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Y..t znowu 
Różewicza tea t r eh arszaws-
kł ch. Od . cz ;,Gr1 v>'Y\ La '!mona", 
a przedte ,~Ka ~teki" ł debjut 

dramaturgiczny p ety) eat z Dra4 
matycznym, b;ył ~1 r~ d im ściem . 
Raz, bardzo niefortunnie, zagrflło „Na
szą małą stabilizację" i „śmiesznego 
s taruszka" „. Ateneum, przed wakacjami 
„Akt przerywany" pokazał się w pół
a,matorskim STS-ie. W tej chwili T ea tr 
Współczesny m!ł w próbach „śmieszne
go staruszka", z Tadeusze m Fijewskim. 
A przedtem „tak zwaną komedię" Ró
żewicza , „ WyszecH z domu" , zagrał T e
atr Narodowy. Pisało sję sporo o t ym, 
że Różewi'cz jest najbardzi,e j zaniedba
n :v,m polskim autorem współczPsnym: to 
prawda. Nie to, że go się źle grało, 
jak przez długi czas Mrożka; R.óżewicza 
w ogóle się nie gpało. W tej. chwili, 
:>:daje się, teatry warszaw.skie zaczyna7 
ią wreszcie .rozumieć, że n ie gr a n i e 
.Jednego z najwybitpiejszvch a11torów 
współczesn:vch nie 1est na.ileoszym świa
rlect,vvem, jakie mol'!ą so'bie wy~tawić. 
'Rardzo cieszy 7Właszcza cl ~cyzja Teatru 
Narodowe.~o włączenia tei clramatunzii 
clo swoiego repert.u.!łru. O<ikad stał się 
naprawrle nierwszą scena 'Rzeczvoosooli
t ei, potraf.i p'p:ez samo umii>-;zcze'1le 
czvi e~oś na 7wi-;ka na afiszu nobilitowa& 
autora. Bącl?my szczerzv i RóżPwiczowi 
'b:vło to bardzr> notrzebne. Miał ~mi n i ę 
trucl n eitf> i mało ~rzPcl':nPl!:O rlzier-ka 
wsoółczesni>i drnmaturgii. Pewnie fał
~zvwa nninie, c'lość jerinak skute<'znie 
odcina ,1a<'ą wvhitnego autora współcze
snego od sceny. 
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P rzedstawi·enie .,l;Wł'.QflCł~J.! · qgmu~· w 
Na r odowym jest więc JaR y - symbolicz
n ym gestem pojednania · .· Róż~wicza .t .Z 
Warszawą. To największy1 (i jedyny:'' j ak 
się okazuje), plus tego f;łktu, Bo jest 
to też trzecia próba Wandy Laskow,.. 
skiej teatralizowania g.oety .:_ próba z-e 
wszystk~~!;l · ctotychczasow,r ch · najmfłiej 
udana, niestety. Wielka machina teat7 
ralna, zbyt rozbudowana,.!· niepotrzebnie 
derp.onizująca „tak zwanąn· komedię" Ró
żewicza, przytłoczyła · te ' st, pró. bowała 
mu nadać (po co?) rangę. nowohesnego 
m9ralit_etu, opatrzyła go komentarzem 
awangardowej stylistyki ti atralnej. Naj
bardziej zwyczajny dialog był podawa
ny z przy.tupem „nowocze~ności", ba9a.1'
ne scenki obyczajowe, 511ękne własme 
swą żagęszczoną banalnością, sprawia
ły wrażenie pro. raczych z~iWidzeń ; otwie
rały się i zamykały w spospb wie
loznaczny drzwi (w li 'zbie trzyna
s tu), na sceuę wd;derał ij się dwukrot
n ie skłębiony tłum uczestników upior
nej pę.ntomimy, „Trafi<.~n.ia" była tyl-

ko· jedna scena , z grabarza m i/ prosta, 
le~ko nasz~icowana , bezqłędnie i zagrąna 
przez Ka zimierza Wichłiiarza ·(Stary.). 
Bo·gdana Baera (Młody) 'i Ignacego ·iwa
chowskie~b tHenryk). Epizod, któ\ Y wart 
oył , p,rzed~t.awienia . Wielki błąd teatru: 
obsa~,zenie\Yl roli Ewy Wandy Łućzyc
kiej, J?rze~~~ tekstowi i p·rzeciw "~amej 
aktorce. Nieciekawie, w sztuce sąlono
wej powiedzieć by należało: m a rtwo. 
poprqwadzeni Grażyna Staniszewsr1a i 
Damja.n Damięcki w rolach dzieci, 'Gi
zeli ,i Beniamina. Bartjzo pr0cćyzyjny w 
szoz~gó1e , rozmazany jako postać :r;gna
cy .Macho~ski (Henryk). Przykro jest 
kwitować pracę aktorów tak sztampo• 
w yr:ni ' cenzu:r·~'ami, nie potrafię jednak 
riic w\ęcej . \( .siebie wyct'usić: w tym 
pr:zed stlawiet11u - odn'osiło się wrażenie 
-- aktor l;>ył prowadz·ony za rękę, oa 
scenki do scenki, posłusznie i bez prze
H;onania wy~onywał polecenia , reżyse
ra. Na widowni, n iecierpliwie czeka
j ącej .na obieca tte~o je.J, Różewicza i na 
żywy teatr, zapowie,dziany jedną sceną 
w 1 pierwszej' części , -sceną z grabarza
mi~ robiło się coraz chłodniej i coraz 

\Sll'l.tt tniej. Gdyby nie -przed:staw~enie Je-
rz~go Jarockiego (W krakowskir:n Tea• 
trze Starym), gotów bym uwierzyp, że 
to wina Różewicza. A to przecież za
winił >teatr. Wyciągnął przyjaźnie rękę 
do' po~ty, przvwitał go w Warszawie;· 
posadził .onieśmielonego na krzesełku i 
zajął się stu diowaniem własnych min. 
A · Różewicz ' siedział cichutko· Z boku 
i wiądł. 


