różewicz p o to 
burzy akcję , posta ć sceni czną , .niwelu je sceniczn e 
a·ziałania , żeby gadać? Przecież i słowo jest także 
kłamstv,·em. Jest kliszą, kalką. Dialogi i monologi Ró
żewicza, to w duże.i mierze celow y z lepek s tereo
typowych zwrotów, cy ta tów, przytoczeń. Może więc 
jego teatr, to domena słów w ykpiwanych, słów de
maskowanych, któr e wypO\vi ad ają aktorzy ? Czy teatr 
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Rt'iżE'WiC'za . jeśli tę definicj<; rozs7.erzyć. jl'St tc::tt1·<'m 
pojęć npl7. l'CZonych? Pojt;ć i prawd .oczywistych. nie 
stm\·i:mych w nawias. oglądanych ze \'>'Szystkich 
stron i odkladanych za kulisy? Nie. Je t na to zbyt 
gwałtowny. zbyt gniewny. po prostu za bardzo za
ang żowany w po<lstawowe problemy współczesnego 
.;wia ta. Od zagadnie·nia s tosunków i komunikacji 
mi ędzyludzkiej po ek.oloaicznc i polityczne zagroże
n ia. Różewicz w gnmcie rzeczy poświęca wszystko 
dla przekonania ludzi o kilku prostych prawdach. dla 
zmmz~nia ich do tego. żeby przestali wierzyć, a z~i 
~zęli o.ię zastanawi a ć. Żeby rano innym okiem po
patrzyli n::t swoj - skarpetki i .na maszynkq do golenia. 
zanim ją wez m<1 do ręki. Chce być w swoim teatrze 
burzycielem ustalonych. wkłamanych pojęć i przy
"'.wyczajer1. Chce n a nowo. jak da\vni awangardziści. 
potrząsnqć widzem i zawolać: patrz. patrz i zobacz. 
jaki jesteś naprawdę. od inne j strony, od podszewki. 
Smicj si ę z samego s iebie . 

To przemawia nie \\1prost do odbiorcy - widza 
wywodzi się na pewno z poetyckiej. lirycznej pro
weniencji dramaturgii Różewicza. 

Można w tej dramaturgii wykreślić linię biograficznq 
.skupirn1q \N postaci. Człowi eka, współczesnego Eve
rymana. który jest jednocześnie uczestnikiem i na
rratorem, a zarazem złośliwym i mądrym komenta
torem toczących się wokół niego v.;ydarzeń. Stanowi 
kontynuację jego poezji , jest ·w pewnym sensie od
pov·.'iednikiem podmiotu lirycznego. 

Biograficzny nurt w twórczości Różewicza ciągnie 
się od „Kartoteki" po „Na czworakach" i stanowi pod
st awę ogromnej części jego dramaturgii. W pewnym 
momencie zdawał się t€ż skłaniać Różewicza ku ja
kiemuś nowemu gatunkowi hteratury, który nie był
by ani prozą. ani dram:c1tem. tylko, przede wszystkim. 
monolog.iem. W tym dążeniu do monologowania na 
scenie. do wypowie dzi wprost kryje się. być może, 
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;erro marzenie o „teatrze wewn\ttrznym" wyrażon€ 
~/'zakończeniu ,.Przyrostu naturalnego", kiedy Róże
wicz cytuje Conradowskiego Lord'd Jima, i dodaj~: 
.,„.dla mnie cały prawdziwy dramat Jima rozegrał się 
w dość podlej. jarmarcznej scerierii. pełnej zgiełku 
.sali sądowej„. W przejściu, na korytarzu. Ktoś krzyk-

Edward Wichura 
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nąl na purs%J'\l.'{:go psa p1·zyblt-; d<,: ... A Jim pomyślał, 
że to chodzi o niego. Czy pan do mnie mówił! 
- spytal Jim bardzo cicho ... to jest dla mnie naj
bardziej tragiczny moment w życiu Lm·da Jima. 
W tym jest cały dramat jego życia. W tym. w tej 
scenie są elementy teatru wewnętrznego, o którym 
myślę i mówię". Czy jednak ów .. teatr wewnętrzny", 
ukryty, manifestujący się ukradkiem. przypadkovw, 
nieposfrzcżenie niemal, czy ten teatr intymny i ulot
ny - musi być monologiem, albo czystym opisem? 
Różewicz nie porzuca dramatu, ani teatru. I jego te
atr, wracamy tu do zasygnalizowanego już problemu, 
nie jest przede wszystkim teatrem słów i pojęć, ale -
sytuacji. Sytuacji ,określonych pod względem egzy
stencjalnym, a także pod względem społecznym, ba, 
nawet psychologicznym i obyczajowym. Dlatego tak 
ważna w jego teatrze jest sceneria. Sceneria osa
dzająca dialog i monolog w miejscu. w którym mają 
być wypowiedziane. Dopiero na precyzyjnie przygo-

Ma ria Kalinowska 
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10wanym sccnicznJ'm terenie pozwala sobie Hóżewicz 
na puszczenie wodzów wymowie. Dopiero wtedy 
pewny jest znaczenia swoich myślowych zakrętasów 
i słownych zabaw. 

W dotychczasowej twó1-czości drama tycznej Róże
wicza zamknięcie i zani.zem ukorornJ\vanie nurlLl 
biograficznego stanowi naoisana w roku 1972 sztuka 
„Na czworakach· ' . O zn/czeniu t <' j sztuki decyduje 
przede wszystkim zawal"\e w l1ie.i rozliczenie się au- • 
tora z tym, co jego samego we własnej twórczości 
najbardziej drażniło i nie dawało mu spokoju -
z grnteską i t eatrem absurdu. Ni e darmo mówi on 
Lam wprost o Sławku (Mrożku) i p anu \.Vitoldzie 
(Gombrn\viczu), którzy, jak 1 w ierdzL potknęli się 
na absurdzie i grntesce, zabrnęli w nie, jak w ślepy 
zaułek. A on sam wie1-;,y. ż e będzie umiał pójść dalej, 
dlatego też w Epilogu zamyka siebie - tworcę po
prz,~dnio opublikowanych \vierszy i dramatów - du 
muzeum. Wiąże się z tym ściśle wspomniany t.u :_vą-

A1111a Lenartoicicz 
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tek b iog l'a f iczny . Różewicz osta tecznie d emasku,i e, 
czy rnc..:e j o kreśla swo,iego bohatera - poka.wje P.u
c: lę Laurentego. p isa rza. człowieka - zapracow anego. 
pełnego k ompleksów . urazów i sk!abości . a je dnocze
śnie świad omego własnej s iły , przek(Jn anego o war
tości i potrzebie tego. co· rnbi. Pokazuje też , jak Pp- · 
e ta, za ży cia opat rzony €ty kietką . wepchnięty na po
s tument i schowt ny pud nag rnbki m - buntu.ie sic; 
przeciw temu. Ud a.ie błazna . Chod zi na c-zwc>rakach . 
A o t aczający go bi ot'ći tę bła'zenadę na s e r io, chwalą 
~ ą. co więc j . tę grę pozorów uznają za t·zeczywistą 
sztukę. Do dzisiaj zresztą jego dowcipy, wygłu
p y , przekorne i złośliwe błazeństwa zawarte w 
dramatach są brane na se rio. Wielu insceniza
torów widzi w nich j edyną treść sztuk Róże
w icza. Traktują j e jak faje1werki, jak czyste 
teatralne pomysły, jak preteksty dla własnych 
pomysłów. A pod tą mieniącą się papuzimi ko
lorami powiel'zchnią, gdzieś w głębi , ukrywa 
s ię zawsze z r zadka tylko wychodząc na 
wierzch - ów w e wnętrz ny teatr Różewicza. 
T ea tr (poetycki i i·ealistycz ny zarnzem) , któr y ujaw
nił s ię bezpośrednio w takich sztukach. jak „Do pia
chu" czy . , Pułapka". 

Wróćmy jednak do „N a czworakach"' , do sztuki, 
k tóra zam yka niezwykle c iekawy ta p twórczości Ró
żewicza. etap zmagania si ę z konwencją dramaturgii, 
z t eatrem, z samym s bą . Mamy tu w1,ęcz kwinte
sencję tego wszystki ego, co w róż n ych . wcześniej n a
pisanych dramatach, klada lo s i ę na pasjonującą 
przygodę wielki ego poety rnzgrywa.iącą się na sceni '. 
Całą jego n i eufność i fascy nacj~ tea trem. podsumo
wa nie przemyśleń. które sn ul on d mom entu, kiedy 
zacząl pi~ać „Kartotekę". 

Najba1·dz ie j jednak fa scynujące w tej sztuce nie 
jest to, co Różewicz r.obi pt~l •lamując nawyki i kon
~vcncje teatralne, istotAą zawartość ,.Na czworakach"' 
s tanowi analiL:a postawy a rtysty i je j k onfrontacja 

l~ 

:z otaczaj ącym go świat em. Pyta n ie. czy artysta musi 
c!zisiaj być błaznem albo muzealnym zaby tkiem. czy 
może i powinien chrnnić w sobie i dla innych war
t.ości sztuki , poezj i, lit eratury, takie i tak ro zumiane. 
jak dawniej - w czasach, kiedy systemy wal'tości 
\V ogóle wyglądały inacze j niż dzisiaj - gdy by ly . 
trwale i obiektywne . . Ko li.cząca sztukę niezw ykle 
współcześnie brzmiąca. ..s urreal istyczna" wręcz 
zwrotka z XXIV Pic~ni K ocha.nowskiego ukazująca 
Poetę, któremu „z ramion sążenisl skrzydła w yra
stają", zdaje się świadczyć o pozytywnym programie 
Poety - Laurentego, o tym. że nie da on się zamknąć 
\V cyrku ani w muzeum . .Jednakże Różewicz jedno
znacznie swojego sta·nowiska ni e okre śl a. Do końca 
nie wiadomo, czy kpi czy wsk zuj drogę . Dlatego 
też, jak zawsze z jego drama tami bywa. kolejna pre
miera musi stanowić próbę znalezienia odpowiedzi 
na postawione w tekści e pytania , pytania. na które 
sam autc1-. prawie n igdy, odpow i adać nie chce . 

Sta nis/Cl ica Ko tcal c~ uk 
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ZBIGNIEW MAJCHROWSKI 

NIEBOSKA KOMEDIA 
TADEUSZA 
RÓŻEWICZA 
„Król-Duch" w plecaku 

,.W partyzantce nosiłem w plecaku Króla - Du
cha, a spaliłem go tylko dlatego, że byl za ciężki" 
- wyznał Różewicz w jednym ze swych nielicznych 
wywiadów (z Krystyną Nastulanką w roku 1965). Ta 
autoanegdota doskonale streszcza niemal „archety
pową'' sytuację polskiego młodzieńca. Król - Duch 
w part:: zanckim plec ku! T k zazwyczaj spotykają 

.Ter:y Karas:kiewic :-
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'lię w naszej historii mistyczny Słowacki i legionowy 
Mickiewicz_.:.._ dwie str,ony literatmy polskie.i. A więc 
%nów ten sam sc!:'nariusz: wrażliwy młodzieniec z 
książkci i Ojczyzna w potrzebie. I znc'ivv ta sama ko
lizja nieskrępowango świata wyobraźni i dojmujq
ccgo świata faktów. I pytani : co zrnbić z Królem 
·-Duchem - „w potrzebie"? 

Dziś można już patrzeć na całą twórczość autora 
„Kartoteki'' jako próbę wydobycia z popiołu, odzy
s kania utraconej Księgi. Nie, nie chodzi mi o ten 
11ieszczęsny egzemplarz Króla - Ducha: nie będę 
snuł żadnej wzruszającej opowieści o pierwotnym 
„grzechu młodości" i twórczym odkupieniu winy. In
teresuje mnie raczej symboliczny wymiar 'Opowie
dzianego epiw d·u z życia poety: nagle, drama tyczne 
zaktualizowanie. gdzieś w partyzanckim lesie, ro
mantycznego dylematu Słowa i. Czynu. Niefrasobliwe 
wyznanie Różewicza brzmi przecież jak mimowiedna 
parafraza formuły „Gustavus obiit, hic natus est 
Conradus", choć w zupełnie odmiennej wypowiedzia
na tonacji: . , „ . spaliłem go tylko dlatego, że był za 
ciężki" - oto cała ironia polskiej historii literatury. 
może nawet - ironia polskiego życia duchowego 
w góle. W anegdotycznym wspomnieniu młodego 
partyzanta - poety zawiera się metafora powtarzal
nego losu polskich pisarzy . nieuchwnnie podporząd
kowanego Sprawie. 

Do pytania dziedziczonego po wieku dziewiętna
stym - czy słowo ma moc czynu? - przyszło łVkrót
ce Różewiczowi dodać nowe: czy możliwa jest poezja 

I 
po Oświęcimiu? Po wielokroć już odczytywano w 
twórczości Różewicza - narzucające się wręcz -
zwątpienie w poezję, w literaturę, w kulturę. Ale 
zazwyczaj interpretO\vano je .,pokoleniowo", tłuma
cząc skazą biograficzną, pustoszącym doświadcze
i•iem wojny. traumatyzmem ponownych narodzin 
(sławetne , tylekroć cytowane: .,ocalalem prowadzony 
na rzeź"). A jednak coraz więcej znaków w jego pi
sarstwie wskazuje, że rodowód Rc'>żewiczowskiego 
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uiepokoju wieść trzeba„. jc.o;zcz · z Nie-Boskiej ko
medii. z samego infenna romantyzmu. 

Z całej „Nie-Boskiej komedii' ' najlepiej pamiętamy 
oczywiście sceny w obozie rewclucjonis tÓ\V, n reszcie. 
a zwłaszcza o dwc'>ch pierwszych częściach dramatu. 
chętnie zapominamy: może dlatego, że niektórym 
wydały się artystycznie podejrzane (tak głosił na 
przykład .Julian Przyboś) , może dlatego (i pewnie 
dlatego!), że nie po drodze nam owe sceny domowe, 
ich „dzikie ako1:dy", omdlenia, zwidy i majaki. Za 
wszystkie wizje starcza nam Widzenie Księdza Piotra 

magicznym „czterdzieści i czte1-y''. za wszys tkit> 
widma - Stańczyk z .Wesela··. koniecznie w pozie 
z obrazu Matejki. Prz~·najrnniej wiad omo, kto jest 
kto. A przecież. nie umniejszając w niczym wizji re
wolucji u Krasińskiego - \Vizji pra\'\'dziwie proro
czej. spełnionej w histrn·i i . nie można zapomnieć, że 
oś kompozycyjńą Nie-Boskie.i komedii stanowi mimo 
wszystko dr am at poety. 

To w Nie-Boskiej właśnie. chyba po raz pienvszy 
tak dobitnie, poezju została postawiona w stan po-

Wojciecll Ospl/;n 

................ 
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dejrzenia (przy jednoczesnej fascynacji zreszt<\). wła
śnie w „Nie-Boskiej" doszło tak silnie do głosu w na
szej literaturze domiemanie o diabolicznym charnk
terze sztuki. To przecież w Nie-Boskiej ma swój pier
wowzór nękający potem wielu twórców paradoks 
kondycji artysty jako osoby i jako nie-człowieka. 
obdarzonego mocą kreacyjną i silą niszczącą za.ra
zem, domysł nieludzkiej twarzy sztuki, „gaszącej 
twarze ludzi żywych" (tak powie po latach Gomb
rowicz w „Dzienniku"), a w końcu podejrzenie, że li
teratura jest winą, jest grzechem. „Wszystko, czegom 
.:!>ię dotknął, zniszczyłem i, siebie samego zniszczę 
w końcu. - Czyż na to piekło mnie wypuściło, bym 
trochę dłużej był jego żywym obrazem na ziemi?" 
- mówi hrabia Henryk, poeta, a odpowiada mu Głos 
Skądsiś (czyli głos Szatana): „Dramat układasz". 

W istocie Nie-Boska komedia" otwiera całą sekwen
<'ję literack~. której autorami stają się kolejno Wy
spiaóski, Witkacy, Gombrowicz, a wreszcie Różewicz. 
Przy wszystkim, co ich nieskończenie różni, właśnie 
kwestię natury poezji (a znaczy to: sztuki w ogóle. 
całej kultury), jej miejsca w życiu zbiorowości ornz 
losu poety (a znaczy to: każdego artyty czy indy
widuum) czynią wspólnym leitmotivem swej twór
czości. Kwestia ta, na co dzień rozważana w naszej 
kuitur.ze w pozytywistycznym najczęściej stylu (czy 
wręcz w kategoriach polityki kultura lnej) , w drama
~ach Wyspiańskiego, w pismach Stanisława Ignacego 
Witkiewicza. w „Dzienniku" Gombrowicza - zyskuje 
inny wymia,r: <;iywa zainteresowanie sposobem ist
nienia Słowa, metafizycznością sztuki (bądź jej za
nikiem), etosem artysty pnd naporem dynamicznej 
historii i pod presją kostniejących mitów. narasta po
czucie trag izm u ku 1 tury. 

W „Nie-Boskiej komedii" poeta zostaje uwikłany 
w walkę światów. „Dramat prywatny" poety Hen
ryka zbiega się z „<lramatem publicznym", inac-z~j 
niż w Dziadach" gdzie biografia bohatera zostaJe ,, ' . . . ,, . 
symbolicznie rozpołowiona na „DzieJe Gustawa i 
„Dzieje K,onrada". U Krasińskiego walka światów 
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.i '·S l przede w szys lki_m starci em antagonistycznych 
ide i, wc if' l()nych w postaci' Henryka, i Pankrace.go. 
Ale spon&d c-zc-1s tkowych racji dwóch prntagonisló\V 
wylania się w „Nie-Boskiej komedii" widmo totalnej 
rewolucji, w której nie będzi e już miejsca na skru
puły: powrócą „wszystkie s tare zbrn dnie świata. 
ubrane w sza ty świeże, nowym kołujące tańcem", jak 
to zdąży dostt·zec Henryk. 

Krasiński jedynie przeczuwa hist oryczrn\ apokalip
sę: Wyspiańskiemu wypada jeszcz p i sać w swoistym 
,.antrakcie" historii, ale Witkacy tworzy już w czasie . 
gdy apokalipsa wypełnia się. Romantyczna walka 
światów, przedstawiana dotychczas jako konflikt 
pryncypiów, zostaje w dramaturgii Witkiewi~za 
przełożona na beznadziejną 'grę dwóch wyklucza)ą
cych się form bytu: z jednej s trony miotające się 
w metafizycznych tę knotach „zmorfinizowane" in
dywidua, z drugiej zuniformizowana. bezduszna 
śl pa masa lu dzk i . G dy naprzeciw ~icbic, laj4 bez-

Syl wPsler Pa 1do1esJ;i 
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silna namiętność i beznamiętna siła, ·nie ma już miej
sca na dialog idei. „Prawdziwie zautomatyzowany 
c·złowiek powinien spać o dziewiątej, a nie włóczyć się 
po różnych budach" - wyrokuje w dramacie „Oni'" 
niejaki Tefuan , . założyciel nowej religii Absolutnego 
Automatyzmu", zaś Leon Wc;gorzewski z „Matki ' ', 
.. nieudany artysta", usiłując powstrzymać na własną 
l'ękę proces unifikacji społeczeństwa, .,odwrócić osta
teczną katastrofę - ·sam w końcu doprowadza się 
do upadku. Nieuchronny zmierzch świata indywidu
a ln .go przybiera u Witkacego postać oblędn go pędu 
ku samozagładzie. 
Krasiński był prnfetą, Wyspiański - ,.łabędzim 

śpiewem'', Witkacy - apokalipsy zwiastunem i :ry
tualną ofiarą. Różewicza los powo łał na ś w i a d k a. 
To ostatnie określenie zrobiło prawdziwą karierę 
wśrod interpretatorów. A jednak wydaje się . że 
w równym stopniu. co samo .. pokoi niowe" przeży
cie, twórczość Różewicza musiały ukształtować pro
fe tyczne wizje Krasińskiego i spełniające się z dnia 
na dzień katasfr'oficzne wizje Witkiewicza. 
„zarażony literaturą" 

Nie, nie zamierzam za przeczać przejmując mu do
świadczeniu wojny. To prawda, że wojna rozstrzyg
nęła o biografii autora „Niepokoju„, bo tu wojna prze
rwała normalną edukację, pchnęła na tajny kurs pod
chorążych , wcisnęła do ręki karabin i i·zuciła do lasu. 
Ale na charakter późniejszej twórczości, zwłaszcza 
dramatycznej - daleko bardziej, niż to się zwykło 
przypuszczać - zdają się ważyć wc-Leśniejsi pisarze. 
Tióżewicz, jak całe pokolenie „zarażonych śmiercią". 
jest bowiem - już w sobie tylko właściwy sposób 
- „zarażony literaturą". Najwyraźniej objawia się 
1 o w nieustannych cytatach, parafrazach, pastiszach 
i parodiach, ale do figur stylistycznych byna jmniej 
nie daje się sprowadzać. Od Chóru Starców w „Kar
totece" poczynając, narasta w dramaturgii Różewicza 
parodystyczny żywioł, by w ,.Na czworakach" przy
brać charakter wręcz epidemiczny: ten persyflażowy 
dramat składa się niemal wyłącznie z samych parodii. 
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Bodaj najsłynniejsza fraza z „Nie-Boskiej komedii": 
.,Przez c~ebie płynie strumień piękności , ale ly sam 
nie jesteś pięknością. - Biada ci - biada!" -
w inwersji Różewicza zabrzmi: 

Mówią , że w izje w sobie mosz 
a ty pod siebie tylko srosz 

taki z ciebie rzadki ptok 
Parndia zagarnia tu i Krasińskiego , i Wyspiańskiego 
jednocześnie. Praktycznie każdy fragment „Na czwo
rakach" można by opatrzyć takimi wielokonteksto
wymi odsyłaczami , aż po finałowe słowa Lam·entego: 
. , Przeklęty ja przeklęty i moje kstrementy" -
z oczywistą aluzją do ostatnich słów hrabiego Hen
ryka: „Poezj.o, bądź mi przek lęta, jako ja sam będę 
na wieki!" 

Oczywiście, rozszyfrowujące pi-ąpisy, choćby naj
skrupulatniejsze, niczego jeszcze nie wyjaśniają, bo 
parodystyczne aluzje są celem samym w sobie, !~cz 
jedynie pierwszym, narzucającym się sygnałem J~
kichś niejasnych z początku powinowactw. Szyfr 
Różewicza sięga bowiem głębiej niż wyznacza to po-

Teresa Bclczy1iska 
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etyka parodii. Różewicz należy do tych nielicznych 
twórców, którzy prawdziwie uw~wnętrznili historię 
polskiej literatury. Prawdziwi e, to z naczy nie jako 
statyczny kanon obowiązkowych lektur, lecz jako 
„dramaturgię" życia ducho\vQgo P olaków. Niezależ
nie od poczucia niedorzeczności doraź n ego życia li
terackiego Różewicz wie do skonale, że e t os pi
s ar z a jes t jednym z glównych problemów polskiej 
kultury, tak silnie związanej z doświadczeniem li
terackim. Filozofowie rzadko d ochodzili u nas do gło
su. Nasze życie publiczne z reguły było określane 
przez pisa rzy. zaś życie prywa tn pisarzy - p rzez 
nasze publiczne sprawy. Nie, to n ie .. n arcys tyczn e 
skłonności", jak utrzymywali pien vs i r ec nzenci, lecz 
„ czułe miejsca" kultury objawiają się w „Na czwo
rakach". Wściekle parodie Róż ' w i cza nie zostały po
dyktowane środowiskowymi bolączkami a ni nie slużą 
obyczajowej sa ty1·ze (chyba, że w t rzecim plan ie), bo 

Elżbi et a Orzechowska 
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.,kompleks poety" jest dziedzicz.nym kompleksem na
szej literatury. 

Pisarza Laurentego nachodzą wszak te same po
kusy, jakie Chór Złych Duchów nasłał na poetę Hen
ryka. Są to, jak pamiętamy, „Dziewica", „Sława" 
1 „Eden". Rolę „Dziewicy, kochanki poety" podej
muje w „Na czworakach" seksowna Dziewczyna, któ
ra zbiera materiały do dysertacji o twórczości Lauren
tego, ale zamierzony wywiad z pisarzem przeobraża 
się w grę miłosną. „ Sławę" z kolei uosabiają trzej 
panowie z orderami, najpewniej delegacja z mini
~tersbva: „medale wielkiej wagi panu przyniesły 
: jakieś wstęgi" - anonsuje gospodyni Pelasia 
- „jakieś złote runo, tak mówiom złote runo". 
Wreszcie ,, spróchniały obraz Edenu" powraca w 
ŚNIE NA JAWIE, kiedy to pokój Laurentego prze
mienia się w zieloną, świetlistą łąkę (typowy pejzaż 
utopii natury) , a Pudel - Mefisto streszcza filozofię 
raju utraoonego: „Wszystko z ciebie wyleciało/ zo
stało sparciałe ciało". 

No właśnie , t yle mniej więcej pozostało u Róże
w icza z „majaków zbuntowanego romantyzmu" . 
Wszystkie romantycrne mity - miłości, poezji i na
tury - powracają w karykaturalnej postaci : za
n1iast „kochanki poety" - „młoda początkująca" abi
turientka. która b1·edzi coś o „formie i treści". N a tura 
to zasus~one w muzealnych gablotach, ulubione 
przez poetę gatunki traw i krzewów, po których ru
tynowo oprowadza wycieczkowiczów ?a~etyc~n_a 
Wdowa. Dumny indywidualizm oblaskaw1aJą mini
sterialne ordery. Szatan wciela się w tresowanego, 
cyrkowego pudla. Szyderstwo z romantycznej ułu
dy? 

Nie Różewicz nie parodiuje, nie wykpiwa „Nie
,Boskiej komedii" (choć bez wątpienia parodiuje je.) 
stylistykę), on ją - w nowej sytuacji poznawczeJ 
- n a n o w o pisze. Bo w świecie, jakim go roz
poznaje Różewicz, „Nie-Boska komedia" - tak jak ją 
napisał Krasiński - jest już niemożliwa. Z dwu po
wodów ... 
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„Uwiąż się dłoni mojej i wzleć" - kusi Dziewica 
na skraju przepaści; „wstań, porzuć dom i chodź za 
mną" - perswaduje Pankracy u pl'Ogu rewolucji. 
Na poelG Henryka spadają dwie wielkie pl'Owokacje 
- metafizyczna, czyli szatańskie pokusy, i histo
:·yczna, czyli widmo rewolucji. Otóż w różewiczow
skim Ś\viecie obie te romantyczne próby są właśnie 
niemożliwe. Oba plany, zarówno boski jak i histo
ryczny - uległy dewaluacji. Przestrzeń l'Omantyczna 
została okrojona do wymiarów pokoju przekształco
nego w muzeum, po których chodzi się w filcowych 
pantoflach. W brulionie dramatu ·Pudel - Mefisto 
kusi Laurentego wizją„. wczasów w Bułgarii: „Bę
dziecie słuchali ludowych kapeli w miłych lokalach" 

. Oto dzisiejszy horyzont szatańskiej ( ?) prow<?kacji 
i cena zaprzedania duszy. 

Forma „Na czworakach" j est poniekąd jeszcze rn
mantyczna: centralne „ja" Laurentego i wymienni 
partnerzy dialogu, luźna kompozycja scen (tak zwane 
. obrazy"'), „sny na jawie". operowe recitativa i tak 

dalej. choć bohater - to pierwsze istotne odstępstwo 
- już nie wędruje, lecz pozostaje uwięzi-ony w jed-

Teresa Szm'igielówna 
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ncj izolowanej przestrzeni. Temat: uwic;zieni e wła
.'.;nie -- w poezji. w literackiej legendzie, w osobo
._,·ym micie - chyba najbliższy jest Wyspiaiiskieml~. 
Sywacje dramatyczne, sposób istnienia posta.ci. 
rno\va sceniczna są natomia. t już pravvdziwie wi t
kacowskie: ostentacyjny antyiluzjonizm. nagminnt' 
kwestie autotematyczne etc. Ale ,.Na czworakach" nic 
warto cz ·tać jedynie jako sztukę autolematycznq. 
jako parodystyczną grę z dramaturgicznymi i_ ,:teat
ralnvmi konwencjami. Jeśli „Nie-Boska komedia' by
hl ~ielowymiarowym dramatem metafizycznym -
w znaczeniu, jakie temu słowu nadala George Sand 
w .Szkicu o dramacie fantastycznym· ', czyli drama
turgia Witkacego była ciągłym dramatem .,m tafi
zycznego nienasycenia" czy jak chce Daniel Gerould 
~ .. dramatem osobistych, spoleczn eh i metafizycz
nych stanów przejściowych", to „~a czwo1:akach"' 
trzeba już czytać jako dramat (komedię) ruste] trans
c_endencj i . 

Nie nn piekła 
nie m a nieba 

\ 1 ięc twe.i duszy 
mi nic trzeba 

aria Pudla - Mefista opjsuje nową sytuację ar
tysty, w której pamięć dawnych figur .egzy~tencji nic 
znajduje już metafizycznego po.ręc z.e n1a .. N1~ ma na
tury, nie ma historii (bo nie jest mą pohty!rn). b~·~l.< 
-zwłaszcza absolutu. Już nie „nie-Boska komed1~ . 
lecz prawdziwie „nieboska komedia"! Operet.ka? N1~, 
Różewicz nie powtarza pomysłu G.0~1brow1c~a: nie 
chwyta się gotowej formy („bo~ko 1d1ot.yczneJ i d?
skonale sklerotycznej"), lecz nieus tannie balanSUJl' 
na krawędziach poetyk: „monumentalne motywy 
z oper Wagnera" przenikają się z muzy.ką ~yrkoW[i 
i z naturalistycznym nawoływaniem sluząceJ ,.Zupa 
na stole!" 

LAURENTY: ~łapałem się na tym, że trzy głosy we 
mnie mówią: 

dawniej bywało si lankowy albo apokaliptyc7:nY: 
;i teraz doszedł byle pk1 
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Rzeczyvv-fśc!e, w tym dramaci'e nie ma bodaj ani jed
nego „słowa własnego" poety, wszytkie kwestie zdają 
się być zarażone parodystycznymi odniesieniami, ale 
te odniesienia rzadko kiedy są jednoznaczne. Z re
guły jesteśmy odsyłani do kilku naraz, najczęściej 
antagonistycznych wzorów językowych. Pastisze 
„wysokiej" literatury, między innymi „Kazań" i „Ży
wotów Swiętych" Piotra Skargi, przenikają się z „gra
fomańskimi" rymowankami, w których posłyszeć moż

na samorodne dziecięce wyliczanki, „namolne" powia
~tki Stanisława Jachowicza (tego od „Nie rusz, An
dziu ... "), sprośne wiersze Jana Lemańskiego, „strasz
ne" wierszyki Witkacego i pospolite rymy szaleto
wych napisów. Obecne są tu rozliczne słowa: wzni.o
słe i tandetne, kapłańskie i błazeńskie, kaznodziejskie 
i obsceniczne, rym częstochowski i polski heksametr. 
Różewicz wydobywa na powierzchnię dialogu różno
t'odne uwikłania naszej mowy, od obowiązkowej lek
l ury wieszczów po „sam nie czuję, jak rymuję". Na
wet kanwę dramatu wziętą z „Fausta" Goethego prze
syca lokalny koloryt: Dziewczyna obdarzona znaczą-

Wiesław Nowosielsl;i 
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cym irt:ieniem Małgorzata, mowi Asnykiem. a Pudel 
~ 1:'1ef1sto~eles świntuszy po mlc clopolsku. Niemniej 
me Jest to zaden literacki kabaret. 
Przesilenie 

Choć :hwsty, owszem, nierzadko rodem z kaba
:e_tu, to Jednak _zamysł Różewicza wykracza poza za
scianko"':"e '.11UZJ~. „Antybrązownicza'' kampania Bo
~a-Żel_en_sk1eg_o i ,walka z boizmem" K;:irnla ll'zy 
kowsk1e?o tez. mogły swego czasu uchodzić za lo
~al.ną, srodowJsko\:1ą potyczkę, lecz pod pozorem 
im.1ennych pamfletow odbył się przecież zasadniczy 
spor o charakter polskiego życia duchoweao. Atak 
Boya ~a ko~urnowoś_ć naszej kultury dopel':iił Irzy
k~~sk1_ ata_k1em na intelekt ualny infantylizm. Otóż 
Roz_ew1cz Jest .ta~in: ~vłaśnie krytykiem horyzontu 
kultury polski_eJ, Jak1m1 byli - każdy na swój sposób 
~ B~·zozows~1 '. Boy. Irzykowski, Witkacy czy Gom
u1 ow1cz. Własn1e tak: krytykiem, a nie „nowatorem", 
„~ksperymentatorem" czy .. awangardzistą". Wyzwa
nia rzuconego przez Różewicza nie można iJOmniej-

Tadeusz Grabowski 
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~.zać dr> wymiarów teatralnego obrnzoburstwa. Na do
brq sprawQ format. „Na czworakach'' unaocznia do
piern Epilog. W końcowym „śnie na jawie" wściekłe 
parndie znajdują nieoczekiwany kontrapunkt w cy
towanych w pełnym brzmieniu trzech pierwszych 
strofach Pieśni XXIV z „Ksiąg wtórnych" Jana Ko
chanowskiego, a bluźniercza dotychczas ironia Róże
wicza nagle szlachetnieje: „Widzimy ptaka - poetc;. 
który usiłuje unieść się w powietrze, odlecieć. Na 
::;cianach majaczą cienie ludzi. Zapada ciemność. Wi
ciać jeszcze białe poru.c;-zenia piór. Potem pmvoli sic; 
przejaśnia„." „Przywołana teraz pieśń Kochano
wskiego to właściwie didaskalia symbolicznej prze
miany zniewolonego poety w podrywającego się du 
lotu ptaka: 

Już mi skóra chropawa padnie na goleni, 
.Tuż mi w ptaka białego wierzch się głowy mieni. 

Po palcach wsz ,dy nowe piórka się puszczajq. 
A z ramion sąż n is te skrzydła wyrastają. 

Ale patos słów Różewicz asekuruje teat.ralną tandetą. 
niczym Witkacy daje drobiazgowe techniczne wska
z<iwki „jak to zrobić": jakieś deszczułki, jakieś sznm
ki„. Irnniczny cudzysłów. Ten obraz, rozpostarty po
między staropolską frazą Kochanowskiego, surreali
stycznym malarstw m Maxa Ernsta (ptasia-ludzkie 
hybrydy) i ordynarnym teatl'alnym kiczem, nie pod
daje się dyskursywnej interpretacji. O ile cały dra
mat ufundowany został na parcidystycznej erupcji ję
zyka i nieustannie kusi naszą historyczno literacką 
E·~·udycję , o tyle epilog .,napisał" Różewicz już poza 
slow em. Tradycyjna egzegeza filologiczna może tu 
objawić jedynie swą bezradność, choć jej nawyki 
nakazywałyby mówić teraz o ponowieniu antyczne
go toposu, o przywołaniu rc>mantycznego fantazmatu 
(.,Wznoszę się, lecę, tam! na szczyt opoki!"), o na
\viązaniu do symbolizmu. Wszystko to pewnie i 
prawda, a jednak dialektyka teatralnej iluzji i de
ziluzji, splot poetyckiej degradacji i afirmacji spra~ 
wiają że nie sposób unieruchomić tę grę ~naczen 
w .iakimkolwiek kontekście e.'-1.Ptyc-znym. N1epraw-

•)O 
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dopodobne zadanie dla inscenizatora! O finale „Na
czworakach" chciałoby się powtórzyć słowa Mickie
wicza z wykładu o „Nie-Boskiej komedii": „zakoń
czenie dramatu jest wspaniale, nie znam nic rów
nego" . 
. vV „Przygotowaniu do wieczoru autorskiego", swo
istym „cizi_enniku pisarza'', Różewicz wyznał bez 
ogr?d_ek: ,,Zró?la metafizyczne, które karmiły poezję 
1Jd JC.J początkow, przestały bić dla mnie. Żródla este
tyczne róvmież wyschły. („.) Pępowina, która lączvla 
poezję z metafizyką, została przecięta". Łatwo po
wiedzieć teraz, że pisarz buntuje się przeci\vko fał
szowi kultury. Nie można jednak nie dostrzegać, że 
S\Vą nieufność wypowiada nadal właśnie w ję-Lyku 
kultury. 
Różewicz bowiem. wbrew mitologii „awangardy", 

nakazujące.i bezwzględne zerwanie z przeszłością 
próbował powtórzyć wszystkie stare zaklęcia i rytu
alne gesty, tradycyjnie przypisane poecie przez kul
turę europejską. Odby! goetheańską podróż dn 
Włoch, której zapisem stał się poemat „Et in Arcadia 
ego" oraz proza „Śmierć '\V st<:u-ych dekoracjach", od 
pierwszych wierszy z tomu „Niepokój" wymierzał 

Magda Celówna 
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„sprawiedliwość widzialnemu światu" - wedle for
muły Conrada. Wędrował do „og.rodów poezji" i szedł 
śladami Franza Kafki. Byl w hotelu „Pod słoniem", 
gdzie niegdyś zatrzymali się Mickiewicz z Odyńcem , 
by oddać hold „Olimpijczykowi z Weimaru'', i w 
studni Strahowskiego Kamieniołomu, gdzie został 
stracony Józef K. Przepisywał sylabotoniczne wier
sze ze s tarych roczników gazet z początku stulecia 
i spisywał napisy z murów Sorbony w maju 1963 

„Tak jestem smętny, jak kurhan w stepie" i „L'art 
c'est de la merde". 

Ale poczucie wydziedziczenia z mitu śródziemno
morskiego, które dręczyło poetę od początków twór
czości, narzucało potrzebę przewartościowania trady
cyjnego etosu pisarza. „Na czworakach" jest tym aku
rnt utworem, w którym następuj e w dramaturgii Ró
żewicza wyraźne przesilenie. Już samym tytułem 
- N a czworakach - Różewicz dał wyraz swego opo
ru wobe c mitu poety - olimpijczyka, jaki uosabia 
„wieczny Goethe z Weimaru". Buntując się przeciw
ko „fałszywej" poezji musiał więc natrafić na „Nie
-Boską komedię". Odnalazł w niej bowiem bliską mu 
świadomość przejściowości epoki , demaskatorską po
dej rzliwość wobec słowa i aut.orską ironię. Dramat 
Krasińskiego stał się dla Różewicza nie obiektem szy
derstwa lecz w zorem buntu - nie przeciwko tra
dycy jnym wartościom, lecz właśnie - w imię war-
tości. „Nie-Boska", obdarzona w burzliwych dziejach 
!.'ecepcji wszelkimi możliwymi epitetami, od „nie
zrównan e.go arcydzieła" po „kicz przeraźliwy" i „ar
cydzieło" na powrót, pomawiana o „reakcyjność" 
I podziwiana za profetyzm, w twórczości Tadeusza 
Różewicza okazała się dramatem oczyszczaj ą
c y m z „winy" Literatury. Odtąd dramaturgia Ró
żevvicza krąży wokół „wygnańców" stanu literackie
go : Marii Komornickiej vel Piotra O<lmieńca Własta 
oraz Franza Kafki, którzy - obok innych „odmień
ców" - stają się bądź utajonymi, bądź jawnymi bo
haterami nowych dramatów: „Białego małżeństwa", 
„Odejścia Głodomora", „Pułapki" . 

.... 

W repertuarze Teatru: 

Jerzy Andrzejewski POPIÓŁ I DIAMENT 
Juliusz Słowacki BALLADYNA 

Antoine de Saint-Exupery - MAŁY KSIĄŻĘ 

Tove Jansson LATO MUMINKÓW 

Jerzy Przeździecki MASZ OCHOTĘ NA MIŁOść~ 

·. 

W przygotowaniu: 

Aleksander Fredro 

WIELKI CZŁOWIEK DO MAŁYCH INTERESÓW 

- informacje - zamawianie biletów - tel. 28 06 38 

Redakcja programu 

MIROSŁAWA BANASZYNSKA 

Opracowanie graficzne 
JAKUB EROL 

Zdjęcia 

RENATA PAJCHEL 
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Kierownik techniczny - Janusz Jaroszyński 

Pracownia krawiecka damska - Elżbieta Szopa 
Pracownia krawiecka męska - Władysław Dąbrowski 

Pracownia akustyczna - Franciszek Orzechowski 
Pracownia elektryczna - Krzysztof Kozłowski 
Kierownik pracowni fryzjersko-perukarskiej 
- Teresa Chmielewska 
Kierownik pracowni modelarskiej 
- Bogdan Kobusiński 
Kierownik pracowni malarskiej - Janusz Sztopka 
Kierownik pracowni stolarskiej - Stanisław Krawczyk 
Pracownia tapicerska - Leszek Pruśniewski 

Brygadier sceny - Henryk Kornet 
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