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Z Pamiętnika Matki 
Rok 1921, 9 października 

Czułam się cały czas dość źle . Poszłam wieczo
rem na różaniec, idąc do kościoła poczułam bóle. 
które nie dały mi iść do domu. I wtedy poczułam 
jakiś lęk, że mogę na ulicy urodzić moje dziecko. 
Stałem oparta o ścianę , kiedy mnie spo tkała zna
joma pani i zaprowadziła do domu. Za dwie godzi
ny, o godzinie dziesiątej urodził się syn. 

Troszkę byłam rozczarowana, bo bardzo pra
gnęłam córki. Dzieciak urodził się zdrowy, tłu
ścioch. Miał długie, czarne loczki, które siegały 
prawie do połowy szyi. Dziecko było nadzwyczaj 
spokojne. Ojciec był dumny, że ma drugiego syna. 
Starszy braciszek, Jan uszek, ciągle mnie pytał, 
którędy bocian przyniósł mu braciszka. Musiał mu 
ojciec otworzyć oberluft i pokazać , jak to bocian 
skorzystał z tego, że okno było nie zamknięte 
i podrzucił braciszka. 

Syn nowo narodzony taki był spokojny, spał 
świetnie; nieraz wstawałam w nocy i zaglądałam 
do kołyski, czy aby się nie udusił, że nic go nie 
słychać. Synowi daliśmy na chrzcie Tadeusz, bo 
starszy braciszek miał na to imię wielką ochotę. 
Pytałam: Nusek. jakie dać imię braciszkowi? Od
powiedział mi -Tadeusz Kościuszko. A poszło stąd 
upodobanie, bo u nas wisi duży portret Kościuszki. 

Chrzest odbył się w kilka tygodni po narodzi
nach syna. Na chrzestnych rodziców poprosiliśmy 
znajomych: na chrzestnego Ojca był zaproszony 
kolega z branży sądowej, a na chrzestną matkę 
sąsiadka. Chrzestni rodzice byli ubrani wizytowo 
na uroczystość. Mój mały synek był ubrany do 
chrztu na biało, tak jak wtedy było modnie: je
dwabie i koronki. Gości na chrzcinach było sporo. 
Wszyscy się dzieckiem zachwycali. Do chrztu je
chaliśmy dorożką. 

Chrzestni rodzke oddali mi dziecko w domu 
po chrzcie, życząc wiele dobrego mnie i dziecku. 
Na pamiątkę od chrzestnych rodziców chrze śn iak 
dostał jakieś pieniądze do poduszki. No , a potem 
przy uczcie, to znaczy na chrzcinach, pito, jedzo
no i mówiło się najwięcej o bohaterze dnia: a to że 
przy chrzcie nie płakał jak inne dzieci, to, że się 
nawet nie skrzywił, jak mu ksi ądz sól do buzi kłacll. 
Inni mówili: jakie to grubiutkie i różowe . może 
księc\z m będzie, szkoda, że nie ma imię Franek. 
Gośc i e jedli, pili, toasty wznosili, bo wypić było co 
zawsze. O to się ojciec starał. Ojciec mówił: gość w 
domu, Bóg w domu, a to że syn, trzeba podwójnie, 
godnie popi ć·. Córka, mówił ojciec, t eż dziecko, ale 
to już nie to, co chłopak. No i jedli, i pili , zaśpiewali 
kilka pi rn;C'nek sentymentalnych, kilka ojczyźnia-

nych, w k011cu sto lat i kochajmy si ę i wszyscy się 
porozchodzili. (. .. ) 

W 1921 r. , kiedy nam się unidzi ł syn Tad •usz, 
mieszkaliśmy przy ulicy Reymonta. Zajmowaliśmy 

dwa małe pokoiki z kuchni ą i przedpokojt>m. To 
było zaraz po wojnie, o mieszkania było ciężko . (. .. ) 

Żyło si ę wtedy wię.:ej n iż skromnie, o żywność 
było bardzo trudno. Pamiętam. jak ojciec przyno
sił jakie: przydzi ały z biura, które skład ały si 
z burej faso li i j ęczmiennej kaszy. (. .. ) Kuchnia 

była pod psem, przeważn i j d li śmy kartoflane 
kluski, kapustę, fa solę i krupn ik. O słoninę było 
bardzo trudno. (. . .) 

Zima 1921 roku była ciężka , mrozy były wiel
kie, palil i śmy torfem, bo węgla było mało . ( ... ) 

Dziecko było zdrowe i dobrze się rozwijało . 
W szóstym mie ' iącu dostał synek pierwszego ząb
ka. 'N domu była wielka radość'. Ząbek zobaczyła 

nasza służąca, która dostała 1.a to prezent. Ka1111i
łam piers i ą dziecko aż do dzi es i ątego rnie . i ąca. 
W ósmym m i esiącu życ i a, w maju, kazałam dzi c
ku szczepi ć ospę . Ospę szczepił w Osjakowie le
karz z Wi ]unia. Bardzo tego dnia i ci szyłam, 
bo lekarz podniósł mojego synka wysoko ponad 
swoja ,głowę i powiedzi ał; palszcie matki, tak czy
sto i zdro wo powinno wyglądać każd dziecko. 
W czerwcu dziecko dostało dezynterii i dobry mie
c; i ąc było ciężko chore, niemal nieprzytomne z o ·la-

Stefanii Różewicz 
bienia, ale w pierwszych dniach lipca zacz(;'ło dziec
ko byL' coraz zdrow:-.ze i pierwszy raz uśmiechni;
lo s i ę do b i ałego konia . 

Pierwszt' słowo, jaki!.:' cl1.it' cko wymówiło, było 
„mama" . Już po roku życia dziecko dość dużo 
wyrazów mówiło wyraznie: na dziewczynę Aśka . 

bo słyszał jak myśmy wołali Staśka, a na starszego 
brata Usek. bo Januszek. Samo dziecko zao:ęło 
chodzi(-, jak '\kończyło rok i mil'siac: koni<'cznie 
chc i a ło samo już b iegać, a jeszcze nit:' mogło. Bra-

łam r(!cznik, przl'pasalam dziecko przez pół i pro
wadzi łam. 

Spraw i ał nam zawsze dzieciak wiele radości 
swoimi różnymi mlrudiami i powiedzonkami, któ
re tylko ono w swoim świerit• widzt'nia i myślenia 
rozumiało . W polu, jak chciał zerwac' kłosek zbo
ża, a nif' mógł. krzyczał do kłoska : puść, puśl' . 
Myślał pewni!.:', że lam w zil'mi ktoć; trzyma. A jak 
sit;.• o co obraził , wchodził pud ;;tól i wolał: poszc~ 
diem w świat. Jeszcze dzieciak nil> miał dw<'ich lat, 
jak dostałam atak 1wrkL Pami~'lam, jak podszedł 
do łóżka i płaczac mówił : \llusia, niech d~· boli, 
a ni<' umieraj. \V ogólt' wszystkim s ię int<'resowal, 
a najwi~cej zwierz(.'tami. 

W trzecim roku życia dziecko już paciorek 
krótki na pami(;:'L' samo odmawiało. Sl'rce miało 
dobn' ; takie mak·1is1wo a powodowało si' li tości ą. 
Było maleństwo, a jak zobaczyło biednc·gu dziad-

ka lub babk<;! , to l e ciało za niemi i mówiło: chodź 
do nas, to wam mamusia da. (...) 

Starszy bracisz k mi ał już sześć lat, a Tadzio 
by! o trzy lata młod szy. Doskonal sie bawili. Nie
raz zdumiona byłam pytaniami i ci ekawośc i ą dziec
ka. Stale pyta: a dlaczego, a po co, a na co? ( ... ) 
Jan uszek zawsze mówił: ja bt;:d\· pisał bajk i, bo 
bardzo lubił czytać i słuch ać (pięć lat mając). A 
Tadziu mówił majac tTzy lata: a ja będę zezbiarz 
albo gospodarz. będę miał konia i chałupkę , i pole. 

W 1924 roku urodził się nam syn trzeci. I tak 
samo jak w 1921 r., kiedy si~ u rodził Tad ziu, ojciec 
pokazał Januszkowi, którę d y bocian podrzucił 
brac iszka . tak te raz ja pokaza ł am Tad ziowi, 
że braciszka Stasia wrzucił bocian dymnikiem na 
strych . 

Tadeusz urodził si ę 9 października 1921 roku 
w Radomsku , ulica Reym onta 12, koło rzeczki 
Radomki. 

Z tomu „Matka odchodzi" 

Kasztan 
Naj smutn iej jest wyj e chać 

z dom ujcsicnnym ran kicrn 
gJy nic nic wróży ryc hłego powrntu 

Kas7tan przed domem :1.asad.w ny 
przez ojca rośnie \\ naszych oczach 

matka jest ma ła 

i można j ą nosić na n; kac h 

nJ pulce stoj ą slo iki 
w których konfitury 
jak bogin ie ze slodkimi usta rni 
zach owały . mak 
wiecznej młodoś ci 

woj sko w rogu szuflady już 
do koi1ca świata b~dz i e o łow iane 

a Bóg vszcchmocny który mi1>;zal 
gorycz do słodyczy 
wisi na ~c i an i e bczradn , 
i 7.lc nama lowany 

Dz icci11stwo jest _1 ak zatarle oblicze 
na /ł tej monecie kt óra dźwi((czy 
czysto 

Tadeusz Różewicz 



Autor Tadeusz Różewicz 
. I . 

Wiesz, Mamo, tylko Tobie mogę to po
wiedzieć na stare lata, mogę Ci powie
dzieć, bo jestem już starszy od Ciebie ... 
nie śmiałem Ci tego powiedzieć za ży
cia ... jestem Poetą. Bałem się tego sło
wa, nigdy go nie powiedziałem Ojcu ... 
nie wiedziałem czy się godzi coś takiego 
mówić. 

Wchodziłem w świat poezji jak 
w światło, a teraz się szykuję do wyjścia 
w ciemność ... przeszedłem piechotą kra
inę poezji widziałem jq okiem ryby, kre
ta ptaka dziecka męż
czyzny i starca dlatego 
tak trudno wypowie
dzieć te dwa słowa: ,Je
stem poetą", szuka się 
zastępczych słów, żeby 

zakomunikować ten 
,,fakt" światu, Matce. 
Oczywiście, Matka 
wie. O tym, żeby coś 
takiego powiedzieć 

ojcu nigdy nie myśla
łem ... nigdy też Ojcu 
nie powiedziałem 

„ Tato ... Ojcze ... jestem 
poetą" ... nie wiem czy 
ojciec zwróciłby uwagę 
na takie słowa ... byłby 
taki daleh .. że spytał-

by mnie (czytając gazetę, jedząc, ubie
rając się, czyszcząc buty .. .) „co tam (Ta
dziu) mówisz?" ... było to przecież jakieś 
"głupstwo" „co tam znowu?" ... nie mo
głem przecież powtórzyć jeszcze raz gło
śniej: „ Tato, Ojcze ... jestem poetą" ... Oj
ciec może by podniósł oczy znad talerza, 
znad gazety .. . patrzy zdziwiony a może 
nie patrzy tylko kiwa głową i mówi „do
brze ... dobrze" albo nic nie mówi. Napi
sałem wiersz „ Ojciec (w roku 1954) 
,,Idzie przez moje serce/ stary ojciec ... " 

nie wiedziałem czy Oj
ciec ten wiersz przeczy
tał, nigdy słowa nie 
powiedział ... zresztą ja 
też tego wiersza Ojcu 
nie przeczytałem ... te
raz jest rok 1999 ... 
i mówię tak cicho, że 
Rodzice nie mogą do
słyszeć moich słów 

„Mamo, Tato, jestem 
poetą" ... „ wiem Syn
ku" mówi Matka „za
wsze to wiedziałam" 
„ mów wyraźniej" nic 
nie słyszę mówi Oj
ciec ... 

Z tomu 
„Matka odchodzi" 

Od lat wyciszony, z pozoru mniej aktywny, faktycznie skupiony na tworze
niu poetyckiej autobiografii, tj . formy, która pozwoliłaby na ciągłość zapisu, na 
przekraczanie granic między życiem, a sztuką, na komentarz dotykający całej eg
zystencji, równocześnie przekonany, że taki komentarz jest niemożliwy, że po
ezja jest przestrzenią Niewyrażalnego. Twórca niedefiniowalny, niepokojący, po
eta zwrócony ku ciszy i milczeniu, odrzucający poetyckie rekwizyty, chciałoby się 
powiedzieć, pisarz mistyczny. A także klasyk awangardy, prekursor postmoderni
zmu, rewelator doświadczenia wewnętrznego. Poeta długiego życia, które otwar
ło mu drogę do Tajemnicy. Laureat Nagrody Nike'2000 za książkę „Matka odchodzi". 

Inscenizator Ryszard Major li 
Skromny głos 
jubilata 

Przedstawieniem „Odejście Głodomora" przy
łączamy się skromnie do rzeszy admiratorów twór
czości Tadeusza Różewicza , świętujących tej jesie
ni SO. rocznicę urodzin poety. 

Ta rocznica uzmysławia, jak wiele dokonał Ta
deusz Różewicz w dziedzinie dramatu i jak wiele 
teatr polski zawdzięcza tym dramatom. Jednym 
zdaniem można powiedzieć: bez twórczości autora 
„Kartotek.i"' teatr byłby znacznie uboższy w życio

dajną atmosferę dla myśli i piękna rozkwitającego 
od czasu do czasu na polskich scenach. 

Czym byłaby h.istońa współczesnego teatru bez 
dramatów „Stara ko-

w repertuarze teatrów przez kilka lat królowało wy
reżyserowane przeze mnie . , Białe małżeństwo", 

a w Łodzi jeszcze .,Kartoteka". 
„Odejście Głodomora" nie jest dramatem tak 

efektownym jak dramaty wymienione powyżej. 
Celowo - z pisarskiego wyboru - jest on (chciałoby 
się powiedzieć) bardzo oszczędny i skromny w sy
tuacje sceniczne, wyciszony wobec bardzo hałaśli
wej rzeczywistości świata przełomu tysiącleci. 

Może właśnie dlatego· właśnie z powodu wyci
szenia „przekazu tego, co poeta ma na myśli" Tade
usz Różewicz osobiście zasugerował naszemu te
atrowi wybór „Odejścia Głodomora" na obchody 
swojego jubileuszu. 

Sztuka dojrzałego mistrza będącego niekwe

bieta wysiaduje", „Bia-
łe małżeństwo'" czy 
„Pułapka"? 

Tadeusz Różewicz i Ryszard Major 
podczas wizyty poety 

w gorzowskim teatrze w dn. 16.XT.1999 r. 

stionowanym au
torytetem arty
stycznym mówią
ca „po cichu" 

Nie sposób rów
nież wyobrazić sobie 
aktora czy reżyse ra 
z kilku już teatralnych 
pokoleń, którzy nie 
doświadczyliby na 
własnej skórze do
tknięcia Różewicza , 

dotknięcia poprzez 
setki premier drama
tów Różewicza, jakie 
odbyły się w ciągu mi
nionego pięćdziesię
ciolecia. 

W moim życiory
sie reżyserskim tych 
dotknięć było kilka. 
W Gdańsku, w Szcze
ci nie, w Koszalinie 

o odejściu ze sce
ny klasycznych 
wartości humani-
stycznych zdaje 
się być (tak czy
tamy intencje Ta
deusza Różewi
cza) najbardziej 
wł aściwym, bo 
bardzo skrom
nym głosem jubi
lata na temat świa
ta w dniu roczni
cy jego urodzin. 

Ryszard Major 

4 października we Wrocławiu , gdzie od ponad 30 lat mieszka Tadeusz Różewicz, rozpoczął 
się festiwal jego twórczości zorganizowany przez Teatr Polski. Pierwszego dnia poeta czytał swoje 
dawne i nowe wiersze. Następnego-studenci krakowskiej PWSf pokazali „Rajski ogródek" -spek
takl dyplomowy wyreżyserowany przez Pawła Miśkiewicza, na który złożyły się fragmenty sześciu 
sztuk T Różewicza. 6 października przedstawiono dorobek twórczy Stanisława Różewicza, brata 
poety; pokazano fragmenty filmów i przedstawień . Tak7,e otwarto wystawę plakatów do sztukju bila
ta, odbyło się spotkanie z Zbigniewiem Majchrowskim, który pisze biogrnfię poety. 

9 października pokazano spektakl pt. „Urodziny poety" w reżyserii Kazimierza Kutza, na 
który złożyły się wiersze i fragmenty sztuk w wykonaniu aktorów wrocławskich, krakowskich 
i warszawskich. 



o Głodomorze 
Od kilku lat krążę dookoła Głodomora, robię koła coraz mniejsze zacieśniam czasami mam 

~rażenie, ~e już złapałem, uw_ięziłe'.11 i unieruchomiłem mojego "bohat:ra", tymczas~m okazuje się, 
ze ~n.6w si~ wymknął, oddalił... Pierwszy raz zetknąłem się z tym opowiadaniem w roku 1956. 
K_s1ązka tezy teraz na stole, pod ręką; podkreślenia pochodzą z r6żnych lat. Czerwone, czarne, 
zielone. („.) Przez cały czas towarzyszy mi poczucie niedosytu i obawy„. nie obawy przed "krytyką", 
ale obawy przed Franzem K. 

Głodomór, 

Różewicz i Kafka 

Konkret nazywa się teraz Franz Kafka, 
a kształtująca się synteza ma dwie fazy, jak gdyby 
dwa podejścia do tej najcięższej sztangi. Pierwsze, 
jak gdyby próbne, rozpoznawcze, choć konieczne. 
Drugie-decydujące -„Pułapkę". 

Ta pierwsza próba to „Odejście Głodo
mora". (. .. ) Głodomór Kaf
ki i Różewicza to artysta 
najprawdziwszy ze 
wszystkich! To ten jedy
ny, prawdziwy, pełny, cał
kowity, skończony, dosko
nały artysta, zagrzebany 
w zgniłej słomi , zapo
mniany w cyrkowej klat
ce, zdołał wreszcie dogło
dzić się aż do kresu i wzle
cieć! Ale udało mu się to „~„CA·--

tylko dlatego, że był już 
nikomu do niczego niepo
trzebny. Tak jest u Kafki. 

z Krótkiej rozprawy o głodomorach 

-klasyczny znowu w tym ujęciu -zderza przeto 
klatkę Głodomora i Głodomora w klatce z krwi
stym, mięsistym, wieprzowatym, prostacko v.ri.
talnym „żywiołem życia" przetaczającym się 
wokół klatki. 

Jest to o tyle niezwykła klatka, że nie 
jest po prostu „więzieniem" i nie posiada już na 
poziomie słomy uniwersalnych kondycji „klat
ki" jako takiej. Choć może i posiada: nie próbuj
my przyszpilać poezji jak entymolog motyla 
w swoich zbiorach. Ta klatka będzie przede 

,, " 
Opowiadanie Kafki 

nie ma właściwie rozwi
niętej fabuły. Nie miałoby 
jej prawie wcale, gdyby 

„Odejście Głodomora" T Rożewicza. Scena Zbiorowa. Reż . Helmut Kajzar, scen. 
Danki Mró z. Tealr Współczesny im. Wie r c i ń ski ' ).fO we Wrocławiu 

nie trochę szerzej rozpisany finał cyrkowy, któ
ry Różewicz właśnie ucina, w inny sposób for
mując pointę. Nowela Kafki operuje raczej szki
cowym zarysem anegdoty o tyle koniecznym, 
by wykreować podstawową sytuację Głodomo
ra. Tę sytuację przejmuje Różewicz. ·wypełnia 
ja dramatycznie i rozv.ri.ja w sekwencję obrazów, 
postępując zresztą tropem ogólnych, bo raczej 
szkicujących tę podstawową sytuację niż nar
racyjnych, wskazówek noweli. Dramat sytuacji 

wszystkim azylem artysty, przez niego wybra
nym, ostatnim możliwym miejscem względne
go odosobnienia, ostatnią szansą jego sztuki. 
Bo klatka nie jest właściwą „pułapką' ', przynaj
mniej na poziomie prętów i słomy.Jest nią do
piero o tyle, o ile ~wiat jest pułapką Głodomo
ra, a klatka jego jest ostatnim schronieniem 
i być· może artykulacją -wtórną - „pułapki" glo
balnej. Chyba tak tylko można pojmować Gło
domora: „ wybrałem klatllę ... i dzięki temu je-

o Głodomorze 

stem wolny w kla tce„. moja wolność jest praw
dziwsza od wolności moich strażników, miesz
kaiiców tego miasta, od twojej wolności ... (.„) 
siedzę w kla tce i ch ce, żeby ludzie pa trząc na 
mnie uświadomili sobie swoją niedolę, żeby rów
nocześnie jakoś się za bawili moim lwsztem, żeby 
się rozerwali.„" 

Ale ludzie prz ważn ie bawią się inaczej 
i trudno wątpić , że mają w tym swoj racj . Kon
trapunktem Głodomora i jego klatki, podsta
wowym w strukturze tej sztuki, jest "wielkie 
żarcie" , czkanie, rechotanie i taśmowe płodze
nie. Wszystko to dziej ię w związku z Fran
zem Katką („autentycznym Głodomorem ") 
i na kanwie j go noweli , chociaż wypada też 
przypomnieć, że „Odejście Glodomora" po
wstało w po łowie lat 70-tych, w epoce drugiej 
powojennej „malej .' tabilizacji", a gło śny fi lm 
„Wielkie żarcie " był wtedy bestsellerem które
goś tam sezonu. ie jest to zresztą jedyny kon
trapunkt: w „żywio le żarci a" opływającym klat
kę znajdzie si też miejsce dla jednej z najpi 'k
niejszych u Różewicza scen milo nych; to wspa
niały erotyk Żony Impresaria, tej jedynej, co 
potrafiła pokochać Głodomora , choć nie pojęła 
jego posłannictwa. 

Ten wyjątkowo trudny wariant „drama
tu sytua ji" wyposażony jest ponadto w ese
istyczne klamry tematyczne a w pól drogi mię
dzy tymi klamrami i właś iwymi „Scenami dra
matu" mieśc i si . jeszcze całki m ni 'zwykła 
„Rozmowa z Głodom or .m": oto ,.na ławce przed 
kurtyną" Głodomór staje się rozmowny„. ni
czym Różewicz w wywiadzie z samym sobą . 
Bardzo to cienko poprowadzone oscylowan ie 
jakby trzech postaci : kojarzonych w jedrnr 
Głodomora , Różewicza i Franza Kaflu. 

Józef Kelera 
Od „Kartoteki" do „Pułapki " (fragment) 

.,Dialog" 1985 nr 5 

O Tadeuszu 
Różewiczu dzisiaj 

Różewicz poświęcił Kafce dwa wielkie 
utwory - wielkie, bo obszerne i wielkie. bo do
skonale: „Odej ·cie Głodomora", utwór napisa
ny w roku 1976 i „Pułapkę", dramat i roku 
1992. Wiersz „Przerywana rozmowa'' (ze zbio
ru „Płaskorzeźba") to takż ~ wstrząsający hołd 
złożony pamięci autora „Procesu". 

Artysta na miar~ Kątki nic istnieje poza 
swoją sztuką , jego projekt egzystencjalny wy
pełnia się w pisaniu, jak struny kolejnych dzieł. 

Nie może mu grozić nic poza :·mierc ią - z wy
czerpania, z napięcia przekraczającego wyobra
żalną miarę. z powodu odpow:iedzialności za sło
wo. Geniusz pisarza słabo kontaktuje . ię z rze
czywistością, która go bezpośrednio dotyczy. 

i dziwne ' 0 , otoczenie Karki nie dorasta do 
jego wrażliwości , jest nieskończenie płytsze 
i banalniejsze. 

A jednak Różewi cz lak przedstawia ów 
świat codzienny, że mimo swych ud rzających 
n iedoskonało ści sp łnia on rol przeciwwagi 
dla histerycznego, złaman go samotnościa 

i chorobą ,j a" pisarza. W „O cl j śc iu Głodomo~ 
ra" wstrząsający jest zarówno bunt artysty, jak 
i pełna poświęcenia miłość Żony Impresaria. 
Jej monolo r , prze ycony macierzyńską czuło
ścią i erotycznym nap i ęc iem , stanowi wiór 
w ·pólczesnej liryki miłosnej . 

Nie jest zaskocz niem to. że Głodomó r 
clchodzi. Wielki artysta d ziała poza wspólnotą 

rodzinną, erotyczną, a nawet w ogóle ludzką . 
Jak pamiętamy, twórciość samego Różewicza 
przebie a w dług innych reguł gry. Jej celem 
j st odnawianie więzi ze światem na poziomie 
egzystencjalnego konkretu. , .Pułapka" i „Odej
śc ie Głodomora" to wyraz zarówno pi. arskiej 
tęsknoty, jak i podświ adomych lęków. W oso
bie genialn go twórcy rozpoznaje Różewicz 
i wzór, i ci ń. 

Grażyna Borkowska, 
w: „Sporne postaci polskiej literatury współczesne)" 
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o Prapremierze 
Prapremiera " Odejścia Głodomorap odbyła się 9. Il. 1977 r. w Teatrze Współczesnym im. 

Wiercińskiego we Wrocławiu. Reżyserował ulubiony reżyser Różewicza - Helmut Kajzar. Scenogra
fię przygotował Daniel Mróz. 

Przedstawienie zostało uznane za doskonałe i na kilka dobrych lat wyznaczyło sposób poka
zywania sztuk Różewicza na scenach polskich. A oto kilka głosów o tym przedstawieniu. 

Najw i ększa warto ścią tego s pek taklu był 
kl im at. T o było przedstawif'n ie reali styczna-po
etycki e w sposób ude rzaj<) y. prz ' lrnnywujący, 
wręcz modelowy. He lmut wydoby ł z tekstu jego 
po etycko ść - w opa rci u o liczne e lementy reali
styczne i rea lne . Moi m zdanie m było to jedno z 
najlepszyc h przecL taw i eń twoich sztuk, jakie 
ki e cl ykolwif'k wi d ziałem. A t akże najl epiej g ra
nych: fascyn ujący Boguś Kie rc , ' wiet ni Tere
sa Sawick a i Paweł owisz. I te n del ikatn y, ni e
uchwytny a jednak dom in ujacy klim at. To było 
przedstawien ie m ow i<jCe o o proble mach sztu
k i, o sztuce s:·imcj, o a r ty ~c i e . U jego losie i o 
j g o etosie . 

Kazimierz Braun 
w ro zm owie z Tadeusze m Różewiczem 

(,Odra " 1Sl86 nr 3) 

M rok. Wąska smuga blade g o światła 
pada na stoj ą ca pośro dku sc eny k l atk ę . we 
wn ęt rz u kt órej znajd uje się p ostać· lu dzka okr y
ta czy rn s w ro dzaju piach ty. % g-łośników pły ni e 
1 .. uzyka. Dziwna je st ta muzyka, p rzypo mina 
r ytualne melodi<' wygr ywane prz z mnichów 
buddfr;kich. Drażn i i fascynuje jed nocześnie, 
podobnie jak c a ły ten wstrząsający spektakl. 
Gło s p oety - Tadeusza Różew icza czytaj ąc ego 

„Krótka ro zprawę o głodomorach'' wprowa dza 
nas w rzeczywi st o ść happening u. 

W takiej atmo sfe rze Kajzar b ę dzie si ę 
stara ł u trzymać widzów przez cały spPktakl, a 
przPc i eż „Oclejscie Cłodom ora "' lo przedst awie
nie , k tó reg o sit;> n ie zapom ina, k tóre ci ą.g le po
wraca i " zbudza w d LL' ZY nie pokój. 

Zbigniew Chrząść z I LO we Wrocławiu 
Wypowiedź z: „Młodz i eż o sztukach Różewi

cza", „Dialog" 1986 nr 11 

Helmut Kajzar, szuk<1jąc formy scenicz
nej dl a „O dejścia C łodomora" . postanowił wes
przeć wio tki m iejscami tek st I<. · żewicza rozbu
d owan ą i nscenizacj ą . Wychodz ąc z k onwe ncji 
jarmarczn j, stworzył cały św i at na pog raniczu 
cyrku: , wiat , w k tóry m manii s tacja Głodomo
r a kompromituje w równym stopniu jeg o oto
czen ie , co jego sarn go. Kajzar sięgrn~ł tu i ów
dzie po śro dki ostre, brutalne: chamskie za-

chowanie strażników, prymitywizm Impresaria, 
bli c htr finalnej uroczystości tworzą mimo 
wszystk o znak równośc i z błazeńską postaw<! 
postaci tytułowej. Reżyser nasycił widowisko 
ruchem, wprowadził ze s pól gimnastyków, 
a w scenach końcowych - orkiestrę podwórko
wą. I choć nie ustrzegł się zb ~ dnych efektów, 
choć nie wykazał powśc i ągliwo ści w dawkowa
niu atrakcji wizualnych, widowisko przy wszyst
kich swoich brakach je st przedstawienie jed
nolit e s tylistycznie. 

Clodomór bardzo przypomina Bohatera 
„Kartoteki'', który leży w łóżku, a prze;; jego pokój 
przechodzi ulica. Głodomór siedzi w klatce pilno
wanej przez strażników. Wokół jego klatki toczy się 
nom1alnc życie, a on sam jest narażony na nieustan
ne „interwencje" jak Bohater z „Kartoteki". Dużo 
istotniejsze są natomiast podobiei11stwa postaw i ro
clzaj świadomości obydwóch „bohaterów". Obydwaj 
przebyli IQ sarną drogę samowyzv<olenia: są iden
rycznie doświadczeni. Zostali poddani presji życia i 
z próby tej potrafili wyciągnąć wnioski egzysten
cjalne: poznali siebie i swoją sytuację. (. .. ) 

Najcenniejsze i najbardziej odkrywcze w 
przedstawieniu Kajzara jest połączenie poezji z re
alizmem. Kajzar znalazł dla Różewiczowskiego re
alizmu najtrafniejszy odpowiednik teatralny: styl ja
kiegoś bardzo int ' nsywnego nasycenia i zagęsz
czenia gra poszczególnych sekwencji scenicznych, 
gęstosć i dosadność gry aktorskiej, nasycenie jej 
podtekstami znacze11 i działań, przekraczanie gra
nic realizmu w kierunku deformującej groteski. (. .. ) 

Wulgarność, prostactwo, plebejskość zacho
wan ia rzeźn ików-strażników, ich świntuszenie i 
sprośne kawały, dosadne gesty i rechot zadowole
nia z byle okazji - cały ten ich rytuał bezmyślnej, 

taniej żarłoczności i zachłanności na taniochę ży
cia, tworzą klimat odrażający. Niweczy i uśmierca 
on każdy ludzki odruch przyjaźni, miłość, serdecz
ność, potrzebę uczucia ... (. .. ) Kajzarowi rzeczywi
ście udało się pokazać na scenie ..realne mięso dra
matyczne", 

Marian Sienkiewicz 
„Dookoła Głodomora", „Kultura" 1977 z 27. III. 

• 
monolog Zony Impresaria 

Chodź do mnie 
chcę do ciebie 
mówi noc głęboka 
wiem że nie śpisz 
daj mi znak 
przybiegnę do ciebie 
moje ciało łaknie i pragnie ciebie 
daj znak 
czemu mnie odpychasz 
czemu odpychasz życie 
widzisz mnie całą odsłoniłam się 

przed tobą 
wiem że nie ma w twoim życiu 

kobiety 
chcę z tobą spać 
z twoim głodem 
z og11iem który trawi twoje ciało 
nakannię cię moim językiem 
śliną 

tak robią dzieci 
z pisklęciem które wypadło 

nic od ciebie nie chcę 
chcę tylko ciebie 

z gniazda 

w ciągu tych długich lat 
tylko raz spojrzałeś na mnie 
jak na kobietę 
tylko kilka razy dotknęłam 
twojej rączki 
kruchych kosteczek powleczo

nych skórą 
skąd w tobie ta siła 
miasto śpi a ty czuwasz 
Strażnicy śpią a ty czuwasz 
Kobieta wyłania się powoli z ciem
ności, zbliża do klatki. 
przecież wiem że nie śpisz 
mam klucz daj znak 
czy mnie wpuścisz 
chcę wejść do ciebie 
mam klucz 
czy wejdziesz we mnie 
Kobieta przyciska twarz do prętów 
klatki. 
wiem że nie śpisz 
nie chcesz mnie pogardzasz 

moim ciałem 
Kobieta otwiera ldatkę, wchodzi do 
wnętrza. Stoi nieruchoma nad Gło
domorem. 
brzydzisz się moim ciałem 
uważasz je za naczynie peh1e 

nieczystości 

pogardzasz mną 
Klęka obok Głodomora, bierze go za 
rękę. GłodJJmór nie reaguje, milczy 
twoja ręka jest lekka 
jak skrzydło 
moje piersi i uda 
tęsknią do twoich rąk 
moje usta do twoich ust 
Głodomór zwraca twarz w stronę 
kobiety. Oczy zamknięte. Twarz biała 
wygląda jak odrąbana od tułowia 
obleczonego w czarny trykot. 
Odpychasz mnie 
wydalasz wiem widzisz 
oczami wyobraźni 
jak spółkujemy ze sobą my 

małżonkowie 

dwa biedne zwierzęta których 
wnętrzności 

\'l)'pełnione są mięsem 

innych zwierząt 
oczami wyobrażni widzisz go w 

moich ustach 
przysięgam ci że od tygodnia 
mnie nie posiadł ani nie dotknął 
chciałai11 do ciebie przyjść 

oczyszczona 
na ciele i w myślach 
jestem czysta wewnątrz i. .. 
szukałam wszelkich wybiegów 
aby mnie nie dosiadł 
oszukiwałam mó,viłam że jestem 

chora ... 
a nawet gdy byłam pod nim 
jak wiesz mamy tylko jedno 

łóżko 

nie byłam z nim 
byłam sama 
Światło na twarzy Głodomora. Po
ruszają się wargi, jakby chciały wy
mówić, ukształtować jakieś słowo. 

Usta się rozchylają. Głodomór leży 
z otwartymi ustami. Światło opusz
cza klatlią, wędruje po scenie i wi
downi, niepe-wnejakbyszukału mief 
sca, na którym może się zatrzymać ... 
Przez mgnienie oświetla twarz przy
padkowego widza, wraca do klatki. 
Kobieta siedzi na posłaniu, trzyma 
na łonie głowę Głodomora, pochyla 
się nad nim. 
Jesteś l kki jak wiatr 
Jesteś bezradny jak niemowlę 

jak dziecko 
którego nigdy nie urodzę 
czy jesteś marl\'fY? 
ale Twoje serce bije 
Dotyka dłonią piersi Głodomora. 
bije w tej biednej klatce 
zamknięte przez Ciebie 
jesteś okrutny dla swego serca 
twoje serce bije mocniej 
szybciej pod moją dłonią 
ono bije dla mnie 
mówi do mnie 
ten biedny niemowa serce 
ten mięsień 

mówi do mnie że jesteś żywy 
że prag11iesz mojego ciała 
że pragniesz kobiety 
weź mnie 
Zegar wybija nocną godzinę. Gło
domór niemy, nieruchomy leży na 
łonie kobiety. 
Nie czułam nigdy swojego ciała 
stwarzanego od stóp do głowy 
od ust do oczu miłą 
dłonią kochanka 
byłam i materacem 
i naczyniem pełnym nieczystości 
byłam maszyną do produkowania 
rozkoszy przyrządem do ćwiczeń 
erotycznych 
a przecież jestem naczyniem 
stworzonym do przyjęcia miłości 
Kobieta odpina powoli, z namysłem, 
z przerwami, guziczek za guzicz
kiem białą bluzkę ... tych guziczków 
powinno być najmniej 12 (chodzi 
tu o rytm, a nie o guziczlii). Wyłu
skuje piękną, pełną pierś. 
jesteś głodny 

nakam1ię cię 

Dotyka różowym sutkiem czarnej 
krechy ust Głodmnora lekko jak piór
kiem gładzi spalone wargi. 
otwórz nie zaciskaj 
Ten odwraca głowę. W tej samej chwi
li wybuchu potężny zwierzęcy śmiech. 
Kwik i rechot. Tu śinieją się Strażni
cy-Rzeźn icy. Udawali, że śpią. Podg/,q
dali i podsłuch i wali całą scenę między 
Głodomorem i Żoną Impresaria. 
Światło gaśnie. Śmiech nasila się, tn.va 
w ciemności najmniej 30 sekutui. 

Fragment sceny 7. 



!IJ! po premierze Sytuacji rodzinnych 

Wojna pod 
trzepakiem 

„Sytuacje rodzinne" pokazują, jak wojna bru
talnie niszczy niewinność dzieci. To one, choć 
oddalone od działań militarnych, stają się jej 
ofiarami. 

Spektakl jest ponury, jak i sarn dramat napisa
ny przez młodą Serbkę. Oszczędna scenografia 
Jana Banuchy pokazuje brudne, zaniedbane po
dwórko - miejsce zabaw dzieci przy śmietniku. 
Muzyka Tomasza Gwincińskiego potęguje wizję 
przewijających się cały czas przez scenę śmierci 
i rozkładu. Kameralną atmosferę Małej Sceny po
tęguje ponury nastrój przerażającej zabawy dzie
ci w rodzinę. 

Troje dziPci: Voijn (Artur Nełkowski), Milena 
Qoanna Rossa) i Andrij (Przemysław Kapsa) ba
wią się w dom, taki, jaki znają: pełen przemocy, 
w którym norma jest bicie i głodzenie, z tradycyj
nym podziałem ról, z nienawiścią do tego, co inne 
i gloryfikacją nacjonalizmu. Dołącza do nich 
Nadieżda (Kamila Pietrzak), której wstrząsające 
losy vddz dopiero przeczuwa. Dziewczynka nawet 
nie mówi. Dopiero na kotku udaje się jej przedsta
wić swoją historię . 

Dzieci są szczere, przejmujące, a ich postacie 
przerysowane, bo tak przecież widzą dorosłych. 
Każda scena kończy się morderstwem, ale czy nie 
jest to „normalny" widok w kraju ogarniętym 
wojną? Wojna zniszczyła ich wrażliwość. Polityka 
jest wszechobecna, nastawia męża przeciw żonie 
i dzieci przeciw rodzicom, usprawiedliwia podle 
czyny. Granica tego, co dobre, a co zie, nie istnie
je. Dzieci nawet nie próbują tego rozróżnić. Wi
dok obcego dziecka budzi strach i agresję. Moż
na zabić rodziców za parę modnych butów albo 
wypić truciznę, bo wszystko wokół jest beznadziej
ne. Nawet w ich snach czai się zniszczenie. 

Brawa dla czworga młodych aktorów: za po
mysł na role, za tragiczne postacie dziesięcio
i jedenastolatków, które wykreowali. Brawa dla 
reżysera Wiesława Górskiego. Bo spektakl poru
sza, zadaje pytania i wstrząsa sumieniami. 

Jowita Żurawska („Gazeta Lubuska" z 22-23. IX.) 

Jak nas widzą, 
tak nas grają 

Nowy artystyczny sezon w gorzowskim Teatrze 
zainaugurowała premiera „Sytuacji rodzinnych", 
sztuki, która w krótkim czasie zaistniała na wielu 
scenach Europy, także w Polsce. Jej autorką jest 
Serbka Biljana Srbljanowić na stałe mieszkająca 
w Belgradzie, gdzie ukończyła wydział dramatopi
sarstwa i dziś wykłada ten kierunek w tan1tejszej 
Szkole Teatralnej. Realizacje jej sztuk w teab-ach 
byłej Jugosławii stają się wydarzeniami nie tylko 
artystycznymi: wywołują szalone kontrowersje 
wśród widzów - wielu z nich opuszcza widownię 
przed zakończeniem spektakli. Ona sama w wywia
dach podkreśla, że pisze o tym co ją boli, nie zamie
rza iść na kompromis. I robi to z potworną złością 
na świat, w którym przyszło jej życ.'. („.) 

Przedstawienie Górsl<lego nie musi się dziać na 
Bałkanach. Dzieje się tak jak chciała autorka, b-a
westując podtytuł „Króla Ubu" Jarry'ego, w Serbii 
czyli nigdzie. Czyli także w Polsce doświadczonej 
ustrojem totalitarnym, w dobie przemian mental
nych i obyczajowych, których skutkiem nierzadko 
jest agresja, dążenie do pieniędzy i sukcesów za 
wszelką cenę oraz co gorsze, morderstwa dokony
wane przez coraz młodszych obywateli naszego 
nowego paf1stwa. ·w „Sytuacjach rodzinnych" zna
lazł Górski, dojrzałą i ciekawą artystycznie próbę 
diagnozy tych niepokojących prz,emian. Dzieci, które 
w sztuce grane są przez dorosłych zawodowych 
aktorów, są ofiarami starego i nowego systemu. 
Dzieci uważnie na nas patrzą i bawiąc się w świat 
dorosłych pob-afią „zagrać" się na śmierć. Nie da 
się ukryć, że to pokolenie tak właśnie ukształtowa
ła ekonomia, polityka i propaganda. Spojrzenie na 
te zjawiska z pozycji dziecka, to tak jakby je oglą
dać przez szkło powi kszające. Taka optyka jest dla 
nas okruma. Nie muszę dodawać, że teatralnie nie
zmiernie inspirująca. 

Rzecz j st w czterech krótkich aktach, a każdy 
kończy się miercią rodziców choć zaczyna całkiem 
niewinnie . Widownia podzielona (aluzja?) na dwie 
amfiteatralne części, w środku zaprojektowana przez 
Jana Banuchę przestrzer\ do gry-zabawy: kubły na 

po premierze Sytuacji rodzinnych ,li 
śmieci, stary, długi stół i krzesła oraz otwarte skrzy
dła drzwi prowacl7_,ących na dużą salę teatralną. Za 
nimi jest pewnie kuchnia i sypialnia. Pojawia się 
Nadeżda (dziewczynka w wieku lat 11-w aktorskim 
ciele Kamili Pietrzak). Jest w swku. Śmiertelnie prze
rażona chowa się za kubły. Za chwilę do obiadu zasią
dzie ,,rodzina". W oczekiwaniu na zupę „ojciec" Vojin 
(dwunastolatka udaje Artur Nelkowski) czyta gazetę, 
„syn" Andrija Oat 10 udawany pm~z Przemysława Kap
sę) drybluje wokół siebie piłką, która musi wpaść do 
zupy z wkładką wołową, gdy ją wreszcie przynosi .~nat
ka" Milena (lat 11, Joanna Rossa). Powoli rodzi się 
awantura na tematy „wychowawcze", spotęgowana 
odkryciem Nadeżdy. Agresja ,,rodziny" wobec obcej 
omal nie kończy się tragicznie, gdyby nie znalazła 
w czym innym ujścia Dzieci zapominają nagle o zaba
wie „w dorn" i kierują ją przeciw sobie i swoin1 prawdzi-

wym rodzicom korzystając z całego arsenału „doro
słych" inwektyw i pomówień. Sytuację rozwiązuje sama 
Nadeżda padając do nóg .~rntce" i skamląc o litość. Ta 
zamienia ją w swojego psa i uwiązuje na łańcuchu. 
Awantura powoli wygasa. „Ojciec" odmawia sy
nowi pieniędzy na nowe reeboki, które nosi już 
cala szkoła. „Rodzice" idą spać. Andrija ich sy
pialnię polewa benzyną„. 

To tylko w skrócie jedna z codziennych tytuło
wych sytuacji rodzinnych. Ojciec, tyran i kanalia, 
ale też przecież człowiek zagubiony i zahukany. 
Odpowiedzialny za egzystencję swojej rodziny. „Roz
sądny człowiek szanuje zasadę: głowa w piasek, 
dupa pod ścianę," Taką radę przekazuje synowi, 
który kiedyś sam ojcem będzie. Ale także żonie, 
krzykliwej babie, która z głupoty lub nieosb·ożno
ści wypowiada własne, niebezpieczne sądy: „Kła
mią, złodziejska swołocz!" Albo sam sobie ją wma
wia zagubiony w swych przekraczających własne 
możliwości rolach„ .„Licz tylko na siebie! Głowa 
w piasek! Dupa pod ścianę! Człowiek człowiekowi 
wilkiem!" - krzyczą dzieci chórem, jednogłośnie ak
ceptując praktyczną moralność dorosłych. Każde 

z nich w swoją rolę przelewa najgorsze doświadcze
nia z pab·zenia na świat swoich najbliższych. Czasa
mi wypadają z ról. I wtedy są sobą. I to dopiero jest 
przerażające ... Nadeżda, ten milczący, wiecznie 
przerażony „piesek'', zabiła swych rodziców napraw
dę. Stąd jej wieczna ucieczka. Ucieczka przed sobą. 
Nie zatrzyma jej nawet chwila cielesnego zbliżenia 
z rówieśnikiem Andriją, bo świat dzieci najbardziej 
jest chory na brak miłości dorosłych. 

Kurtyna świetlna oddziela kolejne zejścia „na 
niby". Umarli pojawiają się w kolejnych scenach 
z pięmem swej śmierci: nadpalone ubrania, krwa
wy ślad po kuli, sina pręga po łańcuchu. Okaleczeni 
żyją dalej, o ile to jeszcze można nazwać życiem. 
Ostamia śmierć, której poddają się bezwolnie sami 
jest manifestacją niemocy, utraconej na zawsze na
dziei, którą uosabia imię najbardziej godnej litości 
bohaterki. Ostatnia scena dramatu, w której Nade
żda odzyskuje mowę i świadomość popełnionej na 
rodzicach zbrodni niczego więcej nie wyjaśnia. Ale 
pytania cisną się na usta. Co będzie dalej z tymi 
dziećmi, które co chwila są starsze? Ile jeszcze cio
sów sobie zadadzą? Jak się dalej ułoży łańcuch ewo
lucji społecznej? Przekaz reżysera wydaje się czy
telny. Agresja, gwałt, kariera, telewizor i ignorowa
nie dziecka - wszystko to znamy. Lekcje rodziców 
wstają w dzieciach. I nie trzeba całego zła szukać w 
tzw. rodzinie patologicznej. W sztuce serbskiej pi
sarki także jej nie ma. Patologiczny jest świat doro
słych, w którym brakuje miłości. Ale Górski dopa
truje się w jej sztuce poezji. „Trudno sobie przecież 
wyobrazić młodość bez wiary w uczucia, miłość, 
wolność, które kryją się gdzieś w tle okrutnych 
zdarzeń" -pisze Górski w programie do swojej pierw
szej realizacji w teatrze elbląskim. Może jest więc 
jakaś nadzieja, którą starają się pokazać nam tak7..e 
gorzowscy aktorzy. Podjęli niezwykle trudne zada
nie powrotu w świat dziecit'lstwa wzbogacony o do
świadczenia życia dorosłego. I wykonali je do
kładnie - w sposób prosty i sugestywnie, bez ucie
kania się w łatwe warsztatowe schematy, często sto
sowane w realizacjach bajek. Trudno kogoś wy
różnić z całej czwórki wykonawców. Każda rola jest 
przemyślana do końca i wykonana perfekcyjnie. 
W dużym, dorosłym ciele i ustawionym po mutacji 
glosie trudno zobaczyć dwunastolatka. Ale w ma
gii teatru wszystko jest możliwe. Zwłaszcza wtedy 
kiedy aktor uwierzy w tekst i obchodzi go treść 
oraz idea, którą musi przekazać. A ona mieści się w 
przesłaniu, że nie wolno kaleczyć dzieci przemocą, 
wojną ani głupotą„. 

Ireneusz Krzysztof Szmidt 
„Ziemia Gorzowska" nr 38 



~Tifm Sztuki Tadeusza Różewicza 
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Grupa Laokoona 
Premiera 21. XI. 1963 r. 
Reż . Ołga J(oszutska, scen . Zdzisław Waloszek 
W obsadzie m. in. Awlieszka B}Tska (PrzyjaritilkaJ. Witold 

Andrzejewski (Celnik f). Bolesław Idziak rOrdy11atorJ 
Autor był obt:cny na premierze. 

Dawn o już ni oglądalismy w Corzowit' tak swil'i.t·go pod wzglt>
dern inscen izacyjnym przcdstawit·nia. czyslt'go i klarownego 
w koncepcji a rownocześnie interesujaccgo aktorsko. (. .. ) !->ce
no grafia zbudowana na zasadzk domu bez scian zawierała 
w sobie i kameralnosL· utworu i jego wklowar-.;twnwa metafore. 
a odbywające :i~ na oczach wiclzow zmiany clekurncji. it'SZl"Z\' h-:r-~-..... ----
bardziej przypom i nały. że sztuka rozgrywa ·k na zasadzie umo- lł91~;;JI 
wy między au torem, tratr<'m a odbiorca. 

Trzeba przyznać .. że umowy uczciwie dotrzymanej: autor dal 
dobra sztuk~. l<•atr ciekawa inscenizacje a widz dubrnwolna go
H1wosć lo przemyśleń . (. .. ) 

W sumie pn~eclstawienic intcrt>sująct' i uclatw a rqwrluarowo 
nawet dświeżajace . Warto by j(' pokazac rownież zielonogór
sk iej publicznosci. 

Bolesław Soliński 
„Zapiski leatral11e" .. )'ladodrzr' 1964 nr I 

Akt przerywany 
Premiera 12. IX. 1976 
Reż . Bogdan Cybulski. scen. Marcin 

Jarnuszkiewicz, muzyka Jacek Ka
sprzyk 

W obsadzie m. in . Jan Wojciech Krzysz
czak (Autor), .Janina Bocheńska (Czer
stwa Kobieta/) , Marek Pudełko (Czerstwa 
Kobieta lJ). Elżebieta Woronin, Aleksan
der Maciejewski (J\!irlral 1l 11iol) 

Roli a te rem „Ak tu przerywanego " 
w Gorzowie jest pisa rz dramatyczny. Sie
dzi w bi 1rkiem zawieszonym nad wiclow
nia i obserwuje :cene -kręc i si · tam ob
rotówka. na ktcirej postawiono ogromne. 
zbit r z desek pucll'iko. To rozwiazani1· sce

l\1aiia l -asowska 
Agnieszka B:. rska 

nograficzne w spos<ib pomysłowy i prosty okn ·sla n·lacje miulz) ,\11tore111 a tworZ<!t"Ylll się w jl'go 
wyobrażn i i na oczach widzów dzidem . !'utaj dicJa,.,kalia stal) :iv lt'k-.;t1·111 .~łownym, rz<"l'ZJ'\Visr ic 
budują on<' dramatyczne napięcit>. 
Jedną ze Sl' ian pudelka otwil'raja dwaj robotnic) \\ pumaranrzowych kubrakach . l kazujc sit' pokoj 

z trojgi em drzwi. biblioteka, stołt>m, zvgarvm sciennym. Zaczyna sit· „pisanit· sztuki". (. .. ) Olbrzymit• 
pudełko sceny obraca się w głowie autora , otwil'ra z coraz tn inrn·go boku 11kazujar za każdym razl'm 
inny kąt tego samego pokoju, w którym s<1 „mebli· i obraz:. pozbawio1w wyrazu" . Ironia spektaklu 
gorzowskiego jr:t niC'zwykk, cldikatna. kulturalni<· cly-;kn·tna . 

Anna Schiller, „Sam11t1111śi dramat11p1sarw ", „K111f1aa" HJ7() nr I;) 

w Teatrze im. Osterwy w Gorzowie filT5~ 
Kartoteka 
Pre mie ra :i. li . 1 98~ 
Heż . Ryszard Krzyszycha. 
.·cen . Liliana Jankowska 
W obsadzie m. in . Stanisław Gałecki 

(Hohater) . Teresa Lisowska (Sekretar
ka). Marek Pudełko (Starzec I. Cli/op), 
Alina Iloranin (Starzer Il, Pani lf) , 

Ludwina Nowicka (Tłusta Kobieta) 

Spektakl pomysłowo zaaranżowany 
w sal i kameralnej gorzowskiego teatru. 
Widown ia z trzech stron , pośrodku na 
owalnym podium łóżko Bohatera: akto
rzy poru szając si(' wzdłuż ściany - dłuż

szego boku prnstol«Jta i obchudzac łóż

ko id alnic spclniaja sug sli<; au tora, 

-.,n:h'\\'Y 

żeby wygladało to „tak jakby przez pokój bohat ra przechodziła ulica''. In scenizacja wiernie i popraw
nie przekazujP myśl autora jak i zamkn i~tą w didaskali ach form <;> jc·go dramatu . Grano poprawnie: 
konsekwentnie pomyślana sprawna rola Stan i sława Gałeckiego (Bohater) , drobn epizody Bogumiła 
Zato11skiego (OjciC'c), Jana Szulca (Wujek) . Ludwiny owickicj (Dusta Kobieta). Spektakl k rótki, 
Z\varty, in t re. ujący. Solidnie zrobiony. 

„Pułapka" 
Premiera 20. IX. 1 ')87 
I<eż . Janusz Kozłowski, scen. Ewa i Wie

sław Strebejko 
W obsadzie 111 . in . Krzysztof Malinowski 

(Franz) . Beata Chorążykiewicz {Ot/a) , 
Bożena Pomykała (!Val/i) , Wacław Wciski 
( przedawca). Marek Pudełko (Szewc) , 
Ludwina Nowicka (Szrwrowa) 

Widz odczytuje przesłanie reżysera mn iej 
lu b bardzi ej cieqJliwie składając odsłaniają

ce si l;' przed nim l u źne scenki, z kt órych 
zbudowan a jest „rzecz o Franzu Kafce". 

„ Teatr" VI. 1983 

Przypom ina to troch• zabaw<; w puzzle --------------=;,..;:.~-~------
"' połowie je'zcze nie wiadomo, do czego to 
wszystko zm ierza . \Ą/ konrn powstaje ob ra
zPk. 1 iby jest satysfakcja, że udało się go 

Bo7,cna Pomykała , Beata Chorążykie\\~cz. 

Agata Witkowska, Krzysztof Malinowski 

złuży '. I ie muina go podziwiać w całości, ale . „ Widz w teatrze oczekuje czegoś więcej . Emocji , 
przeżyci a . wstrząsu . olsnienia. Tego zaś w gorzow,·kim przedstawieniu zabrakło. Zabrakło spójnej, 
sty listyczn i jednorodnej zmierzającej do uniwersum scenicznej wizji świata zagrożonego . Oprawcy 
robi<) groźne miny i gesty, ale tak naprawd' nie s4 w stan i<' nikogo przestraszyć. ( . .. ) 

Tru dno t przedstawienie u znać za udane, bo takim nic jest. A przecież wolę t ~ „ Pułapkę" od wielu 
bardziej udanych, chot' mn iej am bitnych prób repertuarowych. Jest si 0 o co pokłócić, j st o co pospie
ra~'. A to w teatrze rzadkie . 

Danuta Piekarska " Pułap/w" na gorzowskie.i scenie „Gazeta Lubuska " 1987 nr 225 



Teatr im. Juliusza Osterwy 
Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 9 

Centr. tel. 728-99-30, Sekr. tel. 728-99-34, 
fax 728-99-35, e-mail teatrOprofrt.pl, www.teatr.profit.pl 

Dyrektor: 
Główna księgowa : 

Sekretariat teatru: 
Kierownik techniczny: 
Kierownicy pracowni: 
- plastycznej: 
- elektrycznej: 
- akustycznej: 
- krawcowa: 
- fryzjersko-perukarskiej : 
- brygadier sceny: 
- garderobiana: 
- sto larnia: 
Kier. Biura Obsług i Widzów: 

Ryszard Major 
Anna Jankowska 
Bożena Frilhauf 
Piotr Steblin-Kamiński 

Aleksander Kowalczyk 
Bogdan Giżycki 
Jan Szołomicki 
Anna Żurawska 
Alfreda Nowak 
Ryszard Jarek 
Maria Murawska 
Ireneusz Ługowski 
Lidia Tyborska 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW prowadzi sprzedaż i rezerwację biletów indywidualnych i 
zbiorowych, oferuje organizację uroczystości , akademi i, koncertów, Itp. Czynne od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, w soboty w godz. 11 .00 - 15.00 oraz 
godzinę przed rozpoczęciem przedstawienia . Telefon (0-95) 728-99-39 i 40 . 

Przedstawienie zrealizowane 
z udziałem środków finansowych budżetu Miasta Gorzowa 

Teatru 1m. J 
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