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M I Ę o z y L u o ź M I 

Związek teatru z otaczającą go rzeczywistością jest po
trzebny tak, jak dla spragnionego człowieka potrzebna jest 
woda źródlana. Co więcej: związek ten jest faktem nawet 
wtedy, gdy scena odżegnuje się od tematu współczesnego. 
W końcu inscenizacja, reżyseria, scenografia 'dzieła nie
współczesnego zawsze sięgać musi do tego, co nas otacza. 
Jednakże współcz('sny teatr polski powinien sięgać do 
związków z otaczającą go rzeczywistością świadomie 

i świadomie realirować, słusznie chyba postulowaną od 
wielu lat przez krytyków i recenzentów, propozycję wpro
wadzania do repertuaru sztuk o tematyce współczesnej, 

utworów współczesnych dramatopisarzy. Nie wykształcimy 
nigdy swojego współczesnego dramatu bez wystawiania 
tego, czym dysponujemy. 

Czym dysponujemy? Pytanie tyle trudne, co proste. 
Współcześni dramatopisarze przekazując swe sztuki te
atrom żywią nadzieję, że utwory te znajdą się na deskach 
sceniczny.eh. Ponieważ najczęściej dotychczas tak nie było, 

nic dziwnego, że dramatyczna twórczość współczesna była 

dość nikła. 

Propozycje inscenizacyjne Teatru Rapsodycznego zawar
te w przedstawieniu pt. „Gabinet śmiechu" są interesujące. 
Decyduje o tym autentyczna współczesność wystawia
nych tekstów z jednej strony, z drugiej - zachowanie 
rodzajowości rapsodycznej. 

Pierwsza sprawa - współczesność. Teatr Rapsodyczny 
uważany jest przez wielu ludzi za przybytek li tylko poezji. 
I to poezji romantycznej. W tym niesłusznym mniemaniu 

" utwierdzało rzesze widzów pochodzenie słowa rapsodyczny -
wziętego z rapsodów Słowackiego. Tymczasem dwudziesto
letnia działalność tej sceny dostarcza wielu dowodów na 
autentyczną współczesność tego teatru, który wystawiał 

teksty Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, nie zapomina
jąc o Majakowskim, Kirsanowie, Kasprowiczu, Pawlikow
skiej, Różewiczu, Białoszewskim, Harasymowiczu, - by 
jedl'lym tchem wymienić parę nazwisk należących bez
względnie do współczesności. Ale „Gabinet śmiechu" jest 
bardziej współczesny od innych tekstów rapsodycznych 
przez ambicje sięgnięcia po temat, z którym na codzień się 
stykamy, a który urasta do rangi problemu społecznego. 

Dramat mieszkaniowy, dramat zbanalizowany, tonący 

w morzu papierków, rozpraw, pyskówek sądowych - uka-



zali nam oto Herbert i Kowalewski od strony problemów 
moralnych. Banały spiętrzyły się do takich rozmi.arów, że 

współczesny pisarz czyni z nich kanwę swoich dramatycz
nych opowieści. Równocześnie obydwaj .autorzy starają się 

działać na zasadzie oświetlenia j e d n ej strony walczą

cej, jeśli tak nazwać można współlokatorów. Propozycja 
teatru, który wyszukał dwa utwory dramatyczne mówiące 
o obydwu stronach walczących - jest bardzo słuszna. 
Bo wiadomo przecież, że w tym okropnym sporze każda 
!>trona ma rację, każda strona czuje się dotknięta tym sa
mym nieszczęściem. Połączyć w jedną całość inscenizacyjną 
te dwa teksty było łatwo, ze względu na wartości drama
tyczne utworu. Należało jednak znaleźć dla nich klamrę 
poetycką, co było znacznie trudniejsze. Trzeba przyznać, źe 

instynkt poetycki rapsodyków odniósł sukces. Fragmenty 
poetyckie i prozatorskie, które stanowią tutaj przerywniki 
albo raczej klamry łączące w całość obydwa utwory, są 

niezwykle trafne w ujęciu ogólnych praw moralnych, na
strojów i myśli człowieka, który staje przed takim wy
borem jak bohaterowie „Drugiego pokoju" i ,,Uśmiechu 

losu". Na tym polega owa rapsodyczność ułożenia 

tekstów, które dzisiaj prezentuje teatr. Inną rzeczą, choć 

równie ważną, jest system inscnizacyjny, który stał się 

udziałem tego teatru. Dzisiaj będziemy się mogli przekonać, 

jak realizuje się zasady inscenizacji rapsodycznej. Teatrowi 
chodzi w przedstawieniu „Gabinetu śmiechu" o odgrodze
nie się od trywialnej jednoznaczno.5ci. Zresztą H erbert 
wspomaga tutaj aktorów: „Trzeba grać z podtekstem, ale 
bez metafizyki, bo podtekst jest przeważnie płaski, natura
listyczny". Wydaje mi się, źe inscenizacja „Gabinetu śmie
chu" leży na przedłużeniu znaczeń, które poznajemy przez 
dziejącą się na scenie akcję. Na przedłużeniu - to znaczy 
autor opracowania scenicznego stara się dla tych faktów, 
fakcików, dla tych maleńkich zbrodni i przestępstw znaleźć 
jakieś uogólnienie poetyckie. W jednym z interme diów 
dzisiejszego przedstawienia poeta pyta się „Kiedy świat 

l'taje?" $wiat powinien stanąć wtedy, gdy dwoje młodych 
ludzi czyha na śmierć staroa. Swiat powinien stanąć wte
dy, gdy współmieszkańcy domu czyhają na śmierć jednego 
lokatora. $wiat nie staje w miejscu, choć poeta mówi, że 

zdarza się to bardzo rzadko. Nikt się tym nie przejmuje, że 
ktoś nie może spokojnie umrzeć, albo że ktoś umiera, po
nieważ przejęty jest grozą owego czyhania. To przedstawie
nie próbuje zwrócić uwagę na problem, który spotykamy 
codziennie na drodze i potrącamy nogą, jak kamień. 

~ 

• 

Utwory Herberta i Kowalewskiego zatrzymują nas przed 
zamkniętymi drzwiami obojętności, braku wyczulenia na 
krzywdę ludzką. Dzisiejszy wieczór też pozostawić ma nas 
przed niewiadomą. Teatr niczego nie podpowiada. Teatr 
proponuje wybór drogi. Takie propozycje bywają czasem 
wstrząsające. Trywialność i banał owych mieszkaniowych 
tragedii zabiły w nas poezucie postaw moralnych. Teatr 
Rapsodyczny podejmi'.ije się zadani i niezwykle ciężkiego: 
zwróceni.a uwagi na ów współczesny niedostatek naszego 
życia wewnętrznego. 

Słowa: mieszkanie, przydział, ciasnota mieszkaniowa, 
wspólny pokój, drugi pokój, lokator, mieszkanie<: - znaczą 

to, co jest ich odpowiednikiem w otaczającej nas rzeezy
wistości. T.a rzeczywistość wymaga od nas, by na przedłu
żeniu znaczenia tych słów - wszystkich przytoczonych tu 
bez wyjątku - dostrzec sprawę krzywdy ludzkiej, lęku, 
niepokoju, odpowiedzialności moralnej. Odpowiedzialność ta 
nareszcie znajdzie swoje właściwe wymiary, gdy w równej 
mierze obowiązywać będzie największych statystów n.a->zej 
współczesności, jak i bardzo zwykłych współlokatorów 
dwupokojowego mieszkania. W końcu o to dzisiaj wszyscy 
walczymy w kraju, który ma przed sobą określoną drogę 
i nowy program społeczny do wykonani.a. Socjalizm dzieje 
się i tworzy w każdym momencie naszego życia. Nawet 
wtedy, gdy trzeba pomyśleć o trudnym współżyciu w jed
nym mieszkaniu. A może - przede wszystkim wtedy? 

Olgierd Jędrzejczyk 
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Przedstawiamy dziś na scenie utwory dramatyczne dwóch 

współczesnych pisarzy: 
w części pierwszej „Drugi Pokój" Zbigniewa Herberta, 

(Jest to sceniezna wersja słuchowiska radiowego - patrz 
Dialog nr 4 - 1958 r), paety, autora kilku tomików poezji 
oraz niezwykle interesujących dramatów poetyckich; 

w części drugiej „Uśmiech losu" Stanisława Kowalews

kiego, prozaika. (Dialog nr 12 - 1958 r.). Autor ten publi
kował kilka tomów opowiadań i powieści IO tematyce 
współczesnej. „Uśmiech losu" jest sceniczną wersją jego 
opawiadania, wydanego pod tym samym tytułem w zbiorze 
„Godzina Zwyciężonych". 

Do opracowania dramaturgicznego wykorzystaliśmy sze
reg utworów poetyckich Zb. Herberta oraz fragmenty opo
wiadania St. Kowalewskiego pt. „Człowiek sam". 

W tomiku poezji Zb. Herberta „Hermes, pies i gwiazda'' 

znajdujemy fragment pt. „Gabinet Smiechu". Posłużył on 
nam jako tytuł przedstawienia. 

„Huśtawka, diabelski młyn, strzelnice - to 
rozrywki ludzi pospalitych. Umysły subtelne, 
natury refleksyjne wolą gabinet śmiechu. Jego 
<:elem wzniosłym i ukrytym jest przygotować 
nas na najgorsze... Odwiedzajcie gabinet śmie
chu ... To przedsionek życia ... " 

Otwieramy kurtynę. Na scenie krzywe zwierciad ło, w któ
rym odbija się człowiek, nie zawsze taki jakiego chcemy 
zobaczyć. Otwieramy drzwi dwóch pokoi - w środku lu
dzie wśród swych codziennych spraw i namiętno.ści. 

Czy ogarnia nas przerażenie, czy pusty śmiech? Czy to 
jest rzeczywiś<:ie nasze odbicie? 

„Gabinet Smiechu" to n ie tylko inscenizacja dwóch dra
matów, poruszających sprawy mieszkaniowe. Wydaje nam 
się, że chodzi tu w znacznym stopniu o moralne oblicze 
człowieka, o jego postępowanie w stosunku do in!tt!go czło

wieka. 
Nie po raz pierwszy interesuje się nasz Teatr tek

stem współczesnego autora, dotyczącym zagadnień współ

czesnych, codziennych. Kontakt ten zamierzamy rozwi-



jać. Będziemy interesować się każdym wartościowym 

tekstem współczesnym, który będzie naszemu Teatrowi od

powiadał. „Gabinet $miechu" jest jedną z form realizacji 

na scenie tekstu współczesnego. W przyszłości pragnęli

byśmy inscenizować utwory współczesnych pisarzy pols

kich i zagranicznych, takie jak np. Jaskinia filozofów czy 

Rekonstrukcja poety - Zb. Herberta; Mały Książę - An

toine de Saint-Exupery'ego lub dwuaktowa sztuka amery
kańskiego pisarza Jerome Kilty pt Drogi Łgarz (Dear Lier), 

o której August Grodzicki, paryski korespondent Dialogu 

pisze: „jest w tym trochę teatru Brechta, a trochę z teatru 

rapsodycznego". Jest to sztuka opracowana w oparciu 
o cytaty z korespondencji między Bernardem Shaw'em 

a p. Campbell. 
Tymczasem na najbliższe miesiące repertuar naszego Te-

atru przewiduje następujące pozycje: 

STANISŁAW WYSPIANSKI - „Legenda" 
PAUL CLAUDEL - Krzysztof Kolumb 
ADAM MICKIEWICZ - Dziady. 
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