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Tadeuss R6ł•wks urodsił •I• I X tnl r, .,, Radomsku. 
6tudlowal historię aatulll na U11lwen:rt•ele .Jaatello6• 
,klm w Kukowie. Debiut.ował Jako poe&a w roku 
101 na tamach PTHY mlochlełoweJ. w lat.ach lłł>-1.Hł 
waleni w oddrla.Jacb All. Poetycki debiut k°-'tko'YJ' 
pn:;11:ida na rok l!lł7, kledy to •ydal Enan„ I.om 
•NlepokOJ•. Jtddy nieomal DUt.pDJ' rok pr&fllOSlł 
koleJn)' tom t>OHll. „no&ewlca to Jed)-ny obecnie 
plrars awoJtro pokolenia, pnir kt6re10 naswhku 
motna połolyć: poeta, drauiaturs, prosalk, publlcy5ta. 
1 .•• J W aktualnym plantwle R61ewlcta ,._ one Ull•· 
'°' łoae w Y:u1ml1nnJ"D1 por~dlcu: con• mnlcJ I coru1 
nadziej b,·wn on poetĄ, coras wyralDleJ I tkutec:ml•J 
dral'llU11r11~m I· pro1alklem" - pbat Il. W:;ka. THi
raln) rordalal tl'l'Orcsolcl otwiera •Jtartoteka• (JHIO), 
n1 t•pnle m.ln , •Orupa Laokooaa• I .Swladkowl„ 
(11111, ·~mlrll'lm„ •tarv•Hlr• (1111), ... lara kobiet.a ..,„ . . 
~laduJr• (1170), • ·a c:sworakach• I •Do Jlachu• oraa 
opubłlkowaae w r. 1111 •OdttJlcle Głodomora• - pra· 
pn:mlera odbl'ta •I• "' THtru W1p6łne.1nr• we 
Wrocławiu w r. Uli w r 11. &a.I••· 

(Aktorzy] •.. to prze· 
clwny żywioł 
dla autora 
teatralnego. 
Zauważyłem to 
na premierach. 
Siedzę wtedy 
zażenowany, 

najchęłniei 
przykleiłbym sobie 
nos, brodę, wysłqpił 
pod innym 
nazwiskiem 
i tak dalef. 
Bo· ,,wstyd" mi. 
Nie·. fego, co napi· 
aałem. Tylko 
przedstawienie 
nie iest iuż moiq 
rzeczq: to jest 
przedstawienie 
aktorów, ewenłu· 
alnie reżysera, 
choć reżysera nie 
było na próbach, 
kiedy ieszcze nad 
nim pracował, 

# 

a tu iuż w innych 
rękach cała rzecz. 
Autor tu nie ma nic 
do gadania. 
(Fraomul .. ) wywledu • . Kr„mltA a T. lt6lewln•"' 
„Kvlluro" 24 IV ł977 

• Tadeusz Różewicz o sobie i o teatrze 

Współczesny teatr jest częścią na11;zcj rzeczywistości. Jest rzeczy-
i tością, a nie zwierciadłem, które odbij11 rzeczywistość. Może to 

być - w zależności od twórcy - „rzeczywistość" pozorna, fal
uywa, wykrzywiona, pozbawiona sensu, absurdalna, groteskowa ... 
Mówiąc „teatr współc7.csny·~ ciągle jeszcze myśl~ o teatrze i pisn
nu. Pozwólcie nru zo tac teatrze, obok reżysera, aktora, sceno
grafa, kompozytora, elektryka, ki-awen, rndy zakładowej, fryzjera, 
kierownika artystycznego [ ... ] teatr nie odzwiercieaJa, teatr nie 
jest lustrem, w którym prze1rh1do się ,,rzeczywistość". Teatr orga
nizuje, ogniskuje, skupia i wzmacnia nec.'zywistość. Integruje. 
,.Rzeczywistość" bez teatru jest niepełna. Teatr nie odzwierciedln, 
ale przemienia rzeczywista~<\ jest „wyższą" neczywistoiicię. 

„„„„„„„„ ... „ .... "„„„„„„„„„„„~„„„„„„„„„„„ ... „„„--

Staram się rozciągną~ moją skórę (wrażliwość) jak najszerzej, 
żeby wchłonęła jak oaj ięcej z otacz jącego 'wiata. Gdy zaczy
nam pisać, szukam wtedy ciszy, ograniczam swoje kontakty. Ale 
przedtem - myślę o owym czerpaniu pokarmu - jestem otwar
ty, przenikliwy, przciroczysty (żeby dotykać wielu zjawisk); roz
ciągam skórę i łowię d~ niej wiele różnych rzeczy; potem zaciq
gam jak worek i patrzę, co tam w ·rodku zostało. Te pokarmy są 
lvielornkie. Żył:ie realne. „Codzienność". Malarstwo. Muzyk.,. 
A oprócz tego - lektury. Oglądam TV, łucham radia, chodzę cło 
kina, do teatru, do muzeów. Czytam bardzo wiele, zresztą niezbyt 
porządnie, ale instynkt pomaga mi trafiać na lektury potrzebne. 
Czytam też dużo gazet. Ta „papka" (jak to nazywają czase1.a 
z pogardą poeci) wydaje nu się ueczą poŻ.)wną, cho~ może nie 
w 6ensie intelektualnym ... 

Swój dorobek dźwigam na własnym grzbiecie! Odrzucanie 
starej skóry, szczególnie w twórczości, jesf trudne, bo prze
cież własnymi rękami budowało się swoją poetykę i wyzwo
lenie się z niej nie przychodzi łatwo. Ale to zabieg koniecz
ny. W pewnym bowiem momencie człowiek spostrzega, że 
zbudował sobie celę i stoi \V miejscu. Trzeba więc to wszy
~tko rozwalać i próbować szukać wyjścia. Cudze formy, za
pożyczone, łatwo jest Qdrzucić, można się z nimi r~tać 
jak ze starymi spodniami. Ale gdy bierze się to z własnego 
organizm.u„. Sprawa trudna. I nie ma aię gwarancji, że to 
nowe będzie lepsze. 

Mnie kiedyś teatr a.ie obChodził, chociaż pisałem dla niego. 
Jak wystawili to, co pisałem, nie obchodziło mnie. Nie czu
łem związków ani z reżyserami, ani z aktorami. Ale kiedy 
zacząłem rozmawiać z reżyserami, a później poszedłem na 
próby i zobaczyłem, jak pracują aktorzy, a później spoty
kałem się z nimi, zacząłem rozmawiać - wciągnęło mnie: 
aktorski sposób bycia, słabości, dowcipy, głupota lub inteli
gencja. Pomawalem akt rów. I jakby od tej strony za
cząłem ię stawać człowiekiem teatru... Zacząłem r o z u
mieć, •akie i wtedy, kiedy aktor źle gra, ale - nie może 
lepiej„. Nie mam pretensji, p etensje mam tylko za fals1", 
nie za niemożność. 



Tragedia Franza K. 
„QdeJ cie Glodomora• nie J l na łJC\ uo próbq 
bLWor:zeuia „umleraJl\C 10 dramaLu". Nie Jest te 
t~ lku dramat W'IJiCJoym rozbiorem czy td zano
towaną w formie intukl blstor!Jt docierani do 
Wni;trza opowiadania Katkl, chnt: R6iewic1: 
mówi n t:ym we wst~pnym i koilcowyru komcn
lartu (•Z mojego warl!lltalu•). Z kr6tklci;o I pre· 
ryzyJnic skomponowancl'O opowiadania '-złął 
Jł6ie\\ in ra podstawę ' ·oJcJ ntuki Jedynie 
lrasment. Akcja Je· d.r:ieJe się muieJ wh:ccJ 
po rodku „fabuh" Lc10 opowiadania; w momen
r,ic klcd) „wy&l~py" Głodomora r;aczi:ł>• Jut CO• 
ra:a mniej lnterct>O\\ać publiczno ć, ale Jeszcze 
pned Jego odd ciem do cyrku, n.pomnieniem 
i lillmotną gloduwką aa ończoo<\ limlcrcllł wlir6d 
brudnej łom), na polllotlso klatki, ldóJ'lł po 
nlm starannie wyciy zczooo I oddano Jako lo
cum cz:arncJ panterze. 
• keja fiztultI R6ic\I icza s!::mowi roiwinięclc 
luóclutk.lego opi~u c7l rd1i~todoiowc:J glod6\ kl, 
:.' hlstorJn o 1akoch1uwJ w Glodomori:e łonie 
tmprtS3rlA · ,icst JCłl'o własnym pomysłem. Co 
jeduak naJ\va.inlcJllc, R6tewicll (m6wl uenlJl 
o tym obucrnle w komentarzu) wprowad1U .a
sadoiczy probll'm zwlllsa.o~· z pr,Jawicnlcm 1iQ 
CIY w og61e lstolenlcm n!l świecie Innych gło
domorów; podważył \V len fiPC1s6b sc1111 i;lodo-
1''anla Kalkowslłlciro bobalero., dc;raduJ'c o 

dfl roll Jcdnc~n z '1clu „~o.v.odnl.kó\\~' w kon· 
kurcocJi obywania sic; bez pokarmu; I co moic 
.łe11zCJe bard'llcJ ialotne - prseprowadzll (po
twlerdxoDlt w komcntn.rzu) paralelę mlę<hy Glo
U.omorcm a .samym Kafklt, kt6ry w wyJltlko· 
wo~cl &woJeJ postawy: odwr6cen&a· się od „ł:f
cla" - m6JI znalcić prawchhve usprawJ dll
wlcnie i sens nanuconero liObło wyobcowaoh 
i ZWi'ltaDCfO I nim cicrpieoJa. 

Test wic;c Rótewlcz okrutny ' obce &Wtan GltJ· 
domora - Fran:la Katl I. l'okuaJe, ie xao 
tra~kma. I pełna wy·rreczeń postawa wobec 
'wiata i bcia tylko wtedy ma i.CIUi, kiedy nie 
ta c si~ wielkim wldowbkłcm i kiedy nie 

moina uuiać jeJ ra wyc~·n w JakleJś konku
rencji - wspóhawodnJctwic. Tak, jak clerple· 
nic, które aJąc 1>ię literaturą, łr&el 1nvo.ilł 
prawdziwą wartość. Myśl dla pi.sana aab6Jc~:a. 
alo w •OdeJ.iclu rłodomorac ua,JwainJd~;z . 

U KatkJ Głodomór ponosi kl(5kę, kirdy tral'i 
poklask <1la 11wo.łci ,,sztuki", • ale pra\\dliwie 
t.rasiczoy staje się dopiero \\icd ·, irdy zaeąn:a 
IJłGdO\\ ać wyJącinlc dla siebie I wnlero. supełnle 
'.l!Bpomniany. U R6iewicu. nic utrat.a sbwy, a.le 
;,a.gubieniu pocz.ucia wyjątkowości cz.1 wła.sn.:.ł 
nlcswykl0iłc1 Jest powodem ro1cnrowa.nia 
I ode~cia Głodomora od l<latkl, w kt6rcJ rło· 
cJował, od swoJcJ ,1>rotosJl'' c:17 „powołaola'' 
od publirzno6ri - \V 0161c - od ludsJ. c~.J 

~ Kłoasowicz L Jr ·.: 
Prudru~ a~„Lllorotury" _, 11 & 17. 111_197T r. 

I 

• 
Od kilku Jnt krążQ dookołn »Głodomora«, ~biQ 
koła coraz to mniej ze, ncieśniam, czasem mam 
wrażenie, 7c już złapałem, uwięziłem l unieru
~hotniłem mojego „bohatera", tymczn em okazuje 
sic:, l:c znów się wymknął, oddalił ... Pierwszy raz 
zctkn11lem si<: z tym opowiadaniem w raku 1956. 
(·„J Franz l{. to był autentyczny Hungerkilnstler, 
(„e~ waren aodere Zeiten") był szczupły, chudy„. 
swoim wyglądem odstraszał - próbowal odstra
nać ,,narzeczone", kandydatki ubiegające się o 
r(!kę Głodomora.„ 011 sam zachwycał się gruba
sami, uuł syrppatię do grubego Franza Werfla„. 
nic , spał nocami. Co jadał? Ani w dziennikach, 
łlni W li tarh tJic JlJD Da ten temat jasnych h:Jfor-
llla<'ji [„ .. J . 

• 

.AOEUSZ ROtEWICZ, 
FRAGMENT „UOTKIEJ ROZPRAWY 

O GlOOOMOllACH" 

Odchodzę coraz dalej od •Bungerkilnstlera«, ale 
cie_glo czuj~ krępujące mnie więzy. ~ylko killm 
nici łączy mnie :z opo\\•iodaniem. Mój Głodomór 
jest bardzo odległy od tamtego, niemego Głodo
mora w czarnym trykocie. Mój Głodomór mówi 
cluto: „wierszem" i „prozą". U Kafki tylko w o
... talniej czę!cl opowiatlanfo mówią. Jest to krótki 
tlialoar między Głodomorem a dozorcą. O istnieniu 
Głodomora nikt jyż nie pamiętał. (.„) 

T.lDEUSZ RO.tc.w1cz 
„z MOJEGO W.AllSZTATU" 



Ponlcwał tyJeniy w epoleczc61twle, kt6rc,.o epy1· 
tencja opiera się na tnech fila rach - wlunoścl 
prywatnej, itY•ku i wlaclay - qd na.n będ1le 
i:elen uprzedMlń. Nabywać, posiadać l dbać o sY•k 
to wla6nk q u§wlęeone I nlelb:rwalne prawa 
;kdnostkl '" BPOleaeństwle lndulłrialDym. Nie od
rrywa przy tym iadnej roll, lklłd owa wlaaoOli6 
11ocbodz.J, ani tri nie ~*4 1lę a Jqo poeladan.lem 
J kJekolwiek obowllł1kl. ( ... ) 

Normy obowhł•u.Jl\ce w danym 11polcczcaiałwle 
kntaUuJ• r6wniei charakter Jego członk6w ("cha
rakter 1poleony„). W DlłUYDl pr11padllu w1r•iaJ• 
&lę on pragnit.nlem n&b1l\'lUlla włamojcl po to, 
by Jlł zatrzymać I pomn tać (prollO. Jednak adt• 
e~ dowana więknof;ć nlcur o nie posJada ł dlateso 
td pow111aJe 11kompllkowany problem, w Jaki IPO· 
s6b ludzie be1 vlaaooścl mo Ił r o1wln•6 ąu, JcJ 
nabycia I utrzymania. W ,_.I po 6b mołna cauó 
tdę włakJdelem bez po &dania wlaaaośclf 

(„.) W apołeue6stwle patrlarrhaln7ro na\ · eł na.f· 
bicdnieJ!!1Y m~c1,na był zaw&ze l\'W cicleJcm 
6woJeJ ton:r, 5wolch cb1ecł, swego bydła I m6fl 
czuć alę fch absolutn m 11\'ladcą. Płodzenie wielu 

.11111111111111111 

potomków b1ło Jcdyn~ moiliwoscU. neJ ·ea. \V po· 
siadanie 111dzl I ''" or~nia ,,kapitału z&lladov.·rco" 
bca llonlttznoicł wypracowani.a ro. (.„J 

Skoro Jednak la 11atriarcba.lna forma Posiadania 
oaób '.) d.i alę a blc•iem czas w 1b1t przestanala 
[„.J ob)'Wa.lcl w pełni ro&wln1ęt1ch państw p~-

OWJ't::h uspokoi voJc prqnlonie 1romadzcnla 
wluno eł f.w) w rozciwal"clu obnaru po5ladanla 
PA JU'KYJació ł, partnerów w mUoścl, aclrowłe1 poclri· 
ł•, przeclmlotr artyldy"nc, wrcm:dc na Boia ł na 
awoJc własne l a. 

{„ .) lud1ka CJIYllicncJa WYma&a posladanla prtu 
aa.s pewnych nccJ)', mamy Je, dbamy o nic, at1-
wam7 łeb. Dot;ray to naszc1ro orwanbma, po
*ywieafa, mieszkania, ubrania, ale takie narscdal 
do 138J)okojenia n~zycb podstawo'WJ'ch potneb. 
~n rodzaj posJad.:mla okrdlić mołna Jako p09lao
danle crrystencJ:ilnc, Jd t warunkuje ono lu4Ut1t 
eprncndę. Jen to riadonalnlc kicr°'1'all7 impale 
1luł~ praeiyclu („ ,J Namiętna ulonnołć PnJ'
wlaatzania 90blc nccs1, utrI7mywania Jda alo 
Jelt pn;yrocbon.a, Jecs rozwinęła się pnes wPbw 
&połcciurcb uwarnnkowa6 na blolorlcznl sde&ennt
DGW&l\7 ptune homo. 

Erich Fromm, „Mlet albo bJ'ó" (łrqmeną); 
pracł. Ryuard Polla~; pn~ruh 1 „<>417" 

TC:,\YR IL S KI TM. &TJ\NISLAWA l\ YSPIA!q ItlEGO, 40-003 KA ~WICE, RY· 
Nł:.K. z. ·.reldony centrall: 118·1ł-SJ, 5&-11·52, d yr ekcja l aekretar fat: lt-61·11, orga· 
ulzacJ1> widowni: 5,_u.11

1 
kun blletow:a: s'-93· IO. ZUtępc.:a d yrektora KJ\YSTYllo'.' 

SZAlt.\ NlEC, główny k• ęsowy CC.ZARY G RZYB, k lcro wnl't mu~yc:in)' 11ALI N1'. 
K .\Ll ow KA. koordynator pl1l CY artyaty cmeJ BOGUM.lł.A KUnC,\ D, kie ro wnik 
orgauuacJi widowni WIESŁAW P\'TL \ 611' JU. , 

Klerow11lk tecbulc:my B OGDAN HO fI K , g lo ,.,·n)' elektryk .1El'ZY llOŁOWKA. 
Kierownicy pra.cownl t chnlcmyd u e lektroa kus t yrznl!J ZRIGNIEW ZHOilOWSlll, 
oświetlenia F.UGENWSZ vllZIONDZJl'.L, kr:iwl'!t'kicJ damsk leJ EWA KEllGER, kn· 
wltel<iej lnę!!kleJ STA~l!iLAW K l .1".C KI, peruunkleJ M o\RIA DE M, ir.ttwskld 
.JO:LJ::r WU.K, taplcenkieJ l EH.ZV Ri\.l W,'\ , • tola. r.sk leJ A NTONI JUR IUF.WICZ, 
mal:ir.iklc:J I m od elaf.orskle] K ONR \D t:UDOKJ r tkWlz) co r K..\.ZllloUlmZ RA \"1i KI, 
brrgadler łCPny ANDRZEJ DVOAJSIU. 

· W_ . REP~RTUARZE TEATRU .":. • 

DU2A scr:NA 

S~ooirofla: 
JERZY MOSKAL 
Ko1Uurny: 
D ANUTA KNOSALA 

STANISLAW WY~PIA1ilSKI 

NOC LISTOPADOWA 

Ukllld l'\IChU: 
ZBJONl &W WASZKJELEWICZ 

TIRSO DE MOLINA 

ZIELONY Gll., 

Ret.y erla . 
.JERZY ZEGALSł\ I 

Mu:i:yku: 
l>fA'tEOSZ SWl f';ClCi•a 

PRZEKŁAD 1 ADAPTACJA: J'ULIAN TUWO&: 
Scenogr;it.111: ANNA FRl\NTA. 
Cboreoi;rulla: HEl'ffiYK K ONWlflSlCl 

Rc:t.yi;crl.4: JOZEF CZ'ERNECKt 
Muzyka: MAREK ANDRZl!:J'EWSKl 

Opr11cowante mutycine: RAl.INA KALINOWSKA 

\V P!\ZYGOTOW.U.'JU: 
STANISŁAW BREJDYGANT 

KOLONIA WYZWOLENIA 
5cenoi;rałłe. 
'11ARCIN STAn:Y."SK l 
Kosu my: 
ANNA FRANTA 

Re!yaer; : 
STANlSLAW BnEJDYGA • 

Mueyk<: 
JAN ZAWIERSl~I 

ST Mt"ISLA W IGNACY WITKIEWICZ 

SZEWCY „ 
Scenogrlltla: 
BARBARA ZAWADA 

SCEN/\ K.\MERALNA 

Mu:r:ylł:a: 

PIOTR JIERTEL 

MAKSYM GORKI 

MIESZCZANIE 

Reł:yftrła: 

JAN J.tACIEJOWSKJ 

Scenografia: LI'LIANA JANKOYiS!{A 
IConalult.acJ1 dramatur1tcma: 

Rety1erla: STE!' ANIA no:.fAtQ'SK, 
l\lU:cyka; JIALI NA P>.A.I.lNOWSK.\ 

JJCRZY ADAMSKI 

PLATON 

OBRONA SOKRATESA 
Scenocrafla: Jlm:Z:Y fOSKAL 
ICoaUumy: DhNUTA KNOSALA 

Retyserla: ZOFIA PE'I'Rl 
MIC!IAL PAWLICKI 

Muzykll. BOGU!\.Ut. PASTERNAK 

JAMES JOYCE 

WYGNAŃC 
Retyari.11 : 

JA.'i SYCZ 
~c91logr11J'la : 
ALI CJ J\ X '1.'ll. \'1.0 

Oprecowuue muiryeme: HALINA KA.LINOWSKA -----
Practhpr::eda.t blletó" n a l6 dril pr~d p~ed&ta\\ lcniem prowadn 'kau b\l„fo~& 
Teatru (Katowice, Rynek ~. ~" blll'to"'l CI)'llna je·,t cod:LlcDlll~ (o pr6C7 pon1C· 
dtl'tlków) w 11oc1%łnacb od 10.t'll •Io u.ao i od li.JO do J ,.Oł ; w nir.Jzl~lc od H.~I 
do l,.00 I dodatkowo na godrlnl,' pnM pl"Md•ławlcplem w pr:ayp~u ro-spocz'lc•a 
pr&edJL&w(rnla przed ll'odllizMł 18.0ł. 

Wzr ćlpr.ic<1 fotograficmo: 
JM:JtANVSlK 

Red~kc a pr"t:ramu: 
EW~' . tOROJ<ł 

Red ~.tor t ::•tnie• ;: Opra co•\•anlc &l a[iczne: 
EUZEDll.'!OZ S KOREK JERZY ; .10SK1'..L 

' kl 11tł 1ci;;r;im u wyko1:ala I hotyp1 l< a w. l( U\rcha . St• ny rlo drulrn :z:montow;t! 
acccr .1 . Gr~l~wskl. Druk w y • on~u nl.'.l z~·1Uścł l)'TH r raflcznl: ,r. Cl'labrowsK1 

t H. F inchum:. 

W ·po'llird:ai T. Rółewlcrn t><1cl10·1.:1 E -uywlado \\ 1 urD!lesirz'lnyc.b "' „ Dialogu" 
nr &11814, ,,2:;clu Waruaw>" n r l ·,:·/t•a, v.) p 0\'•iet1ci T. ltó:tewlcr.a. „Pisar& w t~· 
tne", „rakty iii" n r S? ora ~ " .,liul tun:<'" " 21 Jl.'1~11: pn~· opucowaniu crarl~
n yna vry kony. t;wo fragmenty n~tby n . Rpoerri „Snb.dn.nle", foto;r:atlę ff, Błet
k1>w•kir1'•>, pl:ikat M. Mro•zr%aka „K:iJka" 01'112: IOlOJJ'lllllLólA J. :\lo,kab; fCkoph 
Wil!r<~a T . Róte w ica UCprodulrnwuno r. ,,Przekroju", 

CENA Zł.. :?0,-
ZGK l, z::ro: f ;05:s-.? - 1:00 - ll-l:; 
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