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„ W partyzantce nosiłem w 
plecaku K róla-Ducha" a spali
łem go tylko dlatego, że był 
za ciężki" - wyznał Różewicz 
w jednym ze swych nielicznych 
wywiadów (z Krystyną Nastu
lanką w roku 11965). 

Ta autoanegdota doskonale 
streszcza niemal „archetypową" 
sytuację polskiego młodzieńca. 
Król-Duch w partyzanckim ple
caku! Tak zazwyczaj spotykają 
się w ,naszej historii mistyczny 
Słowacki i legionowy Mickie
wicz - dwie strony literatury 
polskie j. A więc znów ten sarn 
scenariusz: wrażliwy młodzie
niec z książką i Ojczyzna w po
trzebie. I znów ta sama kolizja 
nieskrępowanego świata wyob-

ZBIGNIEW M AJCHROWSKI 

NIEBOSKA KOMEDIA TADEUSZA RÓŻEWICZ 
„Król D uch" - w plecaku 

razm i dojmującego świata fak
tów. I pytanie: co zrobić ,z Kró
lem-Duchem - .,w potrzebie"? 

Dzi~ można j uż patrzeć na 
całą twórczość autora „Kar tote
ki" jako próbę wydobycia z po
piołu , odzyskania utraconej 
Księgi. Nie, nie chodzi mi o ten 
nieszczęsny egzemplarz Króla
Ducha : nie będę snuł żadnej 
wzruszającej opowieści o pier
wotnym „grzechu młodości" i 
twórczym odkupieniu winy. In- ~ 
teresuje mnie raczej symboli
czny wymiar odpowiedzialn ego 
epizodu z życia poety: nagłe 
dramatyczne zaktualizowanie, 
gdzieś w partyzanckim ,iesie, 
romantycznego dylematu Słowa 
i Czynu. Niefrasowbliwe wy-

znanie Różewicza brzmi pr ze
cież jak mimowiedna parafra
za formuły „Gustavus obiit, h ic 
natus est Conradus", choć w 
zupełnie odmiennej wypowie
dziana tonacji : .. spaliłem go tyl
ko dlatego, że był za ciężki'', 
oto cała ironia polskiej historii 
literatury, może nawet ironia 
polskiego życia duchowego w 
ogóle. W anegdotycznym wspo
mnieniu młodego par tyzanta -
poety zawier a się m etafora po
wtar zalnego losu polskich pisa
rzy, nieuchronnie podporządko
wanego Sprawie. 

Do pytania dziedzicznego po 
wieku dziewiętnastym - czy 
słowo ma moc czyn u ? - przy
szło w kr ótce dodać Różewiczo-

wi nowe: czy możliwa jest po
ezja po Oświęc imiu ? ,Po wielo
kroć już odczy tywano w t wór
czości Różewicza - narzuca
jące się wręcz - zwątpienie 
w poezj ę , w literaturę, w kul
iurę. Ale zazwyczaj inter pre
towano je „pokoleniowo", tłu
macząc skazą biograficzną, pu
stoszącym doświadczeniem woj
ny, traumatyzmem ponownych 
narodzin 8 sławetne, tylekroć 

cytowane : „ocalałem prowadzo
ny na rzeź". A jednak coraz 
więcej znaków w jego pisarst
wie wskazuje, że rodowód Ró
żewiczowskiego niepokoju wieść 
trzeba... jeszcze z Nie-Boskiej 
komedii, z samego inferna ro
mantyzmu. 
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Z całej „Nie-BoskieJ kome
dii" najlepiej pamiętamy oczy
wiście sceny w obozie rewolu
cjonistów, o reszcie, a zwłasz
cza o dwóch pierwszych częś
ciach dramatu, chętnie zapomi
namy: może dlatego, że niektó
rym wydały się artystycznie 
podejrzane (tak głosił na przy
kład Julian Przyboś), może dla
tego (i pewnie dlatego), że nie 
po drodze nam owe sceny do
mowe, ich „dzikie akordy", o
mdlenia, zwidy i majaki. Za 
wszystkie wizje starcza nam 
Widzenie Księdza Piotra z ma
gicznym „czterdzieści i cztery", 
za wszystkie widma - Stań

czyk z ,1Wesela", koniecznie w 
pozie z obrazu Matejki. Przv
najmniej wiadomo, kto !jest kto. 
A przecież, nie umniejszając w 
niczym wizji rewolucji u Kra
sińskiego - wizji prawdziwie 
proroczej, spełnione.i w histo
rii , nie można zapomnieć, że ~ś 

kompozycyjna „Nie-Boskiej ko
medii' stanowi mimo wszystko 
d r a m a t poety. 

To w „n.ie-Boskiej' właśni e, chyba 
p o r a.z pie rwszy ta k dobitnie, poe
zja została p ostawiona w stan po
dejrzenia (iprzy jednoczesnej fascy
nacji zresztą ) , właśn ie w „Nie-Bos
kiej" doszło tak silnie do głosu w 
naszej literatur ze domniemanie o 
diabolicznym charakterze szt uki. To 
przecież w „Nie-Boskiej" m a swój 
pierwowzór nękający potem wielu 
twórców paradoks kondycji artysty 
jako osoby i jako nie -człowieka, ,ob
darzonego mocą kreacyjną i s i łą ni
szczącą zarazem, domysł nieludzkiej 
twarzy sztuki „gaszącej twarze ludzi 
żywych" (tak powie po latach Gom
browicz) w Dzienniku, a w ilwńcu 
pode jrzenie, że literatura jest winą, 
jest grzechem. „Wszystko, czegom 
się dotknął, zniszczyłem i siebie sa
mego zniszczę w końcu. - Czyż na 
to piekło mnie wypuścilo, bym tro
chę dłużej był jego żywym obrn 
zem na ziemi?" - m ówi hrabia 
Henryk. poeta, a odpowiada mu 
Głos Skąsiś .(czyli gło s Szatana): 
„Dramat ukladasz". 

W istocie „Nie-Boska komedia" o
twiera całą sekwencję li t eracką, któ-



rej a u torami stają się kolejno Wy
spiański, ,Witkacy, Gomlbrnwicz, .a 
wreszcie tRóżewicz. Przy wszystkim, 
c,o ich nieskończenie różni, właśnie 
kwestię natury poezji (a znaczy to: 
sztuki w ogóle, całej ku•ltury), jej 
miejsca w życiu 1lbi·orowości oraz 
losu poety (a znaczy to: ka.żde
go artysty czy indywiduum) czynią 
wspólnym Jei:tmotivem swej twór
cwści. Kwes·tia ta, na co dzień r.oz
ważana w naszej kulturze w pozy
tywistycznym najczęściej stylu (czy 
wręcz kateg.orfach polityki kultural
nej), w dramatach Wyspiańskiego , 
w •pismach .Stanisława Igna.cego 
Witkiewi·cza, w „Dzienniku" Gom
browicza - zyskuje inny wymiar : 
ożywa zainteresowanie sposobem ist
nienia Słowa, metafizycznością sztu
ki >(bądź jej .zanikiem), etosem ar
tysty pod naporem dynamicznej hi
st·orii l ;pod 1presją kostniejących mi
tów, narasta poczuciJ tragizmu 
kultury . 

W „Nie-Boskiej" poeta zostaje u
wikłany w walkę światów. „Dramat 
prywatny " poety Henryka t biega się 
z ,dramatem ,publicznym", inaczej 
niż w .,Dzia.dach" , gdzie bi·ografia 
bohatera zostaje symbolicznie roz
połowi·ona na „Dzieje Gustawa" · 
„Dziej e Konrada". U Krasińskiego 

walka światów jest przede wszyst
kim starciem antagonistycznych 
idei, wciel-onych w .postacie Henryka 
i Pankracego .Ale sponad cząstk.o
wych racji dwóch •prntag.onistów wy
łania się w „Nie-,Boskiej komedii" 
widmo totalnej rewolucji, w której 
nie będzie już miejsca na skrupu
ły: 1pow.r.ócą „wszystkie stare zbro
dnie świata, ubrane w szaty świe
że, :nowym kcnwjące tańcem". j alk ·t'° 
zdąży dos·trzec Henryk. 
!KJria:sińsk1 jedynie przeczuwa .hi
storyczną apokalip~ : Wspia·ńskiemu 
wypada jeszcze pisać ·O s wo.istym 
„a ntrakcie" his·torii, ale Witkacy 
tworzy j uż w czasie, gdy apokalip
sa wy pełnia s ię . Romantyczna wal
ka światów, przedstawiana dotych
czas jako k oruflikt pryncypiów, zo
staje w dramaturgii Witkiewicza 
1wzełoż,ona .na •beznadziejną gr Q 
dwóch wykluczających się form by
t u: z .jedne j st r ony miotające s i<; ~ 
w metarfi zycznyc h tę s knotach „zmor
finizowane" indywidua , z drugie j 
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„NA CZWORAKACH" 
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy 
prapremiera 25 III 1972 
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zuniformiz.owana , be zduszna śkpa 
masa ludzka. Gdy napr ze ciw siebie 
stoją bezsilna namiętność i bem.a
miętna siła , nie ma }urż m iejsca na 
dialog idei. „Prawdziwie zautoma
tyzowimy człowiek powinien. spać o 
dziewiqtej, a nie włóczyć się po 
różnych budach" - wyrokuje w 
dramacie „Oni" niejaki Teafuan, rn
klżyciel nowej religii Abso-lutnego 
Automatyzmu", zaś Leon Węgo,rzew
ski z „Matki", „nieudany artysta", 
usiłując IPOWstrzyrnać .n.a, wł<isną 
rękę proc·es unifikacji społeczeńst
wa", ·odwrócić ostateczną katastrofę 
- sam w k·ońcu dopI'owaidza is ię 
do uipadku. Nieuchronny zmierz.eh 
świata indywidualneg·o przy1biei!"a u 
Wi tkaceg.o postać -0błędneg-0 pędu k u 
samozagładzie. 

Krasiński był pru-fetą, Wys.piański 
- "łalbędzim śpiewem'', Witkacy -
apokaliipsy zwiastunem i rytua·lną 
ofiarą. Rórżewicza los powołał nia 
ś w i a d ka. To -ostatnie określenie 

zro1bi lo prawdziwą ·ka r ierę wśród in
tenpretatorów. A jednak wydaje się, 
że w równym stopniu, co samo „P o
kolen io,we" pr.zeżycie, twóa··czość Ró
żewicza musiały uksz•taUować p roife
tyczne wizije Kra si l'lskiego i spełn i<i 
ją•cc się z. dn ia na dzień ka tastro
ficzne w izje Witkiewicza. 

Nie, n.ie zamie r zam zaprzeczać 
przejmującemu dvświadczeniu woj 
ny. T o prawda, że w ojna rozstrzyg
n<~ła o bi·ografi i au_iora „Nie;pokoju", 
bo· t o wojna :przerwała normalną 
edukację, ipchnęła na tajny kurs 
podchorążych , wcisnęła do ręk i k a 
ra.bin i rzuciła do lasu. Ale na cha- ~ 
rakter późniejszej twórczości, zwfo
szcza dramatycznej - daJeko bar
dziej, ni~ to się zwykło przypuszczać 
- z.dają się ważyć wcześnjejs.i pi
sarze. Różewicz, dak całe pokolenie 
„zarażonych śmierci;\'', jes.t bowiem 
- już w sobie .ty.LJoo właściwy spc
sób - „zal'ażony literatur!\"· Na,j
wyrain iej oibja.wia .się to w nieustan -

• 

11ych cytatach, parafrazach, pasti
szac.h ii parvdiach, aJe do fiigur sty
listycznych ,bynajmniej n ie daje się 
sprowadzać. Od Chóru. Sta.rców w 
.,Karto.tece" poczyna.ją·c , nara.sta w 
dramaturgii Różewicza parndystycz
ny żywioł, ;by w „Na czworakaoh" 
przybrać charakter wręcz epidemi
czny : ten persy.flażowy dramat skła
d a się n iemal wyłącznie z samy 0h 
parodii. Bodaj na jslynn.iejs·za fraza 
z „Nie-Boskiej komedii" : „Przez cie
bie p tyrnie s-t•r.wmień piękm.ości , ale 
ty sama n ie jesteś pięknościq . -
B iada ci - biada!" - w inwersji 
Różewicza zabrzmi: 
Mówią, że wizje w •sobie m asz 
a ty pod siebie tylko „~rosz 
tak i z cieb ie 'rzadki p tok 
Parod.ia zagarnia tu i Krasił1.skiego, 
i Wyspiańskiego jednocześnie. P ra 
ktycznie każdy fragment „Na czwo
rakach" można by o.patrzyć takimi 
w ielokontekstowymi odsyłaczami. aż 
po ·finałowe słowa Laurentego: 
„Przeklęty ja przeklęty i moje eks
trementy" - z •oczywistą aluzją d 'l 
ostatnich słów hra1biego Henryka: 
„ Poezjo, bqdż mi przeklęta, jako ja 
sam będę na w ieki !" 
Oczywiście , rozszyfrowujące przy

p isy. choćby najskrupula tn ie jsze, ni-

czego jesz.cze nie wyjaśniają, bo pa
rod'Ystyczne aluzje są celem samym 
w so.bie, lecz jedyrnie p ie·rwszym, 
narzucającym si·ę .sygnałem ja·kich~ 
n ie jasny·oh z początku powino
wactw. Szyfr Różewicza sięga bo
w iem ,głębiej niż wyznacza t·O· po
etyka pa.rodii. Różewicz na.Jeży do 
ty ch n i·elicznych twórnów, któr zy 
pra1Widzi1w1ie 1ulwe1wnę1trn1n~li, hi,s'torię 
polskiej 'literaibU!r y . Pra,wrdi:l'Jiiwie, io 
znaczy ni·e jako s~.atyczny kanon 
obow.ią·z·kowy.C/h lektur, .lecz jak o 
„d-ramaturgię" życia duohoweg-0 Po
laków. Niez:tleżnie od poczucia n ie 
dorzecznośc i de>raźneg-0 życia litera
c kiego Różewicz wl e ·doskonale , że 
e to s p is a. r z a jest jednym z 
głównych prnhlemów polski-ej kul
tury. tak ·silnie związanej .z d -0-
świadczeniem literackim. F ilozofowie 
rza.d•ko ,dodhod'z;i'l.i u nas do głos;u. 
Nasze życe publiczne z reguły by
ło określane prz.ez pis arzy, zaś życie 
prywatne pisarzy - przez nasze pu
b liczne sprawy. Nie, to nie „narcy 
styczne skłonności" , jak utrzymy
wali pierwsi. recenzenci, lecz czułe 
m ie jsca kultury objawiają się w 
.,Na czworakac:h" . Wściekłe parodie 
Różewicza nic ·zostały podyktowane 
środowiskowymi bolą<:zkami ani nie 



służ"! oby.cza jowc j satyn .e (chy.ba . 
że w trzecim planie), bo „komplek s 
poety '' jest dziedzicznym komp lek
sem n asze.i li tera tury. 

Pisarza Laurenteg-0 nachodzą 
wst.<.ik ie same pokusy, jakie Chór 
Złych Duchów nasłał na. poetę Hen
ryk a. Są to, jak pamiętamy, ,.Dzie
w ica", „Sława" i „Eden". Role „Dzie
wicy, kochanki poety" pode jmuje w 
.,Na c t.worakach" seksowna Dziew
cq na, k tóra zbiera materiały do 
dysertacji o twórcz.o.ści Laurentego, 
ale z.amierzony wywiad. z pisarzem 
przeobraża się w ,grę miłosną. „Sła
wę" z. kolei uosa!biają trzej pano
wie z. orderami, najpewniej delega
cja z m inis terstwa: „ medale wielkie j 
w aai panu przyniesły i jakieś wstę 
gi" - anonsu je gos1podyni Pelasia 
- , ,jak ieś złote runo, tak m ówiom 
zlotc run o". Wreszcie „spróchniały 
obrai Edenu" powraca w SNIE NA 
JAIWIE, k iedy· to po.kój Lauren tego 
pr zemie nia się w zieloną, świetlistą 
1<1kt; (typow y pejz.aż utopii natury), 

T. RÓŻEWICZ -
„NA CZWORAKACH" 
Teatr Rozmaitości, Warszawa 
reż. A. M. Marczewski 

a P L4l.!L:! - Mefisto s tn :,.Lcza fi lo
zofię r aju utraconego: „ Wszystko ;:; 
ciebie wyleciało zostało sparc i a ł e 
c i ało". 

No właśnie, t yle mn.iej więcej p o
został o u Różewicza z ,.majaków 
zbunt owanego rnmantyzmu ''. Wszy
stkie r·omantyczne mity - miłośc i, 
poezji i natury - powracają w ka
rykaturalnej postaci: zam ia st „ko
chanki poety" - „młoda początku 
jąca' abiturientka, która bredzi c oś 
o „f.o r m ie i treści" . Natur a t o za
suszone w muzealnych gablotach, u
lubione przez poetę gatunki tr aw 
i krzewów, po których r utynowo 
oprowadza wycieczkowiczów pate
tyczna Wdowa. Dumny indywidua
lizm 01ljłaslkarwia1ją minis.'teroiatlne or
dery . .Szatan wciela się w treso
waneg.o., cyrkowego pudla . Szyderst
w o z roma ntycznej u łudy ? 

Nie , Różewicz nie pa1r.od iuje , n ie 
wykpiwa „Nie-Boskiej komedii" 
(choć bez wątpienia parodiuje jej 
s tylistykę), on ją - w nowej sytu
acji poznawczej - n a n O·W o p i
sze. Bo w świec ie, jakim g o rozpo
znaje Różewicz, „Nie-Boska kome 
dia " - tak jak j ą na>pisał Krasiń
>ki - jest już n iemożliwa. Z dwu 
prnvndów.„ 

,.Uwiąż sir: dłoni m oj ej i w zleC:" -
k u:;i Dziewica na skraju przepaści, 
„ w stafi, p orzw·· dorn i chodź ze mną" 
- perswaduje Pankracy u progu 
rewolucji . Na poetę Henryka spada
j ą dwie wielkie prowokacje - me
ta fi zyczna, czyl i w różewiczowsk im 
świec ie obie te r omantyczne próby 
są właśni!' niemożl iwe . Oba plany, 
zarówno b oski jak i h istorycznv -
uległy dewaluacj i_ P rzest rze11 · ro
mantyczna zosta ła okrojona do wy
m iar ów pok oj u przekształcon eg o w 
m uzeum. .po k~órym cho.d·zi· się w 
filoowych pant a.flach. W brulionie 
dramat u .Pudel - Mefist o kusi La
urentego wizją„ wczasów w Bułga 
r ii : „Będziecie słuchali ludowych -ka
p eli w miłych l okal ach" . Oto dzi
sie jszy hor yzont s z::i ta i1skie j (?) pr o
w okacji i cena zaprzt•rlan ia duszy. 

F orma „Na czworakach" jest po
n iekąd jeszcze romantyczna: central
ne „ja " Laurentego i w ym ienn i part
nerzy d ia logu, l uźna kom pozycja 
scen (tak zwane ,„ob razy"), „sny na 
jawie". oiper,owe rec'i.tativa i tak 
da lej, choć bohater - to p ier wsze 
istotne ·Odstępstwo - już nie wę
druje, łecz pozostaje uW ięzi·ony w 
jednej izolowanej pr zestrzen i. Te-



mat: uwięzienie właśnie - w poe
zji , w ltiernckiej legendzie , w oso
bowym micie - chyba na jbliższy 

jest Wyspiańskiemu. Sytuacje .dra 
matyczne, sposób istnienia po·staci, 
mowa s ceniczna są nat omiast już 

prawdziwi·e witkacows kie : ostenta
cyjny antyiluz.jonj zm , nagminne 
kwesti-e automaty·czne etc. Ale „Na 
czworakach" nie wart-o czytać jedy
nie jako sztukę automatyczną, jak o 
parndystyczną grę z .dramaturgicz
nymi i „teatralnymi konwencj.ami. 
Jeśli „Nie-Boska komedia " była wie
lowymiarowym dra•matem metafi zy
cznym - w znaczeniu, jakie t emu 
słowu nadała George .Sa nd w „Szki
cu o dramacie fantastyc znym ", czyli 
dramaturgia Witka·cego była ciągłym 
dramatem „metafizyczneg·o ni enasy
cenia" czy jak chce Daniel Gerould 
- „dramatem osobistych, społe cz
nych i metafizycznych stanów przej 
ściawych", to „Na czw orakach" t r ze 
ba już czytać jako dramat (k-omedię) 

pustej 'Lrarnscen<len,c ji. 
N ie ma piekła 
nie ma nieba 

więc twej duszy 
m i nie trzeba 

- aria Pudla - Meista ·Dlpisuj e no
wą sytuację ar tysty, w której pa
mięć dawnych figur egzystencji nie 
zma1jdu1je j:uiż me'tafiizyicmego tPO!I"ęcize 
n ia . Nie m a n aitUJry, 1nie m a h i\Slto!r.i.i 
(bo ni"e jest nią polityka ), b rak zwła 
szcza a bs-olutu. Już nie „nie -Boska 
k omedi a", lecz .prawdziwi·e „n iebo
s ka k omed ia" ! Operetka? Nie , Róże
w i•cz n ie PQW!ta•I'za tPomysłiu Gom,00-o
w·i•cza, inie ichiwyjta się go,1loiwe j, for 
my ~,,bosiko 1~d·iottyczinej i dosik0111a[e 
sk!erott~znej" ) , lecq, n ieus:tan•nie ba
la1ru;u.j c na kirawęidiz i acłl tPQ ert.ylk : 
„monuirne111't a11Jne motyiwy z o.pe•r Wa
gnera" pr.ze,n iJkarją się z ·mu zylk ą cy1r
kową i z .nalturra1Lffiity10Z111ym naiw1oły„ 
waniiem sl'użą,'Cej ,.,.;wpa na s.t'<l'le !" 

LAURENT Y: Zlapalem się n.a tym, 
że trzy glosy we m nie mówiq: 
dawni ej bywało sieLan kowy aLbo a
pokali ptyczny, a teraz do s zedł byle 
jak i 
Rzeczywiście , w tym dramacie nie 
ma bodaj ani jed nego „słowa włas
nego", rpoe.ty, ws12:ystk.ie lklwerslt ie z.da-

Herma f rodyt-

ją się być zarażone parodystyczny
mi odniesieniami , ale te odniesie
nia rzadko kiedy są jednoznaczne. 
Z reguły jesteśmy odsyłani do kil
ku naraz, najczęściej antagonisty
cznych wzorów językowych. Pasti
sze „wysokiej " literatury, między 
innymi „Kazań" i „Żywotów Swię
tych" P iotra Skargi, przenikają się 
z „grafomat'lskimi"' rymowankami, 
w których posłyiszeć można samo
rodne dziecięce wyliczanki „namol
ne" powiastki Stanisława Jacho
wriDza ótego od „N ie TUSZ A'1t
dziu .. . "), sprośne wier sze Jan~ Le
mański•ego _ ,,s1tr a1Sozin e" iw ie!fi> zylki 
Wit kacego i pospolite rymy szale
towych napisów. Obecne są tu roz
liczne słowa: wzniosłe i t and etne 
kapłańskie i błazeńskie, kaznodziej~ 
skie i obsceniczne , rym częęsto
chowsk i i polski heksametr . Róże
wicz wydobywa na powierzchnię 
dia logu różnorodne uwikłania na
sze j mowy, od obowiązkowe j lek-

tury wieszczów po „sam nie czuję, 
jak ryimwję". Naiwert; lkan:wę drama
tu wziętą z „Fausta" Goethego 
przesyca lokalny koloryt: Dziew
czyna obdarzona znaczącym .Mnie
niem Małgorzata, mówi Asnykiem, 
a Pudel - Mafistofeles świntuszy 
po młodopolsku. Niemniej nie jest 
to żaden literacki kabaret. Przesi
lenie. 

Ohoć cmtwy1ty, ows.zem, nie;rza1d1ko 
rodem z kabaretu, tu jednak za
my,sł Różewicza wykracza poza 
zaściaknowe aluzje, „Antybrązow
nicza" kampania Boya-Żelei1skiego 
i ,walka z boizmem" Karola Irzy
kowskiego też mogły swego czasu 
uchodzić za lokalna środowisko
wą potyczkę, lecz pod pozorem 
imiennych pamfletów odbył się 
przecież zasadniczy spór o charak
ter polskiego życia duchowego. 
Atak Boya na koturnowość naszej 
kultury dopełnił Irzykowski ata
kiem na intelektualny infantylizm. 
Otóż Różewicz jest takim właśnie 
krytykiem horyzontu kultury pol
skiej, jakimi byli każdy na 
swój sposób - Brzozowski, Boy, 
Irzykowsk i, Witkacy czy Gombro
wicz. Właśnie tak: krytykiem, a nie 
.,nowatorem", „eksperymentatorem" 





czy .,a,IW'.ang<l!Tdziis,tą". Wy1ziwania a::z.u
con,ego [ptfl.ez IRóż~iciza nie mOiŻ
na pomniejszać do wymiarów tea
tralnego obrazoburstwa. Na dobrą 
sprawę format. „Na c:zwarakach'. 
unaocznia dopiero Epilog. W koń
cowym „śnie na jawie" wściekłe 
parodie znajdują n ieoczekiwany 
kontrapunkt w cytowanych w peł
nym brzmieniu trzech pierwszych 
strofach Pieśni X.XIV z „Ksiąg 
wjtó;ry!Oh" .Ja1na K0:cha1rMJ1Ws,kiego a 
błu:briiiel!"cza rdlOJty~hlc.zas :i:r0111.ia Róie
w,icza nagle s.z;bc.!Ye:t·ni·eje: „Wi
dzimy ptaka - poetę, który usi
łuje unieść się w powietrze, odle
cieć. Na ścianach majaczą cienie 
ludzi. Zapada ciemność. Widać je
s.zcze białe poruszenie piór. Potem 
powoli się przejaśnia„." Przywołana 
teraz pieśń Kochanowskiego to 
właściwie didaskalia symbolicznej 
przemiany zniewolonego poety w 
podrywającego się do lotu ptaka: 

Jui; _ mi skóra chropawa padnie na 
goleni, 

Już m·i w ptaka bialego wierzch się 
glowy m i eni, 

Po pn!cach. wsz:,ę dy nou:e piórka się 
puszczają, 

A z:, ramion sq <i:eniste skrzydla 
wyrastają. 

Ale patos słów Różewicza aseku
ruje teatralną tandetę, niczym Wit
kacy daje drobiazgowe techniczne 
wskazówki „jak to zrobić": jakieś 
deszczułki, jakieś sznurki... Ironicz
ny cudzysłów. Ten obraz, rozpo
starty pomiędzy staropolską frazą 
Kochanowskiego, surrealistycznym 
malarstwem Maxa Ernsta (ptasio
-ludzie hybrydy) i ordynarnym te
atralnym liczem, nie poddaje się 
dys kursywnej interpretacji. O ile 
cały dramat ufundowany został na 
parodystycznej erupcji języka i nie
ustannie kusi naszą historyczno li
teracką erudycję, o tyle epilog „na
pisał" Różewicz już poza słowem. 
Tradycyjna egzegeza filologiczna 
może tu objawić jedynie swą bez
radność , choć jej nawyki nakazy
wałyby mówić teraz o ponowieniu 
ant ycznego toposu, o przywołaniu 
romatycznego fantazmatu („Wzno-;, 
szę się , lecę, tam! na szczyt epo
ki!'") , o nawiązaniu do symboliz
mu. Wis zyc>'t•ko to 1PCW111ie i ,praiwida, 
a jednak dialektyk3. teatralnej ilu
zj i i deziluzji, splot poetyckiej 
degr adacji i afirmacji sprawiają , 

że nle sposób unieruchomić tę gn; 
znaczeil w jakimkolwiek kontek 
ś cie este tycznym. Nieprawd ::i·po-

dobne zadanie dla inscenizatora! O 
finale „Na czworakach" chciałoby 
się powtórzyć słowa Mickiewicza 
z wykładu o „Nie-Boskiej kome 
d ii " : „zako1iczenie dramatu Jest 
wspaniałe, nie znam nic ·równego" . 

W „Przygotowaniu do wieczoru 
autorskiego". swoistym „dzienniku 
pisarza ', Różewicz wyznał bez og~ó
dek: „Zródla metafizyczne, ktore 
karmily poezję od j ej początków, 
przestały bić· dla mnie. Zródła este
t yczne również wyschły . (.„) Pępo
wina, która łączyła poezję z meta
fizyką, została przecięta". Łatwo po
wiedzieć teraz, że pisarz buntuje 
się przeciwko fałszowi kul'
tuiry . Nie można 'jednak nie .dos.trze
gać, że swą nieufność wypowiada 
nadal właśnie w języku kultury . 
Różewicz bowiem, wbrew mitolo

gii „awangardy", nakazującej bez
względnie zerwanie z przeszłością, 
próbował powtórzyć wszystkie sta
re zaklęcia i rytualne gesty, trady
cy jnie przypisane poecie przez kul
turę europejską. Odbył goetheańską 
podróż do Włoch, której zapisem 
stał się poemat „Et in Aecadia ego" 
oraz proza · „Śmierć w starych de
kora·cjaiclh". .o:d 1pje<rw1Szy1ch wi·e>rszy 
z tomu „Niepokój" wymierzał „spra-

wiedliwość widzialnemu światu " -
wedle formuły Conrada. Wędrował 
do „ogrodów poezji" i szedł śladami 
Franza Kafki. Był w hotelu „Pod 
słoniem", gdzie niegdyś zatrzymali 
się Mickiewicz z Odyńcem, by. od
dać hold „Olimpijczykowi z Weima
ru", i w s.tJUJCi.n i S't!l'ahonOlwskiego 
KamietniolOlffiu„ gdzie z.ostal stra.co
ny Józef K. Przepisywał sylaboto
niczne wiersze ze starych roczm
ków gazet z początku stulecia i spi
sywał napisy z murów Sorbony . w 
maju 1968 „Tak jestem smętny, 3ak 
kurhan w stepie". i „L'art c'est de 
I.a merde". 

Ale poczucie wydziedziczenia z 
mitu śródziemnomorskiego, które 
dręczyło poetę od początków twór
czości narzucało potrzebę przewar
tościoZ...ania tradycyjnego etosu pi
sarza.„ „Na czworakach" jest tym 
akurat utworem, w którym nastę
puje w dramaturgii Różewicza wy
raźne przesilenie .. Już samym tytu
łem - Na czworakach - Różewicz 
dał v.-yraz swego oporu wobec mi
tu poety - olimpijczyka, jaki uo
sabia wieczny Goethe z Weimaru". 
Buntuj'ąc się przeciwko „fałszywej" 
poezji musiał więc natrafić na „N~e~ 
-Boską komedię". Odnalazł w meJ 
bowiem bliską mu :,;wiadomość 

• • 



przejściowości epoki, demaskatorską 
podejrzliwość wobec słowa i autors
ką ironię. Dramat Krasińskiego stał 
się dla Różewicza nie obiektem szy
derstwa lecz wzorem buntu - nie 
przeciwko tradycyjnym wartościom, 
lecz właśnie - w imię wartości. 
„Nie-Boska", obdarzona w burzli
wych dziejach recepcji wszelkimi 
możliwymi epitetami, od „niezrów
nanego arcydzieła" po „kicz przera
źliwy" i „arcydzieło" na powrót, po
mawiana o „reakcyjność" i podzi
wiana za profetyzm, w twórczości 
Tadeusza Różewicza okazała się 
dramatem oczy s z c z a j ą cym z 
„winy" literatury. Odtąd dramatur
gia Różewicza krąży wokół „wyg
nańców" stanu literackiego: Marii 
Komornickiej vel Piotra Odmieńca 
Własta oraz Franza Kafki, którzy 
- obok innych „odmieńców" - sta
ją się ibąidrź !Ultajonym i·, .bąJd.ż jaiwny
mi 1bolha1te;rami :n-0wy1ch d.ramat61W : 
, Biaiłe<go maqjżeftsłtiwa"_ „Qdejście 
'5łoooimora", ,,iP!ulaiPki". 
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W październiku ubiegłego roku 
minęła 65 rocznica urodzin Ta
deusza Różewicza. Pisarza, któ
ry swoje\ twórczością poetycką, 
dramatopisarską, prozatorską i 
eseistyczną już za swego ll:ycia 
wpisał się na trwałe do historii 
powojennej polskiej literatury, 
i w przyszłości znajdzie na pe
wno miejsce, jako jeden z !naj
wybitniejszych jej przedstawi
cieli w XX wieku. O twórczo
ści fjego wiele już napisano, 
analizowano poetę na wszyst
kie strony. Obok zagorzałych 
miłośników i znawców jego 
twórczości, nie brakło również 
oponentów różewiczowskiego 
dorobku. I tego uzewnętrznio
nego w poezji, ale również w 

JERZY SO KO.tOWSKI 

RÓŻEWICZ RAZ JESZCZE 

dramatopisarstwie, które od 
początku lat sześćdziesiątych 
stało się główną domeną twór
czości pisarza. Liczba napisa
nych dramatów i liczba ich wy
stawień wysuwają Różewicza 
na jedno z pierwszych miejsc 
jako autora, który w ostatnich 
trzydziestu kilku łatach stale 
jest w teatrze obecny. W nie
których sezonach lat siedem
dziesiątych, staje się obok Fre
dry i Mrożka najczęściej gry-, 
wanym pisarzem dramatycz
nym. Ale relacja - teatr Ró
żewicza a teatr współczesny 
wydaje się dość skomplikowa
na, gdyż do nieporozumień wo
kół !samej twórczości pisarza 
teatr dodawał nieporozumienia 

kolejne. Próbował je też teatr 
rozwiązywać, niekiedy, dopiero 

· po latach, przywracając danej 
sztuce jej właściwy sens i zna
czenie. Spotkanie pisarza ·z tea
trem trudno więc uznać za u
dane w pełni, ale mimo wszy
stkich wybnydzeń i ataków 
krytyki, teatry dramatyczne w 
Polsce 1sięgnęły po sztuki tego 
autora aż 120 razy, nie mówiąc 
już o telewizji i teatrach lalko
wych, w których też bywał o
becny. Np. „Kartotekę" wysta
wiono 28 razy, wielokrotnie 
„Grupę Laokoona" (13 razy), 
„Świadków, czyli naszą małą 
stabilizację" (12 razy), „Wyszedł 
z domu" (11 razy), „Smieszne
go 1starus•ka" (9 razy), „Białe 

małżeństwo" (8 razy). Oddziel
ną sprawą jest liczba wysta
wień zagranicznych, w których 
dramaturgia Różewicza zajmu
je jedno z pierwszych miejsc 
jeśli chodzi o autorów polskich, 
obok Witkacego i Mrożka.' 

Dl"'amat „Na czworakach" Róże
Wlicz opublikował w 1971 roku (Dia
log, ~1r 9), a pi;acował nad nim sześć 
lat. S wiadczy to, że do swej wypo
wiedzii - w tym właśnie utworze 
- przywiązywał wagę szczególną 
Ale tak to już · bywa, że to, co dfa 
autora zdaje s ię być ważne i dstat
ne. jaiko suma p.rzemyśleń poetyc
kich, metafizycznych, estetyeznych 
zw[ązanych z miejscem twór.cy w 
społeczeństwie i życiu - nie z.aws.ze 
znajduje 2lrozumie111 ie krytyików, a 
kszitalt tea..tralny, jalci nadają utwo
rowi poszczególne inscenizacje roz
ruij a -s i ę z intencją pisarza i głów-



ną myś·lą jego dzieła. „Na czwora
kach" Miało dO!tychczas 5 wysta
wień: Dbecna i:nsceni.zacja W teatrze 
łmszali.ńsk:m jest szósta z kolei. 
Warto !Przy tym ·zauważyć, że na tę 
niewielką s.tosunkawo lic2Jbę reali
zacj i, dwie przypadają na Alndrzeja 
Maa.-ię Maircz.ewsk1iego, olbie 1w ,1985 
roku: w teatrze 1ploc'kim i Teatrze 
Rozmaitości w Warszawje, 1a obecna 
również wynika przecież z inspiracj: 
programowej tego reżysera. 

P.rapremiera „Na czworakach" od
była się w Teatrze Dramaitycznym w 
Warszawie w marcu 1972 roku, a jej 
reżyserem byl Jerzy Jarocki, jeden 
z najwybitniejszych inscenizatorów 
również różewiczowskich 1dramatów. 
Mimo znakomitej kreacji Zbign iewa 
Zapa'Siewicza jako Laurentego i Mi
msławy Krajewskiej 1w roli Dziew
czyny-Dziennikarki -- spektakl przy
jęto z dużym rozcz:.rowainiem. B!ąd 
fkw.ił chyba w tym, że ten gleboko 
przemyślany w wa·rstwie kompozy
cyjnej i dramaturgicznej utwór 
reżyser po.traktowa! jako jeszcze Je
den teklst z cyklu dramatów ,,otwar
tych", jako partytu rę i scenar tL1sz 
do .podb'ud owania go własnym zmy
~ lem kreacyjnym, wiele zm!en iajqc 
1 w~póttworqc n:ejako jego drama-

turgię. O ile taka inspiracja reży
serska Jarockiego przebiegała w cu
downej harmonii z poety'ką wcześ
niejszych utworów Różew~cza, jak 
np. „Wyszedł z domu", „Moja có
ret·zka" (rzecz adaptowana na scenę 
przez Jarockiego), czy „Stara kobie
ta wysiaduje", są utworami o luźnej 
konstrukcji, otwartymi dla inwencji 
reżyserskiej, o tyle w przypadku 
„Na czworakach" nadmiar przekom
ponowań i ·inkrustacji„ pomysłów 
formalnych (nie'~iedy zresztą fascy
nujących teatraln1ie i bardzo pięk
nych) niewątphwiie naruszył war
stwę ooaczeniową dramatu. 

Tymczasem „Na czworakach" było 
w !tym oz.asie. ~zec,zyiwiś-cie zjawis
kiem nowym, do którego należało 
poszukać innego klucza w iteatralnej 
interpretacji. Wbrew dotychczasowej 
praiktyce pisarskiej autora, określa
nej mianem „dramaturgi•i otwartej'', 
ta sztuka wydaje 1Się „zamknięta", 
skomponowa.na ściśle i precyzyjnie. 
W numerze „Odry" z k\l:ie>tnia 72 
roku Różewicz opisał przemiany, ja
kie przechodżila, L'posób w jaki po
wstała. Był to prnces długi 1i mo
zolny, w wyniku k,'.órego ostateczny 
kształt .. Na czworakach" zary.s.owa! 
się w formie glęb0>ko przemyślane.i 

... : ·. . . . . .· .. :. .···· 



1 dro bia zgow o wypraco vanc j. P isarz 
zakończył te uwagi z odrobiną iro 
ni i: „Teraz takst biorą d o r~k i l udzie 
teatru, reżyserzy, aktorzy, scenogra
fo wie, Jmmpozytorzy i o.stateczn y 
kształt znów zmienia s ię w „propo
zycję", „scenariusz' ', „partytturę" . Nie 
tak!ie to ws zystko proste, jak się 
zdaje niektórym krytykom czy teore 
tykom współczesnego teatru, k tó
rzy gawędzą o ,,scenariuszu" tea
tralnym jako poronionej sztuce" . 

I t a , 1pr~tpOtZycja" reżysera J arnc 
k iego siprawila - jak napisał Wl 
tohd FihlUer IW ,,Kul!t1..11rze'', że_ sz..tuka 
Różf'lwtiicza będąc o .c·zymś, w pr.ze.od 
staiwieniu w airsizawskian tała się o 
niczym. I Wimie reżyser chciał cwy
raziić coś więcej , i coś trocl1ę 1itninego. 
niż d ał a•UJt.or, Jllie wy\Sltacr-cizały mu 
jego s uigeslHe. Nie z.na1a1.1ł 1jalkby na 
to dostatecZ111y<e·h .prresła.neill: w te'.k 
ście Różewdcza . „Forma zac.zęła graf: 
swmoisMiie, a je j wybujałości nii.c jui 
nie wyrażały iwb wyrażały rzeczy 
niezrozumiale" (A. W. Kira l , „T ea'tr„ 

T 12i72). 

O czym b()Wiem mó.wi dirama.t „Na 
czworatkacth" . Jest to szyden~zy i 
tra€1itkomiOZ1T1y obra:z sitaTego p i..sa
rza . z,mum ilfLko.wanego za życia . O -

1 r:i z ok;ru,tiny . Istoitą t ej sz.tlllki w y
i1a jc się z.der zenie wyobra.żeń, jaai:ic 
ma S.wia t .zew.nęt=y o jego poota
cti, z tym czym i kim jest on na 
prawdę . W 1kiró'bkich „T.rzie h profo 
lach prJety" przed.staiwił kieuy · Ró
żewiocz .profil Poety Wypchaonego, 
k•tóry „ otwiera swe ol brzymie skrzy
dła i zaczyna krążyć po · iterackJich 
przestworzach. Wzbi ja się coraz wy
żej i wyżej. Cóż może być śmiesz
niejszego jak Lot w ypchanego orła. 
Z jego u.mętrza sypią się trociny" . 
To !PfZOC'ież profoill LauTentego, bo
haitera „Na cziworakadh". Poeta Wy
pc h uny, stary. śmiesz.ny, zdziecinnia 
ły, przeżywający swoje eratycZITTC 
o'b.,a;je i · Daiwiący stiię eletlkryoz,rn:i 
kolejką d!la dzieci. Taki jest Lau
ren ty u Różewicza. „Nie szczędzi 
mu autor k.ptny, ch·oć jest w tvm o
bra :ie także smu teik i melancholio.. 
Bo nie jest tu Różewicz na pewno 
saityrykiem" - ja•k nie bez słus2'.111o -~ 
ś ci odnotor.vał po p r aipr.emiarze A. W . 
K.ruJ. 

Ale takie real•istycz.ne pdt.irakitowa
n ic u.t·woru, inscenizacja wierna 
tek.; towi, trzymająca s·ię doidaskalió\\' 
t c .i łe j ko.nst.r'U!kcji c:h"amatycznc.j. 
kJtórą ureahzował w kHka mlies i ęc~ 
p6źn iej .Je r zy Krec.zma•r w Star ym 

Te&tlrz.e w .Kirakowie, rÓWlillież illlie 
prz.yniooła sllllk.cesiu.. Marta Fik. in.a
w iasezn mówiiąc 'klryityik niezJbyrt; a iu
torowli 1Pl'Zyohyilny, .tak pisała o kira
kow500im pmedSJtaiwienisu: „Tll'u.dn.o 
O :iJnsceruirz.ację bcmcirLiej WOibec llJUl1io
r a lojailną, poclpcJfrlządlk.rovamą jego 
wiQ!i)i,, powściąglfuwą. To jU!ż .niie 
tyilko żadne „coś m ego" czy ,;wdę
cei". a wyłącz.n-ie ,)to s.am<>'' liu!b 
prawie .to samo„. U .KireC14Ilwra 
wt>iz.Y611iloo dziaje się jak rw 'te:k.śoiie. 
A słowo „telailt" n:ie OZJ11acza tu wy
łącmie dii.a[ogów, lee.z talkri.e poiSiZ
czególne syrt;uacje, k5zrt.ałt całośc i , il1ie 
tyJ!ko jalk zootały napisane l ecz. ~ 
wy obr aoWal.e wbie ,praez aiutora na 
scen ie„. Jera:y ~zma.r spehnia w 
zasad7li.e pos.tuilaty kiryltyik i - połka-
1JU1je ROOewicia • .ruxw~'', bez. ścri
śJ,ej&ego powtiąrzania z jego w.w.eś
niejszą ~łą, 1'o2llarzlą „otiwair
tą". A jeś]d wiąiże - ,to po to, by 
trwórcooiść tę zanegować . Ale w me
czyiwtlsłtości Różew~e ,/!!/:)we" 
jes.t tak samo il'IJieprecyizy,jne jalk 
.,daiwne". Ująć je rw ramy 9cis'łej 
(choćby a111Wrowii m ilE\i) koruwencji 
znactzy, pairaJdoksa•1nie, w yekspono
wanie to, co najbardzie j chaotyc!l.:
ne lutb n ajmn iej z.naczące" („Teat r " 
Nr 17/72). 

Myśłę, że pisaira:y, kiótrz.y odiważą 
się na zakiwestionowanie stereo.ty
pów myśle!llia spotyika nieodmlierunie 
ndezir011nnienie. Tak się chyba s.tało 
w prtZypadku doratmaitu ,,Na czwora
kach" zarowno w recepcja crz.ęści 
kry.tyki, jak i w i!1iek1tórych doityoh
c-zasowych propozycjacli i.nscOOJirz.a
cyjn<Hteaibra1nycih. NaJjtb.~i.By cihylba 
u orLuomieniu intencji Ró.żeiwli1cz.a jesit 
Jan Kłossocwioz, k!tóry IW progiramJie 
do prz.edstaiw·ienia A. M. Mairczew
s:k~ego w Tea•trze RozmailltOOci talk 
p-isał : „O .z1J1.aczeniu. rej s2ltiuki decy
d·uje przede wszystkim zawane w 
niej r ozl iczeni e się aiutora z tyrrn, co 
'ego swrnego we wla.s.nej twórczośP• 
najbardziej dra:żm.iło i nie da,.walo 
mu. spokoju. - z grote~kq i teatrem 
a·bsurdu ... Róż.ewie~ ostateczmlie de
masktu.je czy .raczej Określa swojego 
bohat e-ra - poka.zu.je Poe.tę Lau
r entego - (Pisana. czlowiaka - iia
pracowamego, pebnego k ompleksów, 
urazów i -słaibości, a jedm.ocześmie 
świadomego wtai.9nej siły, •przekona
nego o W(l.Ttośc i i (potrzeb-ie tego, co 
robi. Polrozuj e .teiil, ~ak Poeta, za 
życia opaWiz()llty etyJdetiką, wetpChinię· 

ty na ipos:tiument i scn.owaony pod 
nagrobki~m - bu:ntwje się przeciw
ko temu.. Udaj e błazna. Chodzi t?W 
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czwora.kach. A otaczający go bi-Orq 
tę b!;a.zenadę na ~io, eh/Walą i(ł. 
co w~ceJ, ~ę grę :pozorów 1Wl1.<1Ją 
za IF'zeozywisią s.WU.kę ••• N aj oo:rd>ziej 
jedm.ak fascvrwi qce w tej isztu.ce me 
jest to, co Różewie.z: TObi przelamvu
jqc lfUlWJlki i IJronrwencje iteaitq-aline, 
i.stotnq zawartość „Na czworakach" 
stainowi anaiiza postawy artyisty , j ej 
konfrorvtacja z otaczającym go śWia
-tem. Pytanie, czy Oll'tysta m usi d zi
siaj być błaznem aLbo muzeaLnyrm 
zabyt·kie-m. czy m.aże i powi n ien 
chromit w .sobie 1 d la innych war
tośc.i sztuki, p oezj i, lit <!1'a.tury ta,kże' 
i trok IT•OZUmiane, jak dawniej - w 
erosach, 1kiedy systemy warrości w 
ogóie wyglądały inaczej n-ii dzisia j 
- gdy były tTwałe i obie.kty:w.n e" . 

AU)toir „Karritote!k:i" nie darwał co 
prawda nigdy r01Zw1i4rzań dla życi a 
spolec:mego i polutyic.:zinego, a psz.UJkii
wał i do teij p(lll'y to r01hi . .narzę d zi 
poz,nania rzeczyM'listości i spo.>o b &w. 
kitórymi HJte•ratiura i ,teatr m()głyiby 
doznarnde świaita spotęgować. N i·e 
z.rezygnował jednak z praw a od.'..;:ł-a
myrwa.Ilia różmyo'h dz,iedz:n ży.ci a, z 
prarwa do potlwaiania k olejll'lych s-toe
reC>ty,pó,w, różnych ta;bu życia s,pc
łeczmego. Do'.Clwdził zartem. do prn
blemów i idei, a·le z .innej s:.tro.ny _ 

jakiby pr,zy Olkazji ro?Jw.iązy1wania za
ga<l111 ień pods.truwow,.v1ch. Talk właooie 
atakował t•ry1W ia.Jm.ość istindenia, od 
wewiną\t.rz, a nie - jalk .to robili pi
sacr-ze w ielokrOltm.1ie - o d s1br()IIly idei 
wy~rzej . T ak też n a ~denrtyc?Jilei.i za
sadzie s.tał się k;ry.ty1ki.em życi a d.u 
chow !!1ego i k uilitllll"y. Niie bez racJi 
pksze o tym ElJiJb ieita Bainie.wii.c.z w 
nierz1wylkJe iJnrt;eres:UJj ąicyim szik iCtU ka:y
tyC7.Jl ym „Różewicz a te ak" w 11 
num-err,ze „Teatru" z 86 r<llkiu, po
święconym Róże-Nicw~.vi. „Tym co 
d la Różewicza tnajbardzie j charak te
rystyczne ito wlaśnie wybór pe.rspe.k
t ywy opi.su. świata - „ pr ym it yw 
n ej'', „anty estetyczne j'', „ brutalnej" . 
Ale wbrew pozorom mie jest to cyr
k owa wiz,ja świat a podszy,ta pogar
dą, lecz świadome. często naw et p1'0-
wokacyjne, wyciqgnięcie wmiosk6w 
z fuktu., iż sankcją światu. jed ynym, 
absol.u.tem dla czł·owieka, nwże być 
.tylko i.nny czlowiek. Sk azany, tak 
samo jaik pis.arz, aia wtasne ciało i 
1wlekq śwladomość. Nie wy.stępuje 
już on w imie.niu żadnej transcern
d encji, .w moli proroka. ka,plana, 
w if"szcza, sumienia narodu, lecz je
d y.nic w 1imiE"11iu takiego sameqo 
c.ziow ieka_ m'i!?znanego mies zczanina. 

fUJ.S.Zego obywatela z iemi, anonima. 
Pisarz różni ię od zwyklego śmie r
telnika jedynie rod zajem świadomo
§cł ... ". 

Różewicz właśnie w dramacie Na 
czworakach" podważył św.iado.'i'n.le 
ut.cwal0f1y w polskiej kulturze mit 
~ społecznej roli pisa'I"za krrz.ea>1ą·cc
R<> serca i dr1.:ierżącego rząd dws;z . 
Za1klwoot:iooował r~lę wyro.bionego i 
WYlllOS•zą!Cego s1ię ponad s.połeczeń
li.tWO twón:ę, dOISlta1Tczyeiela idei spo
łe=yoh, meta.fiozyremych. S'Wliado
m ie wybra'11.a w tym diramacie o
grain icza.jąca z:ien'llSka pers.pekt~wa 
s yt•UJacji pisa:r.za we wiJjpók.zesnym 
Wiecie, Z01Stała w tej sz.ta.ree poka
i:ana w formie czyistej pro1wolkacj i 
- pisarrz jubi!lait na czw.a.rakac'h -
do.słownie . Tarka po.s!t awa po>Zwa la 
pis.arww,i na dozna·wa1nie rzeczywi -
9WŚ<:i, odk ll'ywanie nawet jej ł a diu 
i pr aw, ale tyiliko w ro·li med ium 
prz-ez kitóre się ona przeija!W'fa . Nie 
be.z racji Zbigllliew Majchrowski o·
k<reśla tę sZ:t·Uikę ja.ko .wspóhczesną 
wersję „Ni.e-.hooldej kmnediri" -
ct.ran:at poety, tragizm kulltury, k<>
med1a pU!Sitej train.scendencj1i. „Dra
m at Krasiiiskiego .~tal się dla Róże
w icza nie a.bsol<U>term. szyderstwa Lec.z 
wzore,,.., buntu - nie pr:eciwko tra-

dycy j nym wa"Ttościom, tecz wtaśnie 
- w Imię wa,rtości". 

Ku t ym źródłom ~nter,pretacjii d<ra
ma.t u :mnier.zały ostatnie reaJirzacje 
.. Na c2l\v&alkach " - iwspomn.iana 
już 1insceni.7..acja A. M. Marczewskie
go w W m1SU11Wie i Ta.deusza Miinca 
w Tealtrz.e Polskim we Wa:ocła:wtiiu 
w 1985 r oku. Były to aktoa-sko nie
mvyiklle iiniteresując·e przed&'tai\Vdenda, 
choć w wi1Vji teaitralnęj po.szcz.egóLne 
poonysły il!lscenia:a.cy,jne nie zaiwsrw 
ttumaczyły s1ię diość Jasno - i nieie-

oOlkrot.nie zacieś,niały wymo1wę dira
m a.t·u do ukazania rozibida osobo
wości bohatera i ośmieszenia ota
f't1:j acego g;o śwriata zew:nę.trz.nego. Lu
dz i. którzy wtargnęli w jego życie. 

Tl!"u.d:ny nie.wą,tpliwio drama.t R6-
i:<'wi·cza „Na c r.wo·ra.kach" prze.jdz.ic 
w teat,rze koszaliilskim nas,tę,pm1 

próbG Czy re.a lizatorzy znajdą w te.1 
kolojnej prnpozy.::ji:. odji)Ow.iedź na 
poii tawionc w tek:śc!e pytania. na 
~tór.c sam autor, prav.:ie nigdy, od
po1wia<lać n:ie chce? Poczekajmy ,_ 
cs::Lpowiedz·ią aż zabrzmi goog, a 
nieoo póź.niej QPadnie kurtyna Po 
~:i,końc.uonym przedsta.wieniu. 
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W REPERTUARZE: 
Zdzisław Skowroński WIELKI POWRÓT 
Sławomir Mrożek EMIGRANCI 
Ryszard Kapuściński CESARZ 
Ireneusz Iredyński SEANS 
Jerzy Stefan Stawiński ZEZOWATE SZCZĘŚCIE 2 
Ulrich Plenzdort LEGENDA O SZCZĘŚCIU 

BEZ GRANIC 

PRZYGOTOWANIU: 

Tadeusz Klimowski AWANTURY W TEATRZE „GONG" 
musical dla dzieci 

William Shakespeare SEN NOCY LETNIEJ 

Redakcja programu CZESŁAWA DEREBECKA 
Opracowanie graficzne MARLENA HANKE 
Zdjęcia ROMAN LIS 

Kierownik techniczny WALDEMAR POTENTAS 
Główny elektryk STANISŁAW JEZIORSKI 
Elektroaktustyk JAN LASKOWSKI 
Główny brygadier sceny 
STANISŁAW KAWALEC 
Modelator TADEUSZ GOSCINIAK 
Kierownik pracowni stolarskiej JAN ŚWIDERSKI 
Kierownik pracowni krawieckiej JAN MARCINIAK 
Malarz-dekorator WŁODZIMIERZ KUKLINSKI 
lapicer WŁADYSŁAW TEODOROWICZ 
Modystka ARLETTA KUKLIŃSKA 
Kierownik Biura Obsługi Widzów NADZIEJA KOSACKA 



DIURO OBSŁUGI W.IDZOW 

tel. 233-35 w godz .. 8-15 
codzilmnie z wyjątkiem niedziel i świat. 
Kasa teatru: .ul. Findera 12 
C'~. ynna nn godzin() przed spektaklem:. 


