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Józef Kelera 

Z KAŻDEJ STRONY PUŁAPKA 

W pewnej chwili Franz powiada do siostry (Obraz X): „to ja jestem pułapką, moje ciało 
jest pułapką, w którą wpadłem po urodzeniu"; . . . . . 

To zdanie mógłby napisać albo mógłby złożyc p~d m:i1 SWOJ ~?dp1s S~~uel .Beckett. ~;ma~
ny Irlandczyk nie napisałby jednak ani „Procesu , am „Kolonu karne] , am „Pułapki . Nie 
dlatego, że nie dostrzegał wokół siebie historii, bo też ją dost~zegał i bra~ w ~iej ~dzi~ł , al~ 
dlatego, że odwrócił się już od niej plecami : wobec pułapki egzystencJalneJ, b10log1czneJ 
i przyrodzonej, czas historyczny stał się dla niego okolicznością drugorzędną, r~zp~aszająC:ą 
więc dla artysty, który z najpiekielniejszą konsekwencją destylował przez całe zyc1e swoJe 
doznanie pustoszejącej klepsydry ~iologiczneg~ czasu. . . .„ . . 

Ale biologia to tylko jeden z dwoch rzeczyw1'Stych wymiarow „pułapki . Ten drugi, w ktory 
także „wpadli po urodzeniu" i Franz Kafka, i Tadeusz Różewicz - to. historia. A dokładni:j : 
nasz wspaniały, nieporównany wiek dwudziesty, zbierający najbardziej okazałe owoce dzie-
jów gatunku homo sapiens, homo ludens, homo demens... . . 

Ten wiek dwudziesty nie zaczął się wczoraj i nie my pierwsi odkrywamy Jego uroki. Sy
tuację „pułapki" rozpoznawali już ekspresjoni~ci - pierwsze w tym wieku z długie~ serii 
„'Straconych pokoleń", zmasakrowane i zgnojone w okopach pierwszej wojny .. Z~den 1edna~ 
z wielkich artystów pierwszej ćwierci tego stulecia nie spojrzał mu w twarz i me rozpoznał 
jego rysów tak przenikliwie jak Franz Kafka. Jego „pułapka" była niemal absolutna i do
skonała. 

Wątły, cherlawy, chory na płuca, umierał i żył na raty, pluł krwią i brzydził się mięsem ; 
swoją „pułapkę" najdosłowniej cielesną miał więc okazję odczuć i zgruntować z w;:jątkową 
intensywnością. Na drugim zaś biegunie, tym społecznym i międzyludzkim: Zy~, ktory pr.a
wie całe życie spędził w Pradze, a pisał po niemiecku; prokurent bankowy w dm powszedme, 
a pisarz nocny i niedzielny; „wyrodny syn" swojego ojca i dziwadło w mieszczańskiej rodzi
nie - zewsząd wykorzeniony - swój kliniczny wypadek obcości miał okazję obserwowa.ć na 
sobie samym jak bakterię wyhodowaną w próbówce i dzień. po dniu oglądaną przez mikro-

sk~ł najdotkliwiej „obcy" w świecie i sam najlepiej to pojmował, mógł więc najtrzeźwiej 
rozpoznać koszmar w świecie utajony - w jego utworach pęczniejący hiperbolic~nie: a po~
dawany pedantycznie precyzyjnej przedmiotowej analizie. W koszmarach Kafki. m1eśc: ~ię 
przeto esencjonalny zarys naji'Stotniejszych proce'Sów alienacyjnych, tak efektowme przyspie
szających i zwielokrotniających swe mechanizmy w tym stuleciu: te mechanizmy wyobcowane, 
anonimowe, beztwarzowe, z których wyłania się pułapka. Na końcu drogi czekają Oprawcy. 

Oprawcy urosną już niebawem w milionowe zastępy, milionowe armie i specjalnie wyćwi
czone formacje. I już niebawem historia poświadczy, a zarazem ustokrotni gigantyczne ko
szmary Kafki (zmarłego w roku 1924). Tej już historii - „epoki pieców" , obozów zagłady 
i polowania na ludzi - świadkiem i aktorem będzie , z kolei, Tadeusz Różewicz (urodzony 
w roku 1921 , żołnierz Armii Krajowej w latach 1942-1944). Będzie też świadkiem najbardziej 
wrażliwym wszystkich epok następnych; najuporczywiej i najwytrwalej będzie je konfronto
wał z „doświadczeniem granicznym" i poziomem zerowym funkcjonowania elementarnych 
ludzkich wartości. I nareszcie - będzie tym twórcą, w którego optyce det erminacja biolo
giczna i historyczna skojarzą się nierozłącznie w jeden człowieczy wymiar „pułapki". 

Urzeczenie Kafką, nie po raz pierwszy ujawnione przez Różewicza (wcześnie .i. : „Odejśc~e 
Głodomora"}, tłumaczy się więc jasno. Oczywisty jest w ybór bohatera: tego właśnie suchotni
ka i głodomora , tego „obcego" , który wiedział już prawie wszystko. W dramacie Różewicza 
będzie to jednak pierwszy - zwróćmy uwagę! -- taki pełny osobowo i „prawdziwy" bohater 
pojedynczy (nie pojedynczy i zarazem „zbiorowy", jak w „Kartotece"). I jednocześnie będzie 
to pierwsza sztuka Różewicza oparta na znanej , opisanej, wielokrotnie poświadczonej źródło
wo biografii. Warto się przyjrzeć nieco bliżej t emu zjawisku, choćby po to, by nie wyciągać 
błędnych wniosków, jak to już czynią krytycy poniektórzy. 

Wbrew pozorom, „Pułapka" nie jest sztuką po prostu biograficzną. Różewicz zawsze ko
rzystał najchętniej z surowca tak zwanych „przedmiotów gotowych" , które gromadził, spię
trzał, rozbijał, zestawiał, konfrontował. Czynił tak i w poezj i, i w dramacie, i w prozie_ 
W pewnym okresie - najwyraźniej w takich dziełach jak „Wyszedł z domu", „Stara kobieta 
wysiaduje", czy „Śmierć w starych dekoracjach" - prowadziło to do konstrukcji o charakte
rze demonstrowanego „usypiska" wartości pozornych: jałowych odpadków cywilizacji XX 
wieku, indoktrynacji i informacji, kultury masowej i wessanych w jej wirówkę zdegradowa
wanych rekwizvtów kultury dawnej - pośród których, jak w stogu siana lub w usypisku 
śmieci, zhomog~nizowane i obezwładnione, giną , rozmywają się elementarne wartości ludzkie_ 
W odmiennej funkcji oczywiście! - integrującej bowiem dramatyczną strukturę - podob
nym jednak „przedmiotem gotowym", który posłuży za budulec całkiem nowej konstrukcji, 
będzie t eraz biografia Franza Kafki_ Ale będzie też tym „przedmiotem gotowym", jednocze
śnie, historia XX wieku: ta utajona w parabolicznych wizjach Fraza K. i ta , która te wizje 
niebawem ustokrotni. 

Biografia jako pła:szczyzna wyjściowa dramatycznej konstrukcji musi jednak - zdawałoby 
się - spychać dzieło tak poczęte w stronę formuł i rozwiązań znacznie bardziej tradycyj
nych, niż te, do których Różewicz zdążył nas przyzwyczaić. Czy się więc „cofnął"? Czy po
zwolił się „zepchnąć" tej materii tak niepodatnej i tak trudnej do wbudowania w jego model 
dramatu? Czy też może , borykając się z tą materią, wykreował nową, kolejną w swoim do
robku jakość dramatycznej syntezy? Czytając „Pułapkę" , a tym bardziej oglądając ją na 
scenie - przy założeniu, oczywiście , że teatr stanie na wysokości zadania - warto skupić 
uwagę na tym, jak z materii biograficznej wyłania się ta synteza o rozległym polu znaczeń. 

Podstawowym zabiegiem, najbardziej widocznym - stopniowanym, narastającym - jest 
tu niby projekcja w przyszłość i w tę historię, która niebawem się dopełni. Zasada projekcji 
i retrospekcji obejmuje ponadto, co łatwo spostrzec, kolejność zdarzeń i obrazów w obrębie 
samej faktycznej biografii. Ale, właściwie, pojęcie proj ekcji nie jest tutaj odpowiednie, bo 
czas w „Pułapce" ma po prostu strukturę poetycką: ten czas jest płynny, nielinearny, 'Symul
taniczny; kojarzy przeto całą tę biografię i historię w ieden obszar i jeden wymiar jednocze
sny. 

Poetyckiej strukturze czasu odpowiada cała struktura świata przedstawionego, którego do
minantą będzie tu jednak najwyraźniej świat wewnętrzny bohatera. Teatr „wewnętrzny" za
tem, o którym myśli i pisze Różewicz od lat dwudziestu .. . ? W wypadku „Pułapki" to zja
wisko zyskuje także nową postać, inną niż ta, którą pamiętamy chociażby z „Białego 
małżeństwa" i może najpełniejszą właśnie pomiędzy tymi, które znaliśmy dotąd. 
Różewicza teatr „wewnętrzny" to nie tylko wyobrażenia ucieleśnione scenicznie (jak cho

ciażby w „Białym małżeństwie") , sny, wizje i ryczałtem to wszystko, „co się komu w duszy 
gra" . Wizje Franza - wyodrębnione w paru momentach jako wizje, ale 'Stopniowo coraz głę
biej integrujące świat przedstawiony- są w „Pułapce" niezmiernie istotne, stowarzyszone z sy
multanizmem czasu i akompaniamentem historii. Ale naprav.-dę wewnętrzny świat Franza 
promieniuje w wyczuwalny i aktywny sposób na cały obszar dramatu. Zabarwia i odkształca , 



i przeobraża wszystkie sceny; nadaje im to~ niez~ykły- d~a~ni, niepokoi,_ drażi:;~ i ś:i1ieszy, 
wydłuża cienie, zmienia proporcje. Nares~c1e,_ to J~St to. włas~ie , o czym p1:>ał Roze~1cz _sze~ 
snaście lat temu: „pustka między zdarzemami, miJczeme między słowami, oczek1wame ... 
Myślał wprawdzie wtedy o Czechowie, Czechow umarł. tylko dwadzieścia lat przed Kafką. 
Pustka milczenie, oczekiwanie przez ten czas spotworniały. 

Pustka, milczenie, oczekiwanie ... lecz nie na „nowe życie", jak jeszcze u Czechowa. _Pro
mieniowanie wewnętrzne Franza obejmuje więc także sceny z pozoru tylko obyczaJ?We. 
rodzinne, towarzyskie i zapisane w tej biografii. Kojarzy je w jed~ą całość, poetycką w isto
cie, wyobcowuje i wyposaża w niepoko_jącą persI?ektywę ---:- . drugie dn?, wyczuwal~e. bez 
przerwy. Każda z tych scen w któryms momencie potwo~meJe. Czas!'lm~ - potwormeJe w 
śmiechu. Kiedy Franz mówi i kiedy milczy. Kiedy wybiera ~eble i kiedy zrywa. zar~czy
ny. Kiedy wpycha swoich przyjaciół w idiotyczne sytuacje, umiera na ~at:y i :i~ama się za 
tęgą pomywaczką w cielistych pończochach. Jest zawsze obok. Jest gdzie mdzieJ. Jest obcy. 
Patrzy w inną stronę. • . . . . 

Czarna ściana. Sfory Oprawcow. Zagłada Zydow. To me w~zystko. To znaki, kt~re znaczą 
tutaj najmocniej . Mówią i o kondycji ludzkiej, i o losie człowieka urodzonego w wieku dwu-
dziestym. . . . 

Czy jednak to, eo Il:apisałem i:;a koniec, nie ~a_brzr;ii~ł.o zbyt pate~yczme albo zbyt gło~no? 
Bo nie na codzień lubimy myślec, a tym bardzie] mowie, o _sytuacJ~ch ost~t~cz~ych: Kied! 
przed rokiem wygłaszałem we Włoszech referat o drama~urgn ostat~iego ~~1esi~c10lecia.' traf:ł 
mi się, w ironicznym kontekście, passus o „opłakanym wieku dwudziestym :, ktor:rr;u me naJ
skuteczniej wystawiają rachunki liczni autorzy tak zwanego „teatru fa~tu . Posrod ~łuch~
czv - ludzi teatru profesorów dramatu - znalazł się dyskutant, odosobniony wprawdzie, kto
ry" kontekstu ironi~znego nie zrozumiał, za to poczuł się dotknięty ~o żyw~go przytoc~on:ym 
pa'Ssusem. - To fałszywa retoryka, signore Kelera! Una falsa retonca! ŻyJemy ~ ~1elkich 
czasach. Genialnych odkryć. Fundamentalnych przeobrażeń. Te czasy są nam dane i me nale
ży ich opłakiwać! 

Una falsa retorica ... z której strony? 
J6zef Kelera 

„ 

Tadeusz Różewicz 

STRAHOVSKI KAMIENIOŁOM 

Na stole stały szklanki z piwem. Przez szybę widać wzgórza, w których wyrąbany był Stra
hovski Kamieniołom. Byliśmy w dobrych humorach. W restauracji było cicho i ciepło, 
a na dworze listopadowy ostry wiatr. Kamieniołom było widać przez .szybę. Sciany jasnej 
piaskowej skały były otwarte i miejscami wzmocnione plombami z cementu. 

Nad Kamieniołomem wznosiły się jakieś wieżyczki i anteny. „Zdaje się, że tu jest jakaś 
fabryka" - powiedział S., który „hol?wał" mnie po Pra~ze: . . . . . 

W latach, kiedy toczył się proces Jozefa K., obok kam1eruołomow zna]dowały Slę wielkie 
śmietniki. Przedmieście nazywało się Marianka, było to przedm·1eście o złej sławie. Często 
zdarzały się tu rabunki i mordy rabunkowe. Te piękne, zielone wzgórza to po prostu góry 
śmieci, które z czasem, okryły się ziemią, trawami i drzewami. 

- Trzeba będzie poszukać w rocznikach pism z tamtych lat, czy nie znaleziono na śmiet-
nikach, albo w kamit~niołomie jakiegoś urzędnika zakłutego nożem. . 

- Myślisz, że znalezienie w tym miejscu zasztyletowanego człowieka ma jakieś znaczenie? 
Uważasz, że to świadczy o realiźmie procesu? 

- W każdym razie okazuje się, że to najbardziej metafizyczne dzieło, jakie napisał Kafka, 
opiera ~ię na elementach świata realnego. 

- Chodźmy. Szukajmy dalej śladów Józefa K. 
Zapłaciliśmy za piwo. Od ulicy w stronę kamieniołomu prowadziła wyzw1rowana ścieżka. 

Przy kamieniołomie stała mała drewniana buda. W kamiennej ścianie były żelazne drzwi. 
Na dużej tablicy wypisane było ostrzeżenie, że wstęp na teren kamieniołomu jest wzbroniony 
i zagraża życiu. Z drewnianej budy wyszedł dozorca i przyglądał się. Szliśmy wzdłuż kamie
niołomu. Swieciło teraz słońce. W pewnym miejscu skały tworzyły studnię. Na ziemi leżało 
kilka odłupanych kamieni. Jeden z nich był duży, prostokątny, podobny do małego ołtarza. 
Może na tym kamieniu oparł głowę Józef K., a nad nim stali oprawcy i podawali sobie z rę
ki do ręki nóż. 

W pewnym miejscu była wielka reklama stacji naprawy samochodów, a dalej miejski 
szalet. 

Ten budynek na odległych wzgórzach to dawne koszary. Kiedy Józefa K. mordowano w 
kamieniołomie, mógł zobaczyć tylko ten szary i długi dom, mnych nie było w najbliższej 
okolicy. Prawdopodobnie ktoś otworzył okno, może jakiś żołnierz usłyszał krzyk. Ale budy
nek był zbyt odległy i żołnierz nie był pewien, czy ktoś krzyknął. Krzyk się nie powtórzył. 

O świcie słychać było na dziedzińcu koszarowym ostre i jasne dźwięki pobudki. Ludzie, 
którzy na dźwięk trąbki zrywali się ze snu, nie mogli tego zrozumieć, czemu niewinny 
człowiek, Józef K. został stracony na mocy nigdy nie ogłoszonego wyroku. Byli to prości 
żołnierze. Przysięgali wierność i posłuszeństwo - i wykonywali swój obowiązek. Wszyscy 
ubrani w jednakowe mundury stali w szeregu. To właśnie ich uratowało i zawsze ratuje przed 
sądem. 

1957 



Tadeusz Różewicz 

PISARZ W TEATRZE 

Międzynarodowy dzień teatru obchodzony był w roku 1974 pod hasłem „Pisarz w teatrze". 
W związku z takim „świ~tem" mnożą się imprezy, artykuły, ankiety i różne akcje dobro
czynne, jakby ludzie chcieli upewnić się, że „pisarz" jeszcze jest potrzebny w teatrze. Za
prasza się również pisarzy na spotkania. I ja odbieram od kilku dni telefony i listy, w któ
rych znajdują 'Się różne ankiety dotyczące „:roli" pi'Sarza w teatrze. 
Ponieważ pnez okrągły rok słyszy się, że dramaturgia polska przeżywa głęboki kryzys, że 
nie ma przyzwoicie napisanych sztuk, że rola pisarza się skończyła, więc te oznaki zaintere
sowania wzruszają. Stosunek do pisarza „w teatrze" przypomina stosunek do upośledzonego 
dziecka. O „dramaturgii pol'Skiej" mówi się jeszcze gorzej jak o telewizji i gastronomii. 
Po tym wstr:-pie pozwolę sobie odpowiedzieć na jedną z wielu ankiet. 
Oto pytania i odpowiedzi. 
1. W jakim stopniu teatr współczesny odzwierciedla naszą rzeczywistość? Współczesny teatr 

jest częścią naszej rzeczywistości. Jest rzeczywistością a nie zwierciadłem, które odbija 
rzeczywistość. Może to być - w zależności od twórcy - rzeczywistość pozorna, fałszywa, 
wykrzywiona, pozbawiona sensu, absurdalna, groteskowa... Mówiąc „teatr współczesny'' 
ciągle jeszcze myślę o teatrze i pisarzu. Pozwólcie mu zostać w teatrze obok reżysera, ak
tora, scenografa, kompozytora, elektryka, krawca, rady zakładowej, cenzora, fryzjera , kie
rownika artystycznego.„ 
Wracając do pytania: teatr nie odzwierciedla, teatr me jest lustrem, w którym przegląda 
się „rzeczywistość". 
Teatr organizuje, ogniskuje, skupia i wzmacnia rzeczywistość. Integruje. „Rzeczywistość'' 
bez teatru jest niepełna. Teatr nie odzwierciedla ale przemienia rzeczywistość, jest „wyż
szą" rzeczywistością. 
Poeta Rilke - ustami Maltego - tak mówi w chwili jasnowidzenia: „Ta oto godzina, po
jmuję teraz, na zawsze odgrodziła mnie od naszych teatrów. Co mnie do nich? ... To jest 
ta sama niedogotowana rzeczywistość, która po ulicach leży i po domach, tylko że tam 
więcej jej się gromadzi, niż mieści się w jednym wieczorze ... " Niedogotowana rzeczywi
stość. Świetne określenie. Doskonały tytuł sztuki w stylu „Witkacego". 
Jeszcze raz powtórzymy pytanie: „W jakim stopniu współczesny teatr odzwierciedla naszą 
rzeczywistość"? „Naszą rzeczywistość" ... to zbyt proste. I dlatego trudno jest odpowie
dzieć, chyba że sloganem płaci 'Się za slogan, frazesem za frazes, pustosłowiem za pustosło
·wie. 
Być może, trzeba było zapytać: Czy i w jakim stopniu współczesny teatr i współczesna 
dramaturgia odzwierciedlają rzeczywistość PRL, Europy, Świata„. 
„Teatr współczesny" to bukiet złożony ze „stu kwiatów" (i nie tylko kwiatów). Jest to 
olbrzymi, ciągle rozrastający się organizm; w skład tego organizmu wchodzi Teatr Gro
towskiego obok teatru Kantora, teatr studencki obok teatru Szajny, teatr jednego aktora 
obok „teatru muzycznego", mamy też teatry reżyserów: Jarockiego, teatr Hanuszkiewi
cza, teatr Swinarskiego, teatr Brauna, mamy teatry studenckie i amatorskie, mamy 
szczęśliwy (bo pozbawiony gadaniny) teatr pantomimy Tomaszewskiego, mamy teatr lalki 
i aktora„. a potem idą teatry poszczególnych pisarzy: Szaniawskiego i Kruczkowskiego, 
Gombrowicza i Mrożka.„ Sto teatrów, sto nazwisk, twarzy. Między „teatrami" istnieją 

I , 

' ' 

obecnie większe różnice niż między zegarem i niedogotowaną wołowiną, między sonetem 
Rilkego i reklamą margaryny. 
A oprócz tego z głębi historii teatru wydobyv.'ają się na powierzchnię gło:sy dawnych wiel
kich proroków i męczenników teatru: Artaud: 
„Jak dżuma, teatr jest czasem zła, tryumfu czarnych mocy, które potężniejsza niż one siła 
ożywia - aż wygasną ... Możliwe, że jad teatru zaszczepiony w ciele społeczeństwa rozkła
da je, jak mówi Swięty Augustyn.„ Powstaje teraz pytanie, czy w świecie, który się stacza, 
który nieświadomie popełnia samobójstwo, znajdzie się związek, co utworzony z ludzi zdol
nych narzucić społeczności wyższe pojęcie teatru - da nam wszystkim naturalny, magicz
ny odpowiednik dogmatów, w które przestaliśmy wierzyć„. Teatr współczesny upada, po
nieważ -stracił poczucie powagi z jednej, śmiechu z drugiej strony ... dlatego, że zerwał 
z duchem głębokiej anarchii, który jest fundamentem wszelkiej poezji.. Nasz literacki 
podziw dla Rimbauda, Jarry'ego, Lautreamonta i kilku innych, który pchnął dwóch lu
dzi do samobójstwa, ale który sprowadza się, dla pozostałych, do kawiarnianej paplaniny, 
jest cząstką pojęcia poezji literackiej, sztuki oderwanej, obojętnej działalności duchowej, 
która nic nie robi i nie tworzy.„" 
Wróćmy jednak z tych podniebnych regionów na nasz śmietnik (to nie przenośnia, pano
wie donosiciele estetyczni i inni!), do naszej „ankiety". 

2. Jakie jest miejsce i rola adaptacji literackiej w repertuarze teatralnym? 
W zasadzie jest to rola zastępcza. Bierze się adaptacje powieści lub opowiadania, kiedy 
brak dobrej sztuki teatralnej. Inna sprawa, że często adaptacja zmienia się w sztukę tea
tralną (która jest lepszym teatrem od teatru opartego na „prawdziwej sztuce"). To za
leży od konsystencji, od stopnia „stężenia" materii dramatycznej (i teatralnej) w tym no
wym dziele, które powstało „na podstawie" powieści, noweli, poematu„. Tak zwany teatr 
faktu - (czyli różne montaże i zestawienia akt sądowych, zeznań, fragmentów pamiętni
ków, dokumentów, gazet) - również nie jest ani teatrem ani dramatem, jest zaledwie 
adaptacją rzeczywistości (do tego typu zaliczam różne widowiska typu „Żołnierze", „Pro
ces Oppenheimera" itp. „sztuki" spisane z akt sądowych). Uważam, że tego typu widowi
ska mówione nie mogą zastąpić sztuk teatralnych, drąmatów, komedii„. a to dlatego, że 
sztuka teatralna, dramat żywi się przede wszystkim autorem, jego wyobraźnią, jego ję
zykiem („stylem"), wreszcie jego życiem, (tak, tak!). Adaptacja w repertuarze teatralnym 
będzie odgrywała tym większą rolę, im mniej będzie dobrych, współczesnych sztuk tea
tralnych. Ale ponieważ teatr nie jest identyczny z tekstami dramatycznymi, może on 
przeżywać rozkwit w okresie „kryzysu" dramaturgii pisanej; może też być odwrotnie. 
Moim zdam2m, w tej chwili teRtr może istnieć i rozwijać się bez pic;arza. Mogą też istnieć 
<>ztuki pisane bn realizac:ji teatralnej. Natomiast teatr nie rr..oże istnieć bez aktora i bez 
publiczności. 

3. .Tak daleko może sięgać ingerencja reżysera w tekst literacki? 
Sięgnę tutaj do zamierzchłych czasów. Tadeusz Peiper (który nb. ciekawiej pisał o teatrze 
niż dla teatru) opatruje swoją sztukę „Szósta! Szósta!" taką uwagą: Utwór nie posiadałby 
pełni charakteru teatralnego, gdyby rola reżysera nie była w nim ujęta zgodnie z duchem 
całości. 
W „Szóstej! Szóstej!" reżyser pojawia się jako współtwórca dzieła teatralnego w całkowitym 
znaczeniu wyrazu „\vspółtworzenie". Instrukcja do jednej z niemych scen zbiorowych 
brzmi: „O ile by uzyskanie właściwych kreacji scenicznych wymagało w pewnych miej
scach wykrzyków, słów, zdań lub pieśni, dotwarza je reżyser". Oczywiście, należy się do
myślać, że reżyser owe „słowa, wykrzyki, zdania lub · pieśni" uzgodni z autorem. Zauwa-



żmy jednak, że „instrukcja" Peipera dotyczy „jednej z niemych scen zbiorowych". 
Jeśli o mnie chodzi, to uważam, że ingerencja reżysera w tekst literacki jest konieczna, 
jeśli z tego tekstu ma powstać spektakl teatralny. Oczywiście, nie jest to ingerencja cen
zora lub przedsiębiorcy, księdza lub przedstawiciela straży pożarnej. Jest to ingerencja 

~~ó~e teksty, takie „chały" plecione z różnych „widzi mi slę", że tylko ingerencja 
reż~era może uratować autora. Oczywiście, ważne jest kto w co ingeruje. Jeśli ingeruje 
głupiec, to narobi głupstw (zresztą zawsze znajdzie adwokatów swojej bzdury). Chociaż 
na „użytek domowy" wszyscy są genialni (albo od biedy „oryginalni"), to przecież wbrew 
całej gadaninie można odróżnić blagiera od uczciwego artysty, a nawet głupiego od mą
drego. Mądry reżyser wie, gdzie leżą granice jego ingerencji w tekst literacki. Ciężkim 
grzechem w stosunku do autora jest fałszowanie, przekręcanie idei sztuki (przy pomocy 
różnych zabiegów, np. niezgodnego z intencjami autora rozkładania „akcentów"), ale tu 
już wkraczamy w dziedzinę nie „teatrologii" jeno „krymmologii". 

Wrocław, 1974-1976 
• Z przygotowanej do druku książki pt. „Wystawiam rachunek" . 

TADEUSZ RóżEWICZ 

- jeden z najwybitniej~zych polskich pisarzy współczesnych, poeta, dramaturg, prozaik, ese
ista. Ur. w 1921 r. w Radomsku, tam spędził młodość i lata okupacji; kapral podchorąży 
Armii Krajowej. Po wojnie studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez 
wiele lat mieszkał w Gliwicach, obecnie we Wrocławiu. Debiutował jako poeta tuż po wojnie 
w prasie literackiej; debiutem książkowym był tom poetycki „Niepokój" (1947), który wywarł 
decydujący wpływ na całą generację poetów polskich. 
Następne tomy poetyckie: „Czerwona rękawiczka" (1948), „Pięć poematów" (1950), „Czas, 
który idzie" (1951), Wiersze i obrazy" (1952), „Równina" (1954), „Poemat otwarty" (1956), 
„Rozmowa z księciem" (1960), „Zielona róża" (1961), „Nic w płaszczu Prospera" (1962), 
„Twarz" (1964), „Twarz trzecia" (1968), „Poezje zebrane" (1971). W prozie debiutował o rok 
wcześniej niż w poezji, w r. 1946, tomem humoresek „W łyżce wody"; wydał ponadto: „Ka-

,·. 

Fot . J. Bortkiewicz 

rtki z Węgier", „Opadły liście z drzew", Przerwany egzamin", „Wycieczka do muzeum", 
„Teatr niekonsekwencji ' ', .,Przygotowanie do wieczoru autorskiego", „Proza", „Duszyczka". 

Dramat: w r. 1949/1950 opublikował niezauważony jeszcze dramat „Będą się bili". Właści
v.rym debiutem dramatycznym jest „Kartoteka", której prapremiera odbyła się w Teatrze 
Dramatycznym m. 'St. Warszawy w r. 1960. Następnie: „Grupa Laokoona'', „Swiadkowie, albo 
Nasza mała stabilizacja", „Smieszny staruszek", „\Vyszedł z domu", „Spaghetti i miecz", „Stara 
kobieta wysiaduje", „Akt przerwany", „Rajski ogródek", „Pogrzeb po polsku", „Na czwora
kach", „Białe małżeństwo", „Odejście Głodomora", „Do piachu' ', „Pułapka". 

J est jednym z najbardziej znanych na świecie pisarzy polskich, najczęściej grywanych, 
najczęści e j nagradzanych w kraju i zagranicą. Jest również najczęściej grywanym pisarzem 
polskim w Teatrze Współczesnym we Wrocławi u. 



FRANZ KAFKA, 

ur. w roku 1883 w Pradze czeskiej, umarł na gruźlicę w Kierling kolo Wiednia w roku 1924. 
Większą część życia spędził w Pradze. Pochodził z żydowskiej rodziny kupieckiej, pisał po 
niemiecku. Ukończył studia prawnicze, pracował jako urzędnik ubezpieczeniowy. 

.Jako ph;arz za życia niemal nie znany; wydał jedynie kilka opowiadań: „Wyrok" (1913), 
„P:czemiana" (1916), cykl nowel „Lekarz wiejski" (1919), „Kolonia karna" (1919), „Głodomór'" 
(1924). Utwory te ukazały się w języku polskim w zbiorov.rym tomie pt. „Wyrok" (1957). 

Pozostałe utwory ogłosił po śmierci Kafki je go przyjaciel, krytyk literacki Max Brod. Były 
to powieści: „Proces" (1925; na polski przetłumaczył ją Bruno Schultz w roku 1936), „Zamek" 
(1926), „Ameryka" (1927); spośród opowiadań m. in.: „Schron", „Olbrzymi kret", „Myśliwy 
Grakchus"; także „Aforyzmy i przypowieści" (w polskim szerszym nieco wydaniu „Nowele 
i miniatury"). Z prozy intymnej: „Dzienniki 1910-1923", „Listy do Mileny", „Korespon
dencje 1902-1924". Max Brod uczynił to wbrew wyraźniemu życzeniu pisarza, który naka
zał mu spalenie całej pozostałej po nim spuścizny. Brod jest również komentatorem pisarstwa 
Kafki , autorem wielu rozpraw i szkiców oraz podstawowej, jak dotąd, monografii na temat 
życia i twórczości zmarłego przyjaciela. 

Po II wojnie światowej uznano Kafkę za jednego z największych prozaików współczesno
ści . Wywarł on olbrzymi wpływ na powieść drugiej połowy na'Szego stulecia. Odrzucił trady
cyjne konwencje prozy: opisowość, fabułę, psychologię, wprowadził zaś wieloznaczne, parabo
boliczne obrazy, ukazujące tragiczne uwikłanie człowieka w świecie współczesnym. 
Bohaterem jego utworów jest człowiek skazany na udrękę samotności i permanentnego po
czucia winy, beznadziejnie zmagający się z anonimowymi siłami zbiurokratyzowanego świata, 
które zagrażają ludzkiemu istnieniu. Pisarstwo Kafki jest wizją nadchodzącej przyszłości; mó
wi o człowieku dławionym przez totalitaryzm, o epoce masowej zagłady, wielkiej, mechani
cznej rzezi. O człowieku administracyjnie zniwelov.ranym do rzędu kolejnego numeru porzą
dkowego. 
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UTWORY TADEUSZA RÓŻEWICZA W INSCENIZACJI KAZIMIERZA BRAUNA 

1. „Akt przerywany", Lubli.n, Teatr im. J. Osterwy, prapremiera 28 II 70 

2. „Kartoteka", Lublin, Teatr im. J. Osterwy, prem iera 13 II 197 2 r„ pierwsza realizacja tekstu integral-
nego (I i II wersja utworu) 

3. „Akt przerywany", Teatr TV, 31 VIII 1972 r. 
4. „Stara kobieta wysiaduje"„ Teatr im . .J. Osterwy,premiera 11 IX 1975 r. 

5. „Białe małżeństwo'', Wroclaw, Teatr Współczesny, premiera 11 IX 1975 r. 

6. „Biale małżeństwo", Port .Jefferson, New Jork, USA, prapremiera amerykańska 3 XII 1975 r. 

7. „Stara kobieta wysiaduje", Teatr TV Wrocław, premiera 17 V 1976 r. 

8. „Kartoteka", Teatr „Sofła", Sofia, Bułgaria, premiera 19 II 1978 r. 

9. „Kartoteka", PWST Kraków (dyplom IV r. Wydziału Al:torskiego) premiera 1 IV 1979 r. 

10. „Przyrost naturalny", Wrocław, Teatr Współczesny, prapremiera 30 XII 1979 r. 

11. „Kartoteka", University of Connecticut, Storrs, Connect.icut, USA., prapremiera amerykańska 
28 III 1980 r. 

12. „Kartoteka", Notre Dame University, Indiana, USA, premiera 23 IV 1982 r. 

13. „Stara kobieta wysiaduje", Projekt Arts Centre, Dublin, Irlandia, premiera 28 IX 1983 r. 

14. „Pułapka", Teatr Współczesny, prapremiera polska, styczeń 1984 r. 

UTWORY TADEUSZA RÓŻEWICZA W TEATRZE WSPÓLCZESNYM WE WROCŁAWIU 

1. „Kartoteka'', reż. Zdzisław Dąbrowski, premiera 24 IV 1965 r. 

~ „Stara kobieta wysiaduje'', reż. Jerzy Jarocki, prapremiera 28 VI 1969 r. 

3. „Białe małżeństwo", reż. Kazimierz Braun, premiera 11 IX 1975 r. 

4. „Odejście Głodomora", reż. Helmut Kajzar, prapremiera 9 II 1977 r. 

5. „Przyrost naturalny", reż. Kazimierz Braun, prapremiera 30 XI! 1979 r. 

6. „Pułapka'', reż. Kazimierz Braun, prapremiera polska, styczeń 1984 r. 
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