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J. Tchórzewskt 

Andrzej Kifowski 

OLD-BOY AWANGARDY 

Różewicz jest poetą trzeciej wojny światowej, 
którą samotnie prowadzi przeciw całemu światu 
od dnia zakończenia wojny drugiej. W Niepokoju 
(1946), w Czerwonej rękawiczce (1949) opowiedział 
swój partyzancki życiorys, wspomniał zabitych 
kolegów, przyznał, że ocalał cudem czy przypad
kiem, powiedział, że wstyd mu żyć, gdy tamtych 
już nie ma, i że to życie, które wszystkim wyda
je się szczęśliwe, czy po prostu naturalne, dla 
niego jest absurdem, bo śmierć przeszła obok nie
go zbyt blisko. 

Wiersze swoje publikował w tygodnJku „Poko- • 
lenie", redagowanym w latach 1946-1947 przez 
nomana Bratnego. Pismo miało zadania i ambicje 
polityczne; zwracało się mianowicie do młodzi.eży 
akowskiej, proponując jej kompromis z rzeczywi
stością polityczną, w której dotąd nie było dla 
niej miejsca. „Pokolenie" usiłowało naprawić w czę
ści krzywdy, jakie wyrządzono żołnierzom Armii 
Krajowej, oddawało sprawiedliwość bohaterstwu 
i cierpieniom. Literatura drukowana na łam::ich 
,.Pokolenia" przepełniona była duchem kombatan
ckiej romantyki i solidarności; pobrzmiewał w niej 
jeszcze patos wojenny, ale zaprawiony już goryczą, 
smutkiem, ironią. Pismo nie miało programu lite
rackiego, manifestów poetyckich tu nie ogłaszano; 
owszem, istniała niejasna świadomość, że lite
ratura powinna być inna, niż dotąd była, 7.e 
istnieją wszelkie warunki do dokonania przełomu 
literackiego, lecz w którą stronę miałby się ów 
przełom dokonać, o jaką literaturę mieliby w2J
czyć pisarze skupieni wokół „Pokol0nia". tego 
chyba żaden z nich nie wiedział. Nie mieli przy 
tym patronów literackich, nie powoływali si~ na 
żadną tradycję; czasem tułało się tylko słowo 
„ekspresjonizm" dla nazwania brutalnych niech
lujstw, którymi odznaczały się proza i poezja Ro
mane>. Bratnego. 

Jednakże ani klasycyzujące wiersze Tadeusza Bo
rowskiego i Stanisława Ziembickiego, do owego 
„ekspresjonizmu" nie pasowały, nic też nie miała 
z nim wspólnego proza Witol:la Zalewskiego, czy 
.ierzego Piórkowskiego Wszystkich tych t)isarzy 
łączyła tylko wspólnota biograficzna oraz nie
chęć do stanu literatury, do iej luminarzy oraz 
do wszystkich form estetyzmu i konformizmu. 
Glównym polemistą „Pokolenia" był Tadeusz Bo
rowski. Jego ataki na poezję Pawła Hertza i Mie
czysławe>. Jastruna, na prozę Jarosława Iwaszkie
wicza i Tadeusza Brezy, a zwłaszcza pastisze lite-



rackie z Kamiennego świata, zawierają całą 
doktrynę literacką „Pokolenia'', to znaczy wyzna
nie obcości, nieprzystosowania, out-siderstwa. 

W tej „doktrynie" zawiera się też osobowość 
młodego Różewicza. Powracających z emigracji 
Antoniego Słonimskiego i Juliana Tuwima witał 
wierszem pt. Po co wracacie umarli poeci? Na 
ostatniej stronie „Pokolenia" zamieszczał prawie 
co tydzień ponure satyry przeciw wszelkim obja
wom stabilizacji, rekonstrukcji, kompromisu, prze
ciwko życiu, które udaje, że nic się nie stało, że 
wszystko jest jak dawniej: Żyję i nic mi nie jest 
obce jak ty umarły Przyjacielu. 

Totalny non-konformizm Borowskiego i Róże
wicza czynił z tych pisarzy potencjalnych sojusz
ników dokonującego się w Polsce przewrotu spo
łecznego. Borowski stanie się rychło (około roku 
1948) Savonarolą chłoszczącym estetów liberałów 
i humanistów. Rewolucyjność jego nie ~iała cha
rakteru politycznego, ale moralny, a źródłem jej 
było doświadczenie obozowe. Borowski żądał to
talnej odmiany świata, ponieważ poznał system 
totalnej zagłady. Różewicz wtedy wzywał rewo
lucję do stanowczości i konsekwencji: 

ta rewolucja 
łagodna jak szyja łabędzia 

Zb;y-t łagodna, zbyt powolna, pozwala, aby „gard
ła ciemno oświeconych napełniały się likierami 
jak neony," aby pleniły się wokoło „bzdura, obłuda, 
fałsz," spryciarzom pozwala bogacić się kosztem 
biednych a poetom „grać na katarynkach i pro
wadzić dialogi z panem Bogiem," pozwala starym 
profesorom wykładać metafizykę, księżom „zapię
tym na trzydzieści sześć guzików" pozwala grozić 
piekłem i „zachwalać wiarę ojców naszych," a pa
niom w kolorowych kapeluszach dziobać ciastecz
ka, a pijakom pić, a żarłokom jeść, a donosicie
lom pisać anonimy i składać fałszywe świadectwa, 
pozwala więc żyć jak dawniej, jak zawsze, jak 
zwykle Podle, głupio, ckliwie, jakgdyby nic się 
nie stało, jakgdyby tylu młodych nie straciło ży
cia: 

Polegli na polu chwały 
niepokalani i mlodzi 
tak mi was strasznie żal 

Rewolucyjność Różewicza była nową wiarą, 
jedyną, jaka mu pozostała po spustoszeniu uczy
nionym przez wojnę. Ta rewolucja, co do której 
poeta nie ma zbyt górnych złudzeń (tu każda 
góra porodzi mysz piszczącą ślepq tu polska re
wolucja tężeje w lipcu jak w bryle bursztynu) 
jest dla niego hasłem wywoławczym, gestem pro
wokacyjnym, tonem poetyckim, falą, na której się 
kładzie, aby wznieść się nad powierzchnię form 

i konwencji. Ta rewolucja ma szerokie czerwone 
usta •. j~?t więc dzi~wką uliczną, najwierniejszą 
prZJ:'Jac10ł~ą ;vszystk1ch poetów, którzy przywdzie
wali na s1eb1e barwy buntu. Jest dla Różewicza 
mitem tym samym, co dla awangard poetyckich 
poc~ąt~u naszego wieku - dla niemieckich ekspre
s.iomstow, dla dadaistów i surrealistów dla wło
skich, rosyjskich i polskich futurystów.' 

Ró_żewicz i jego rówieśnicy z „Pokolenia" pod
legaJą wszystkim psychologicznyll\ prawom awan
gardy. Do praw tych należy poczucie pokole
niowej wspólnoty, świadomość wyjątkowego mo
mentu _historycznego, kataklizmu mianowicie, który 
nastąpił czy ma nastąpić i który wymaga od litera
tury przemiany zewnętrznej i wewnętrz.nej a nadto 
świadomość rozpoczynania literatury od ' punktu 
zerowego. Czym były okopy pierwszej wojny 
światowej dla Apollinaire'a i Bretona, dla Augu
sta Stramma i Hugo Balla, tym był las party
zancki dla Różewicza, a koncentracylny obóz dla 
Borowskiego. Czym dla surrealistów był akade
micki racjonalizm Anatola France'a, dla młodych 
Niemców pruski patriotyzm Tomasza Manna, tym 
dla „Pokolenia" byli dawni Skamandryci i neofici 
marksizmu z „Kużnicy". Czym dla awangard z lat 
dwudziestych była rewolucja w Rosji, tym dla 
„Pokolenia" było wejście Polski w orbitę tej 
samej rewolucji, a w jeszcze większym stopniu 
wspomnienie owej rewolucji, od której dzieliło 
ich już prawie trzydzieści lat: 

w moim miasteczku gdzie studnia 
ma rozdziawioną paszczę lwa 
i głowy rodzin w sztuczkowych spodniach 
toczą się zdziwione okrągle dalej ... 

czytam poemat Dobrze 
trawi mnie rewolucja 

Wspomnieniem także były awangardowe poetyki. 
W poezji Różewicza z OW"!(O czasu rno:rna wyśle
dzić ich pełny repertuar: ekspresjoniści pomogli mu 
znależć poetycki wyraz dla za pan brat ze śmier
cią, kalectwem, makabrą: malarstwo Maxa Ernsta, 
Kokoschki, Chagalle'a podsuwa mu gotowe obra
zy: kurierkę z zieloną gwiazdą w brzuchu, Salcię 
sprzedającą srebrne jabłka u wylotu bramy która 
b·yla z błękitu; surrealiści nauczyli go odczuwać 
kretynizm codziennego życia, a zarazem smako
wać uroki jarmar~zn.~j ta!l~ety, wdzięk szmiry, 
ponury patos ~r~wmcJt, o~ mch także pożycza or
n~mentykę (ks1ęzyce, papierowe wstęgi, kataryn
ki), zmysł czarnego humoru, wrażliwość na melo
?ra1!1at, a nawet technikę b_udowy poematu. R6-
zew1cz przechodzi wreszcie szkołę krakowskiei 
„z:vrotnicy": od Przybosia uczy się wypracowywać 
zw1ezłą formułę poetycką, budować metaforę, sto-
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sować wyrzutnię. Znalazłszy się w „awangardo
wej sytuacji psychologicznej", Różewicz (jedyny 
spośród poetów „Pokolenia"), poważnie studiuje 
w szkole poetyckiej awangard. Nie omija także 
kkc.ii Majakowskiego (np. O maleństwie piosen-

Pismo „Pokolenie" rychło przestało wychodzić 
i Kornoatancka grupa zniknęła ze sceny. W połą
czeniu z poetami skupionymi dotąd wokół pisma 
„Walka Młodych", tj. z Wiktorem Woroszylskim, 
Krzysztofem Gruszczyńskim, Andrzejem Manda
lianem, dawni kombatanci ·z „Pokolenia" utwo
rzyli awangardę realizmu socjalistycznego. Gło

sząc program twórczości agitacyjnej, politycznej, 
związanej z produkcją i budownictwem, podjęli 
tradycJę literatury radzieckiej pierwszej pięcio
latki. Esteci, liberałowie, humaniści pozostali na
dal ich antagonistami, a ponadto, przemienieni 
v.· bar:'ów planu sześcioletniego, p'.leci dawnego 
„Pokolenia" obrócili się przeciw własnej młodości 
literackiej i politycznej - przeciwko akowskiej 
przeszłości oraz „ekspresjonistycznym", „surrea
listycznym" czy innym „formalistycznym" pokre
wieństwom, przeciwko pesymizmowi i katastr:
fizmowi dawnych, a właściwie bardzo niedawnych 
lat. 

Czas który idzie jest piękniejszu 
ludzie nie będą umieraLi jak larwy 
komunizm ludzi tJOdniesie 
obmyje z czasów pogardy 

-- pisał wtedy Różewicz gładkimi asonansami, regu
la.rną strofą sylabiczną. I zapewniał, że stare wier
sze opadają ze mnie. W ciągu tych kilku lat powo
jennych „pokolenie" przeszło pełny cykl rozwo
jowy właściwy wszystkim awangardom poetyckim 
naszego wieku: od wczesnego, anarchicznego bun
tu do zaangażowania politycznego. Taką ewolucję 
przeszli kiedyś Aragon i Eluard, Brecht i Becher, 
Bruno Jasieński i Anatol Stern. Zaangażowanie 
to jest ostatnią fazą cyklu: na zbiorowych repor
tażach w rodzaju Wiosny sześciolatki Romana 
Bratnego, Andrzeja Brauna i Wiktora Woroszyl
skiego, na Kronikach Tadeusza BorowskiPgo, na 
Pięciu poematach Tadeusza Różewicza z roku 1950, 
kończą się dzieje młodości, dzieje ,.pokolenia". 
Jedynym pisarzem „Pokolenia", który po zakoń
czeniu tego cyklu awangardowego. pozostał przy 
poez.ii. jest Tadeusz Różewicz. Dla wszystkich, lub 
prawie wszystkich jego rówieśników poezja mło
dości była tylko manifestem buntu, a później ak
tem politycznym. Dla Różewic7a była zaledwie 
wstępem do właściwej twórczości poetyckiej, w 
której z biegiem lat stawał się osobistością coraz 
bardziej samotną. 

Co najdziwniejsze, Różewicz osiągnął dojrzałość 
poetycką, nie rozsta.iac ~ie z0 sw;i młodościa po
etycką, lecz utwierdzając się w niej, Różewicz 



w stylu i w temacie jest ten sam, co w reku 1945, 
albo 1946, albo nawet 1950. Jest żelaznym repe
tentem tej samej klasy poetyckiej , old-boy'em po
kolenia wojennego, weteranem ostatniej awangar
dy. Jak dawniej antytradycyjny, jak dawniej „an
tyllteracki" i „antykulturalny", wciąż zachowuje 
postawę troglodyty wpuszczonego do salonu czy 
do muzeum. W 1946 roku pisał: Panna zbyt pięk
na dla mnie który jestem mieszkańcem małego 
miasteczka na północy jedzie okrakiem na ichtio
saurze, a ta panna to życie, ludzkość, świat, kul
tura, miłość, poezja. W 1960 roku w poemacie 
Et in Arcadia ego cytuje ten swój wiersz sprzed 
dwudziestu lat, wspomina go w chwili, gdy sie
dząc na tarasie kawiarni weneckiej obserwuje 
dwie piękne cudzoziemki. Pannę zbyt pięknq ja
dącą na ichtiosaurze widział kiedyś na ekranie 
prowincjonalnego kina, gdzie wyświetlano film 
o karnawale weneckim. Wiedział wtedy na pewno, 
że nigdy nie zobaczy Wenecji. Zobaczył ją jed
nak, lecz pozostał w niej zabłąkanym, obcym 
przybyszem z małego miasteczka na północy, ze 
strefy śmierci, wojny, biedy. Europa, sztuka, mi
łość pozostały dla niego na zawsze punnq zby l 
piękną, <>n zaś - tym samym chłopcem nie 
śmiałym, bo nad miarę doświad czonym. W prozie 
i w dramacie Różewicza powraca wszak obsesyj 
nie temat chłopca zapóźnionego w rozwoju, który 
nie spełnia pokładanych w nim nadziei i nie umie 
odpowiedzieć na pytania. W Kartotece będzie to 
ów bohater wylegujący się w łóżku , który, cJ 
prawda, jest już dyrektorem ważnej instytucji , 
ale nie przestał brzydko bawić się pod koldrq . 
W Przerwanym egzaminie będzie to tępy uczeń , 
któremu cała ludzkość zadaje pytania : Egzamina 
torami byii wszyscy ludzie, bez względu na w 
jęcie, wiek i stan umyslowy. Dzieci i staruszko
wie. Panienki. Sąsiadki . Księża. Konduktor zy. 
Jeden lekarz i jeden krytyk. Wujek . Trudno d o
prawdy wyliczyć wszystkich egzaminatorów. Ty m 
czasem ja jeden bylem abiturientem i można m i 
by lo zadawać pytania ... 

Temat katastrofy i temat obcości , które w 
pierwszych tomikach Różewicza miały ścisłą wy
kładnię biograficzną oraz wystylizowane były wedle 
reguł buntu awangardowego, w twórczości dalsze j 
zost ały pr zez poetę rozbudowane, odniesione do 
całej for m acji kulturalnej , do k tóre j należy i zo
stały zastosowane do całej lud zkośc i. Z obsesji 
młodzieńczej poeta zbudował historiozofię i m e
t afizykę. Różewicz już nie opowiada o katastrofie, 
która go dotknęła osob iści <> i k tórej sens pr óbu je 
zrozumieć : uznaje k atastrofę za zjawisko perma
nentne, przeczuwa ją , zapowiada, przyzywa, w 
pewnym sensie chce jej, ponieważ uważa ją za 
moralnie czystą , jednoznaczną , prawdziwą; po
ni eważ. sądzi, że tylko w stanie katastrofy ujawnia 
się autentyczne oblicze lu d zkości; ponieważ r ozu-

M . Wejman 



M. Wejman 

mie, że on jako poeta może przemawiać tylko w 
warunkach katastrofy; życie zwykłe pokojowe, 
poczciwe, to wciąż panna zbyt piękna. Oczywi
ście, poeta „przyzywa" katastrofę, aby przed nią 
ostrzegać: wywołuje jej wizję, wylicza jej okrop
ności, przyjmuje na siebie rolę Kassandry i mo
ralisty. Nie ma w sobie jednak nic z humanita
rysty. Katastr0fa jest dlań wysoką temperaturą, 
w której spełnia się poezja i objawia się prawda. 
Różewicz rozumie tylko ginący świat i tylko cier
piącego człowieka. Spoza obrazu wojny przeżytej 
przezeń osobiście wyjrzą z czasem maszkary wszy
stkich wojen dawnych i wszystkich masakr ja
kie dokonały się w historii. Wojna jest po prostu 
sytuacją ostateczną. Podobnie rewolucja, lecz nie 
ta, która dokonuje się w aktach administracyj
nych, lecz jakaś inna, wielka, gwałtowniejsza od 
wszystkich, które już się odbyły. Sytuacje osta
teczne to wszystkie akty gwałtu, gdzie tylko do
konują się na świecie. Korea, Wietnam, Malaje, 
Chiny, Afryka, murzyni amerykańscy, strajkujący 
robotnicy we Francji czy we Włoszech, p:ilityczni 
więżniowie w Grecji czy w Hiszpanii mają w Ró
żewiczu swe·go sojusznika; wojna atomowa i bak
teriologiczna to jego sen poetycki, pod którego 
działaniem żywiej zaczyna w nim krążyć krew. 

Wtedy wie po co jest na świecie - wie po co 
pisze, gdy może swym wspólczesnym powiedzieć: 
uważajcie, strzeżcie się, nie wszystko skończone. 

Wojny i rewolucje, katastrofy i zbrodnie są dlań 
figurami sytuacji ostatecznej, przed którą staje 
każdy czło,wiek, w każdym dniu swego życia, gdy 
ma siebie i swój los rozpoznać·. Katastrofizm Ró
żewicza tylko z pozoru jest polityczny; z biegiem 
czasu, w miarę dojrzewania poety nabiera on zna
czenia egzystencjalnego, wyraża się w coraz bar
dziej zróżnicowanych tematach, ponieważ samo 
życie - zwykłe, codzienne - odkrywa swój kata
stroficzny przebieg, staje się mianowicie następ
>twem klęsk, w obliczu których określa się jego 
liryczny bohater, a z nim ludzkość. Nic nie zro
zumiałem - powiada Różewicz - nic nie zrozu
mieliście. Wszyscy jesteśmy tępymi uczniami, nie
udałymi dziećmi naszych rodziców, którzy pokła
dali w nas tak wielkie nadzieje: łudzili się mia
nowicie, że zrozumiemy to, czego oni nie zrozu
mieli. Ludzkość jest tępym i leniwym dzieckiem. 
Jak bohater Kartoteki wyl•eguje się pod kołdrą, 
to znaczy dąży do stabilizacji i codziennego, spo
kojnego bytowania. Wszystko rozpływa się w 
drobnych, codziennych czynnościach, którym z ta
ką pasją oddają się zwłaszcza stare kobiety. Lubię 
stare kobiety, brzydkie kobi<?ty sq solq ziemi ni8 
brzydzą. się ludzlcimi odpadkami znają odwrotw1 
stronę medalu miłości wiary ... Temat starych ko
biet wraca uporczywie. Albo to będą tragiczne, 
zastygłe w bólu matki powieszonych. albo zapo
bieg.liwe niestrudzone staruszki, jak teściowa 



z żartobliwego „dytyrambu" na jej cześć . Ich sy
nowie odkrywają Amerykę, giną pod Termopilami 
umie·rajq na krzyżach, zdobywają kosmos, star e 
kobiety wych.odzq o świcie do miasta, kupują mle
ko chleb mięso przyprawiają zupę otwierają 
okna... Stare kobiety są figurą ludzkości zapo
biegliwej, budującej swe domy na skraju prze
paści, odnawiającej się nieustannie, zdolnej do 
radowania się istnieniem wbrew wszystkiemu co 
przeżyła i wszystkiemu co jej grozi. „Stabiliza
cja", która jest hasłem dnia od lat kilku, stanowi 
dla Różewicza szczególną zagadkę, którą ogląda 
z mieszanymi uczuciami: z radością (wszak poeta 
sprzyja człowiekowi, który chce być szczęśliwy), 
z ironią (wszak kryje się w tym jakiś fałsz), ze 
strachem (czym to grozi?), z zazdrością (gdyż on 
sam, poeta, napiętnowany swym powołaniem kas
sandrycznym do takiej radości i do takiego spo
koju nigdy nie będzie zdolny). 

Mniej więcej od roku 1957 (od pierwszej po
dróży Różewicza na zachód) powtarza się w wier
szach jego i w prozie temat podróży. Są to poety
ckie reportaże i dzienniki w stylu buffo, przypo
minające Apollinaire'owską Strefę. Refleksje po
etyckie mieszają się tu z urywkami rozmów po
chwyconymi „na żywo", odpisane zdania z prze
wodników mi·eszają się z wycinkami z gazet, 
szczegóły obrazów, budowli i obrazów ze scenanu 
współczesnymi. Nastrój buffo zmienia się w na
strój apokalipsy, właśnie jak u Apollinaire'a. Po
nadto akcja pod.róży krzyżuje się z akcją zwyk
łego dnia na dalekiej prowincji, gdzie poeta 
mieszka. Podróż jest jakby pozorna, w istocie -
mówi poeta - nie ruszyłem się z miejsca, gdyż 
wszystkie moje poruszenia nie mają sensu, 
szczegóły zewnętrzne zmieniają się, co prawda, 
lecz istota pozostaje ta sama, nie należy się łu
dzić, wciąż ta sama pozostaje istota rzeczy, for
muła istnienia nie zmienia się w ruchu : dziesię5 
tysięcy kilometrów odleciałem od domu tak daleko 
przeleciała pustka gniewnie skłócona. Albo: Je
stem ruchomy NiebieC?pieczeństwo jest w tym, że 
można mnie przesuwać z miejsca na miejsce wy
rywać z krajobrazu przesadzać z ulicy na ulicę 
Jestem ruchomy Ja i moi współcześni Pierwszym 
więc warunkiem da!szego życia jest znierucho
mieć... W pierwszych wierszach młodego poety, 
z okresu Niepokoju, Czerwonej rękawiczki prze
mawiało uczucie wyobcowania z kultury: nie 
wiem, nie widziałem, nie zobaczę ... Ani Wenecji, 
ani Paryża, ani Mony Lizy, ani Rafaela. W wier
szach poety dojrzałego owa klaustrofobia okresu 
dojrzewania zmieniła się w agorafobię: mogę zo
baczyć. ale nie chcę zobaczyć, zobaczyłem , ale nie 
widziałem, podróż jest złudzeniem, różnorodność 
świata jest złudzeniem. Jest to znowu agorafobia 
egzystencjalna: podróż jest uc ieczką człowieka od 
samego siebie, od prawdy o sobie samym, o swoim 

M. Wejman 



losie, który zamyka się w naiprostszych faktach 
urodzin i śmierci, w trwaniu: Nie wolno opuszczać 
miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania i miejsca 
zgonu. 

„Trzecia wojna światowa", którą Różewicz sa
motnie prowadzi, jest wojną przeciw złudnemu 
podziałowi historii na wojnę i pokój : wo.ina trwa 
wiecznie. Kto przed nią dezerteruje, jest podc.i
rzany moralnie, napiętnowany. Wiecznie czyści są 
tylko zabici. Najbliżsi im są nieświadomi i nie
myślący : stare kobiety, dziadkowie, dzieci, przed
mioty martwe. Nieżywi żyją prawdziwie, bo wiecz
nie, nieświadomi i ciemni najbliżsi są prawdy, 
milczenie jest mową, bezruch ruchem, ruch pozo
rem. Poezja Różewicza jest zbiorem eleackich pa
radoksów. Wojna Różewicza toczy się przeciwK'o 
złudzeniom życia, o esencję istnienia. Różewicz 
ob_iera kosmos ja~ cebulę, zdejmując z niego ko
leJn_o warst~y, az nie zostanie n:c prócz gryz<1ce
~o Jadu. J':1~ ~o _odarł z _historii, ze sztuki, z praw 
~ ko_nw~n_CJl, JUZ odrzucił struktury mowy i my
slema, .1 uz mu w ręku nic nie zostało i na to nic 
właśni e powiada, że jest esencją: 

nic płodzi nic 
nic wychowuje nic 
nic żyje dostatnio 
w niczym 
nic czeka na nic 
nic grozi 
nic skazuje 
nic ulaskawia • 

• Nic w ptaszczu Pros;:iera, 1963 

Dla wszystkich szkół awangardowych okres 
buntu był wstępną niwelacją gruntu literackiego, 
na którym wznoszono kulturę od nowa. Różewicz 
przeszedłszy przez wstępne wtajemniczenie awan
gardowe, przez szkołę ekspresjonizmu i nadre
alizmu, doprowadził je do ostatecznych konsek
wencji. „Stan zerowy" literatury nie jest dlań pun
ktem wyjścia umownym, lecz tezą życia. Różewicz 
tego stanu nie wykorzystuje dla manifestowania 
swych odkryć, lecz udowadnia go. Jest katastro
fistą konsekwentnym, bo własną twórczość zalicza 
do katastrofy, przekreślając ją, wymazując każ
dym nowym wierszem. 

• 

M. ChagaLt 



MYŚLI I UWAGI 

TADEUSZA RÓŻEWICZA 
O „TEATRZE" 

".„ Być może nasi krytycy i teoretycy teatru 
(dramatu) zechcą kiedyś podjąć prace, które prze'.! 
wojną rozpoczęli Witkacy i Chwistek. Teatr nasz, 
a właściwie polskie sztuki współczesne oparte są 

na „dramaturgii" tzw. flirtu salonowego. Różne 

postacie powiązane węzłami (takimi i owakimi) 
wymieniają zdania na temat różnych swoich prze
żyć, uczuć itp. Trzeba czytać choćby Chwistka Teatr 
przyszłości, szkic zamieszczony w „Zwrotnicy" 
w roku 1922(!). Mówię to zresztą tylko do kilku 
„sprawiedliwych". Nasz teatr (nasz dramat) nie 
dlatego jest zły, że jest „nowoczesny"; jest zły, 

ponieważ jest nijaki. Jest to teatr bez koncepcji 
i bez idei. Maluczko a na naszych największyc·n 

(i najmniejszych) scenach ujrzymy adaptacje sce
niczne: Pana Tadeusza, Pana Balcera w Brazylii, 
Chłopów... Nic jestem typowym autorem drama
tycznym, jestem raczej „człowiekiem dochodzą

cym do teatru". Myślę jednak, że również moje 
propozycje (pomyłki i osiągnięcia) mogą powstrzy
mać upadek ambicji, który cechuje nasz repertuar 
teatralny w nadchodzącym sezonie. Ani adapto
wanie na scenę Czerwonego kapturka, ani książki 
telefonicznej, ani „męczenie" naszych kJ,Psy ków 
nie stworzy współczesnego teatru polskiego. 
Wbrew „zachwytom" gości zagranicznych teatr 
nasz nie posiada własnego oblicza. Może warte: 
o tym pomyśleć i porozmawiać? 

• Akt przerywany (fragmenty, Dialog nr 1, styczeń 
1%6) Wyznanie autora. 

* ... Jak z tego wynika sytuacja w teatrze współ
czesnym jest trudna a nawet chwilami bez wyj
ścia. Myślę oczywiście o jedynym teatrze reali
stycznym godnym tego miana - teatrze poetyckirr.. 
i nie wystarczy tu trepanacja Dziadów i Mazepy, 
nie wystarczą groteskowe sztubackie dowcipy, na
wet nasza scenografia jest bezsilna. Tylko nowy 
realistyczna-poetycki teatr może otworzyć - (nie 
drzwi, tego nie odważę się powiedzieć) - ale 
dziurkę w drzwiach które prowadzą do wyjścia. 
Nie gardzimy w tym wypadku drobnymi szczegó
łami, małymi nawet mikroskopijnymi rekwizyta
mi (których nie widać ze sceny). Nie gardzimy 
informacją zawartą w didaskaliach. Wprost prze
ciwnie, z informacji tej pragnę uczynić motor ca
łego „przedstawienia" (niestety na razie nie ma 
lepszej definicji). Didaskalia muszą być zawarte 
w programie teatralnym. Są tak ·ważne dla mo
jego teatru jak narzędzia dla chirurga (oczywi
ście w czasie operacji). Są nawet ważniejsze od 
mojego życiorysu, spisu sztuk, premier, nagród, 
inscenizacji itp. raczej dekoracyjnych elementów. 
Teatr mój jest żywym organizmem, jest podobny 
do człowieka, inwalidy, który stracił w walce 
lewą nogę lecz ciągle czuje ból w tej nodze. Teatr 
ten stracił bowiem akcję dramatyczną (ową budo
wę, która była celem zabiegów dramaturgów grec
kich elżbietańskich i częściowo warszawskich 
a nawet krakowskich) ale ten utracony, podsta
wowy członek, ciągle mi sprawia ból. Czasem w 
chwilach słabości i załamania posługuję się tą, 
dawno utraconą, lewą nogą (akcja) i wtedy przy
pominam pewnych dramaturgów zagranicznych 
i krajowych. Oddając jednak Witkacemu co jest 
Witkacego pragnę stwierdzić, że to dla mnie kla
syk, który zajął swoje miejsce obok Słowackiego, 
Norwida, Krasińskiego, Wyspiańskiego, Fredry, Za
polskiej, Chwistka i innych. Kłaniam się tym 
wszystkim Wielkim i przechodzę dalej. O „mło
dych" nie piszę, bo nigdy nie wiadomo co z tego 
wyniknie. 

• Akt przerywany. Didaskalia i uwagi. 



Graves 

* Gdyż na początku teatru współczesnego było 
jest i będzie słowo. Instrument porozumienia tak 
niedoskonały a niezastąpiony, prymitywny i ko
nieczny. Pozbawiony smaku jak woda a przecież 
do życia niezbędny. Jako pisarz realista staram 
się jednak aby słowo w moim teatrze nie miało 
większego znaczenia niż w życiu. 

* ... Jako realista nie uznaję żadnego „czasu" 
teatralnego, filmowego, powieściowego itp. Czas 
mój jest identyczny z czasem, który wymierzaj4 
nasze zegarld. Opisane do tej chwili wydarzenia 
„dramatyczne" dzieją się np. w ciągu trzech mi
nut. Pragnieniem moim jest aby potencjalny in
scenizator rozciągnął te wydarzenia na dziesięć 
minut. Ale zdaję sobie sprawę z nierealności tych 
marzeń w naszych czasach. Teatry i realizatorzy 
(nie mówią c o publicznoś c ) nie zniosą tak kon-

• _ /Ikt pr:eryv:any. Didaskalia uwagi 

,, , 

sekwentnego i brutalnego realizmu scenicznego. 
W tych warunkach, po nakreśleniu perspektywy 
rozwojowej mojego teatru, wyrzekam się raz je
szcze konsekwencji, idę na kompromis i przystę

puję do budowy przedstawienia opartego na ele
mentach teatru tradycyjnego, pseudo-awangardo
wego. 

* Doprawdy nie mogę się (dosyć) „nadziwić··: 

naszym współczesnym reżyserom i dyrektorom, 
którzy wymagają sztuk długich czyli (jak to oni 
Il!ówią) „pełno"-spektaklowych. Wymaga to wiel
kiej Hości słów. Dialogi. Gadanina. Dowcipy. Mak
symy. Tymczasem dramat rozgrywa się w cisz.)I' 
W oceanie ciszy. A słowa są tylko maleńkimi (ko
ralowymi) wysepkami rozrzuconymi w tej nie
skończonej przestrzeni. Staroświecki JUZ teatr 
Dilrrenmatta, Frischa, a nawet Witkiewicza przy
pomina rozpisany na głosy podręcznik. Ma on bar
dzo !'Ilalo wspólnego z teatrem realistycznym -
poetyckim. Z teatrem, który pragnę zaprezento
wać obecnie naszym przedsiębiorcom teatralnym 
i recenzentom. Bieda w tym, że i ja nie jestem 
bez grzechu chociaż ... dla uważnego widza otwie
rają się tutaj drzwi... 

** Wydaje mi się, że sytuacja sprzyja odno-
wie teatru, teatru-gry. Przyznam, że próbowałem 

w moich poprzednich sztukach stworzyć właśnie 

taki nowy teatr. Nie udało mi się . Oddychając 

• ·Akt przeryuany. Sce na druga. 
Akt przerywany. Sce na druga. 



apokalipsą nie mogłem bawić innych (i „się ba
wić"). Sztuki moje były więc niezbyt d~k!ddnymi 
realizacjami zamierzeń. Zamieniały się w pewnej 
chwili w tak zwany „teat;:- prawdziwy". Do czego 
jednak prowadzi kontynuacja „teatru prawdziwe
go"? Do takich monstrualnych utworów jak Fizy
cy, Andorra, wiele sztuk autorów amerykańskich , 

krakowskich, francuskich, warszawskich, austria · 
ckich (i innych). Wielogodzinne rozmowy na te
maty polityczne, socjologiczne, religijne, seksual · 
ne - wmontowane w tradycyjne perypetie „dra
matyczne" „bohaterów" stały się po prostu zmorą. 
Twórcy starają się zaskoczyć publiczność, 
wstrząsnąć, rozśmieszyć a równocześnie rozpisują 

na głosy naiwne historyjki które wydarzyły sic; 
w rodzinie jakiegoś adwokata, przemysłowce'l , 

uczonego itp. Dość blisko teatru (z „ducha") za
bawy stoi B *... jednak krytycy teatralni robią 
z niego mistyka, nihilistę. Tragika. Tymczaser.1 
jego sztuki to pyszna zabawa. Powinny być gry
wane w teatrach muzycznych i studenckich. Al~ 
żeby to zrozumieć trzeba być optymistą. Ten 
Shakespeare naszych czasów (mimo że napisał 
tylko trzy czy cztery sztuki) jest odczytywany tak 
jednostronnie, że wreszcie przestanie być czytel
ny i strawny. Jest to wina reżyserów i krytykó·w. 
Przecież sztuka Czekając na Godota może być od
czytana jako znakomita komedia. Ale na to trz.e
ba być rzeczywiście realistą, człowiekiem serio , 
który „nie czeka na Godota". Tymczasem me~a
fizyczne jamniki zwąchały tu dla siebie padlin~ 
i uprawiają mistykę, przerażają ciemnych, m a
luczkich (którzy wierzą np. w Michała Archa
nioła, Lucyfera itd.). Ta wzajemna mistyfikacja, 
którą bawią się sceno-grafowie, reżyserzy, kryt~
cy i publiczność prowadzi do... ciemnego pokoJU 
w którym dzieci straszą się duchami. Niestety , 
dzieci już dorosły i cała zabawa zamienia się w 
ponury obrzęd. (Nb. zdaję sobie w tej chwili 
sprawę, że zbyt mocno naciągam skórę B. na m~
je kopyto, ale z chwilą kiedy proponuję zupe.łni: 
nowe odczytanie jego sztuk, nie mogę ~nik~c 
skrajności i przejaskrawień). Ta sama mistyf1kac.i a 
ma miejsce w stosunku do innych sztuk B. Lu-

• Beckett Samuel. Współczesny dramaturg francu
ski. Rózewicz wymienia z jego utworów dramatycznych : 
c:eka3qc na Godota, Końcówkę oraz Szcz~ślii.ce dni. 

dz.ie zamiast bawić się na jego Końcówce doszu
kują się tam brudnego parszywego nihilizmu. 
Przecież zdrowo myślący człowiek nie posądzi 

dorosłego, mądrego, ba! genialnego (prawie) dra
maturga, że na serio traktuje „teatr·• wsadzając 
staruszków-rodziców do kubłów asenizacyjnych. 
Podobnie z inną sztuką gdzie „bohaterowie" S'.\ 
zakopani w piasku. Rzecz oczywiście powinna zo
stać umiejscowiona w wielkiej piaskownicy wśród 
dziatwy, która stawia babki z piasku, obrzuca się 

piaskiem i w razie konieczności robi „psi-psi" do 
piasku.Tymczasem to wszystko umieszcza się w 
jakimś metafizycznym piasku i robi się maka
bryczne (pozbawione oczywiście sensu) widow\
sko. Nie można się więc dziwić, że recenzent 
„Frankfurter Allgemeine" wypisuje nonsensy na 
temat prapremiery os tatniej sztuki B ... która od
była się w Ulm*. Sztuki „klasyczne" (od Greków 
aż do Diirrenmatta) tak ograniczyły widzenie na
szych recenzentów, że ci traktują \Vszystkie sztuk i 
(również współczesne) na „serio". Teatr, który nig
dy nie miał nic wspólnego z tzw. „prawdziwym 
życiem" stał s i ę terenem najdziwniejszych i naj
zabawniejszych pomyłek. Gdyby taki ubogi „n3 
duchu" recenzent „Frankfurter Allgemeine" wre
szcie zrozumiał , że teatr nie jest udramatyzotvanym 
odbiciem „prawdziwego życia" nie ironizowałby 

(ku uciesze nieświadomych) na temat żywych tru
pów „zagrzebanych w czymkolwiek po szyję"'. Ci 
sami ludzie, którzy łykają gładko Sen nocy Let
niej, Balladynę, Fausta, Tristana i Izoldę ... ci sa
mi ludzie nagle stają się ubogimi realistami i szy_ 
dzą z dramaturga-poety, który odważył się umie
ścić ludzi w kubłach asenizacyjnych, w ziemi, lub 
w urnie. Zgodzili się ·na umieszczenie ludzi w piek
le i niebie, nie mogą jednak przełknąć ludzi któ
rzy bawią się rozmową na śmietniku. Dziwne to 
zais te! 

• Szcz<?śl iwe dni S. Becketta 



• Przyk'ro mi pisać o pewnym dre>biazgu ale 
niestety zmusza mnie do tego poetyka tego dra
matu:•• Otóż ten (prawie) wytworny Pan ma na 
lewej nodze dziurawą skarpetkę. Jest to relikt 
bardzo dawnych czasów, kiedy kobiety cerowały 
skarpetki i uwielbiano Ibsena. Niestety nie mogę 
wyjaśnić skąd tli dziurawa skarpetka znalazła się 

na ne>dze dobrze sytuowanego dyrygenta czy też 

prokurenta. Oczywiście dziura w skarpetce jest 
mała i nie widać jej (absolutnie!), jest po prostu 
schowana w lakierku. „Jeśli tej dziury nie widać 
to czemu Pan tyle o niej pisze" może mnie zapy
tać proste>duszny widz lub podstępny teoretyk te
atru. Otóż to. W sztuce tej - piszę nie tylko 
o świecie widzialnym ale również o świecie nie
widzialnym (realnym). Oczywiście nasi realizato
rzy wymagają żeby zajmować się dziurą w nie
bie (ponieważ dziura w skarpetce jest za mała na 
dużą scenę teatru narodowego). Wolnego! Pano
wie! Czasem maleńka dziurka może być bardziej 
dramatyczna od dziury w niebie. Ja (osobiście) nie 
lekceważę nawet dziurki w serze. Oczywiście 

„dziura w niebie" daje możliwości scenografom, 
kompozytorom, recenzentom itd. itd. Scenografia 
do „dziury w niebie" to już widowisko, samo
dzielne widowisko! A tutaj? Klops. Nasze drogi 
rozchodzą się, Panowie. Wy widzicie wielką dziu
rę w niebie na wielkiej scenie mnie wystarczy 
ci ::- it.:n w skarp:-'.c'.'. 

" Akt przerywl!ny. Scena trzecia . 
*' Akt przerywany. 

S. Dail 

Tchórzewski 



T adeuu Róiewicz 

NON-STOP-SHOWS 

Teraz tworzy się rzecz bez początku i korica 
nie ma tych umownych znaków zostały 
zapomniane 
teraz tworzy się spadając odchodząc 

Nie mamy czasu nie mamy czasu na opis tapety 
sukni oczu ust drzewa domu kanapy nogi 
Zegary idą 
ktoś wychowuje nasze dzieci 
jeszcze jest czas 
kto wychowuje nasze dzieci 
jeszcze można walczyć 
o wychowanie nowego człowieka 
Zegary idą uśmiechamy się uprzejmie 
nie mamy czasu nie mamy czasu 
na wychowanie dzieci 
Możliwości współczesnego człowieka 
są nieograniczone na wychowanie dzieci 
jeszcze nie jest za późno 
współczesny człowiek leci przez kosmos 
maszyny komponują muzykę 
maszyny piszą wiersze 
a więc jest poezja choć nie ma poetów 
są młodzi poeci choć nie ma poezji 
myślałem 

Więc jednak są poeci 
więc jednak jest poezja 
więc jemy pieczeń choć nie ma mięsa 
są młodzi poeci 
jakie to niezwykłe 
zaskakujące 
są młodzi poeci 
znów są młodzi poeci 
to jest wstrząsające 
przypuszczam 
że oni sami nie zdają sobie sprawy 
jak niezwykłym niespodziewanym pięknym 
wstrząsającym śmiesznym monstrualnym 
są zjawiskiem 
myślałem że już nigdy nie będzie 
młodych poetów 
i oczywiście pomyliłem się 
są przecież jeszcze gwiazdy tygrysy 
słowiki kotlety kobiety szafy stoły armaty 
powieści opaci generałowie sonety raki 

M. Wejman 
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politycy kapłani choć nie ma boga są 
świątynie to dobrze że są młodzi poeci 

Żeby pisać w naszych czasach 
trzeba się ograniczyć zgodzić zamknąć 
ogłuszyć 

dawniej pisano z nadmiaru 
dziś z braku 
l'y'Iożliwości współczesnego człowieka są ogromne 
polegają one na ciągłym niepokoju 
czy nie za późno 
na miłość na naukę esperanto na podróże 
na pisanie powieści na dzieci na piękno 
na wiarę na życie na śmierć 
Jesteśmy ogromnie zajęci 
Nie znamy własnych dzieci 
Opowiadałem synowi Hamleta 
Ziemia w lipcu pachnie miodem 
Ziemia otwiera się 
Nie trzeba tragizować Rozwiązujemy krzyżówkę 
poziomo imię żeńskie z trzech liter 
pionowo nazwa pierwiastka 
Ziemia pachnie grzybami 
Oziębłość kobiet przyrost naturalny 
przyrost naturalny w Szanghaju 
walka z muchami komarami wróblami 
szczurami w Szanghaju 
Wywabianie szczurów grą na flecie 
i wyprowadzanie ich w ten sposób do ognia 
czy wody było powszechnym środkiem 
stosowanym w czasach średniowiecznych 
Możliwości współczesnego człowieka 
są wielkie Czy nie za późno 
W lesie śpiewają ptaki 
Dubo ... Dubon ... Dubonnet ... Jeder Schluck 
ist Beruhigung und Genuss ... jeder Schluck 
erfrischt Sie und tut Ihren angespannten 
Nerven gut. Den Tag beschliessen Den 
Abend gewinnen 
Czy jednak nie za późno 
możemy wykorzystać wszystkie możliwości 
ta dziewczyna ma na imię Ewa 
usta Ewy pachną tytoniem w Paryżu 
Das Spiel mit den Moglichkeiten 
Więc czyta się gazetę książkę 
Oziębłość kobiet jest winą mężczyzn 
Lolita Recenzja 
„Niebywały sukces Lolity to chyba najbard;i;ie.i 
sensacyjne wydarzenie literackie ostatniego 
dziesiątka lat. Smak Lolity nie leży w opisach 
Miłości mężczyzny w średnim wieku z dwunasta
-letnią dziewczynką ... Lolita jest symbolem 
cywilizacji amerykańskiej: młodej prężnej 



wulgarnej niedojrzałej ... " Fragment artykułu: 
Obraz pewnego utalentowanego Hiszpana 
przypominał do złudzenia krowie łajno 
leżące na ziemi na drodze 
łajno to było popstrzone czarnymi plamami 
muchami 

„równocześnie w malarstwie angielskim skrystalizowała 
się w ostatnich czasach inna awangarda ... W galerii 
Marlborough odbyła się wystawa czterech członków 
tej grupy: Hoylanda Plumba Furbulla i Stronda" 

Aby jednak rozszerzyć krąg możliwości 
opuszcza się miejsce stałego zamieszkania 

·tam za lasem jest morze 
czytam że otrzymałem nagrodę 
za twórczość poetycką 
pytam syna czy czytał jakieś moje wiersze 
idziemy do lasu 
w naszych czasach wszystko robimy równocześnie 
myśli się o klęskach o porażkach 
można jeszcze coś zrobić czy nie za późno 
można uciec 
uciec do kina 
można się schować w kinie 
Garaż śmierci West Side Story Lolita 
Zawrót głowy Lolitę wdziałem w Monachium 
Lolita Ta lolita to bardzo nudny długi 
film z doskonałym aktorem który jest zły 
w tym filmie lolita to taki sopelek 
lodu dziewczynka bez zarostu pod pachami 
jak laleczka On docent czy coś w tym ro<lzaju 
Lolita okrutna naga laleczka -bez włosów 
tu i tam ta drewniana piła ten nudny 
melo<lrnmat idzie od miesięcy w największym 
kinie Monachium Royal-Theater 
Monachium Miinchen 
Italia Bar Harem-Bar Haremsfrauen 
Bongo Bar Tai-Tung Beste Kćiche aus Chavgking 
La-Boheme Szaszlik Bockwurst Riesenwurst 
Intermezzo Striptease a la Paris 
Moulin Rouge Bomben-Varieteprogramm 
Die Zwiebel Lola Montez Bar Pique Dame 
Gastatte Niirberger BratwurstglOckl 
Weiss und Bratwiirste Hiihnergustl 
Schweinswi.irstl etc Playboys Bierhalle 
Stachelschwein Schwabing 
On parle fran<;ais Eve Schćine Frauen 
English spoken kucharze z Czungkingu 
Mii nchen Alte Pinakothek Alte Pinakothek 



Alte Pinakothek 
Cranach Der Jiingere 
Frans Hals Diirer 
Vulkan uberrascht Venus und Mars 
Boucher 
Konditorei Bierhalle 
bei der Feldherrnhalle Bierhalle 
bei der Feldherrnhalle 
Feldherrnhalle Feldherrnhalle 
W Monachium 
dotknął mnie głos z ciemności 
słowa wypowiedziane 
w moim języku 
wypowiedziane przez nieznanego człowieka 
bez twarzy 
który trzymał kufel piwa 
ktą to był ukrainiec serb czech 
polak niemiec emigrant gestapowiec 
który nauczył się kilkudziesięciu słów 
polskich w czasie okupacji 
konfident żołnierz oprawca ofiara 
w mgnieniu oka 
znalazłem się na stole sekcyjnym 
odkryty związany unieruchomiony 
otwarta znów została moja powłoka 
cielesna wyjęte moje wnętrzności 
mózg serce gniazdo pełne pomordowanych 
w tym ulicznym samoobsługowym 
szybkim barze 
zobaczyłem twarz wroga pysk psa 
faszysty wodza szczura wroga 
jego palce zacisnęły się 
na gardle na sercu 
jego ręka zimna i brudna 
z jego ust padły te same słowa 
Ale już w tej samej chwili 
w gwarze i cieple w neonowych światłach 
w oczach kobiet w uśmiechach 
w ciepłym gwarze życia w gównie 
w parujących wnętrznościach odchodach 
w zapachu piwa i kiełbasy w łajnie 

w dźwiękach mechanicznej muzyki 
w piersiach i pośladkach w raju w cudzie 
Bi"atwurst Weisswurst Schweinwurst 
Wienerwald Czungking 
Knuspriges Hendl 
echt Mlinchner Wurstwaren 
Pschorr Biere Tanz Bar MADISON 
upadłem czołgałem się krwawiłem 
czołgałem się rynsztokiem śmiałem się 

w neonowych światłach Non-Stop-shows 
w dźwiękach murzyńskiej muzyki 

w ciemności znów 
zakryłem twarz 
nienawiść wypełniła mnie śmierć śm: e ch 
fmiech śmierci sen śmiech 
śmierć śmiech:.i smierć snu 

Schloss Nymphenburg 
park we mgle 
ale posągi drzewa we mgle 
lustro wody liście cisza barok we mgle 
w jesiennej mgle 
twarz mojego niemieckiego przyjaciela 
Nymphenburg Schloss 
Nymphen gdzie prowadzą te aleje 
giną we mgle 
z mgły wychodzi stary człowiek 
z mgły wychodzi młoda dziewczyna 
patrzę na park mgła 
na zamek mgła 
patrzę w oczy przyjaciela we mgle 
jest las za lasem jest morze 
jest morze 
rozwiązuj emy krzyżówkę 

nagle 
widzi się że możliwości są ograniczone 
czy można jeszcze zostać świętym 
czy nie za późno 
na rehabilitację pośmiertną 
czeka się mimo wszystko długo 

Wyjechałem na to pustkowie 
przed tygodniem 
przez te dni towarzyszyło mi uczucie 
że za tym lasem nie ma już świata 
Teraz wiem że z naszego świata ni2 w oh J 

wychodzić 

nie wolno się od niego oddalać 
dawniej można było odejść na pus ~y1 i~ 
teraz trzeba być ciągle obecnym 
wszyscy są ciągle obecni 
z naszego świata nie wolno wychodzić 
nawet na jedną dobę 
wszystko musi być ze sobą połączone 

Wczoraj próbowałem opisać morze 
jeszcze wczoraj 
nie brakowało mi odwagi 
żeby op'.sywać morze twarz umarłego 
drzewo ziemię słońce jabłko 
Jawa ma żar słońca 
a sen łagodność i ci szę miesiąca 
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Lolita 
lolita 

Nabokowa 
Ciało moje 
to czterdziestoletnie oswojone 
zwierzę domowe 
wiosna otwiera 
daje ciemno znaki 
i o zmierzchu krzyczą we mnie ptaki 
z okrągłymi piersiami 
z okrągłymi białymi piersiami 
z okrągłymi ślepymi piersiami 
ze ślepymi piersiami 
z białymi ślepymi piersiami 
Dawne erotyki bywały opisami ciała 
właściwy erotyk współczesny erotyk 
moim zdaniem to nie opis kobiecego 
ciała ale opis braku kobiety Najlepszy 
najpożywniejszy najplastyczniejszy 
opis chleba to opis głodu 
w Kara-Korum w świątyni boga miłości 
kobiety nadziane jak na rożen 
z otwartymi ustami 
mam lat czterdzieści jeden 
siedzę przy stole patrzę w okno 
jasny deszcz w ciemnych koronach 
drzew 
nisko złote 
łubiny deszcz streszczam mojemu synowi 
Hamleta 
mówię o duchu który 
o szczurze za kotarą 
siwobrodym gadule 
myślę o gładkich 
jak mleko udach królowej matki 
o zbezczeszczonej łożnicy małżeńskiej 
i tak dalej i tak dalej 
pytanie z monologu Hamleta 
przemilczę 

to zbyt okrutny żart 
dla współczesnego człowieka 

Słyszę głos który do mnie mówi 
słyszę siebie mówiącego do mnie 
Myliłeś się 

Trzeba się zgodzić 
już czas 
już mam czterdzieści jeden czterdzieści dwa lata 
naprawdę trzeba się zgodzić 



trzeba nawiązać zerwane nici więzy przy·,vią z a:iia 

przecież znów jest poezja 
wszystko jeszcze będzie 
zapominam tak wolno 

mówię jeszcze mówię ciągle 
pamiętam że coś powinno się łączyć 
z czymś• 
wyrażać coś 
lecz nie wiem w jakim celu 

łagodnie uśmiechnięta promienna twarz 
wielkie ciepłe czeka cierpliwie na powrót syna 
marnotrawnego na mój powrót 
Wyruszyłem z domu opuściłem 
mój dom moje gniazdo opuściłem łono 
teraz mam wrócić i przycisnąć moją twarz 
zamknąć oczy i usta zalepić uszy woskiem 
optymistyczny miły 
czysty poeta 

Kwiecień - grudzień 1963 

A i\1 c1sson. 

W dorobku Różewicza notujemy utwory dramatyczne: 

KARTOTEKA (Dialog nr 2, luty 1960), GRUPA LAOKOONA 
(Dialog nr 8, sierpień 1961), SWIADKOWIE ALBO NASZA 
MAŁA STABILIZACJA (Dialog nr 5 maj 1962), SMIESZNY 
ST AR USZEK (Dialog nr 2, luty 1964), AKT PRZERYWANY 
(Dialog nr 1, styczeń 1964), WYSZEDŁ Z DOMU (Dialog 
nr 10, październik 1964). 

Z tego były grane: 

K.4.RTOTEKA - 25.III.1960 Teatr Dramatyczny w Warsza
wie (reż. Wanda Laskowska, dekor. Jan Kosiński, 
kostiumy Zofia Pietrusińska). 
26.IX.1965 Teatr im. St. Wyspiańskiego w Kato
wicach (reż. Jan Klemens, scen. Zenon Moskwa). 

GRUPA LAOKOONA - 14.IV.1962 Teatr Dramatyczny w 
Warszawie (reż. Wanda Laskowska, scen. Andrzej 
Sadowski) 21.Xl.1963 Teatr im. Juliusza Osterwy 
w Gorzowie Wielkopolskim (reż. Olga Koszutska, 
przygotowanie techn. sceny Zdzisław Waloszek). 
14.XII.1963 Teatry Dramatyczne we Wrocławiu 

(reż. Wand.a Laskowska, scen. Andrzej Sadowski). 

SWIADKOWIE ALBO NASZA MAŁA STABILIZACJA -

13.1.1964 Teatr Ludowy w Warszawie (reż. Witold 
Skaruch pod opieką Bohdana Korzeniewskiego, 
scen. Zofia Pietrusiń5ka, muz. Jerzy Barbasiewicz) 
23.IV.1964 Teatr Ziemi Lubuskiej w Zielonej Gó
rze. (reż. Zbigniew Mak, scen. Wanda Kuczyńska, 
opr. muz. Ryszard Gardo). 
19.1.1966 Teatr Ateneum „Scena 61" w Warszawie 
(reż . Janusz Warmiński i Zdzisław Tobiasz, scen. 
Andrzej Sadowski). 

WYSZEDŁ Z DOMU - 25.IV.1965 Teatr Stary w Kr.akowie 
(reż . Jerzy Jarocki, scen. Barbara Stopka). 

SMIESZNY STARUSZEK - 19.I.1966 'l'eatr Ateneum „Sce
na 61" w Warszawie (reż. Janusz Warmiński 

i Zdzisław Tobiasz, scen. Andrzej Sadowski). 
21.V.1966 Teatr Polski w Bydgoszczy (reż. Kry
styna Meissner, scen. Ewa Nahlik). 

AKT PRZERYWANY - 25.Vl.1966 S.T.S. w Warszawie (reż. 
Helmut Keizar., scen. Kosa Gustkiewicz). 
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