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Tadeusz Różewicz 

CZAS. CO WRESZCIE JEST 
Z TYM PRZEKLĘTYM CZASEM 
W SZTUCE? 

Tematy moich sztuk nic rozwijają się w czasie, więc i akcja nit~ 

„rozwija się". To jest problem! (.„) Dla mnie zagadnieniem jest r. fe 
„początek'', „środek" i domniemany „koniec" dramatu, ale trwanie 
p·ewnej sytuacji. Dzielę teatr na „teatr zewnętrzny" (w tym tea
trze najważniejsza jest akcja, to, co się dzieje na scenie, i to jest 
teatr klasyczny i jeszcze teatr romantyczny ... aż do teatru współcze

snego, do Diirrenmatta, Witkacego, dopiero u Becketta jesteśmy św:ad

kam i nie tylko pozornej akcji, ale I rozkładu tej akcji na scenie ... ten 
rozkład jest u niego akcją. Żeby Jeszcze dokładniej określić: teatr „ze
wnętrzny" jest już teatrem „historycznym": teatrem, którego proces 
zakończył się - nie mówię o interpretacji tych tekstów przez reżyse
rów i krytyków. Dzielę więc teatr na teatr „zewnętrzny" i teatr „we
wnętrzny". Do tego teatru „wewnętrznego" idę po śladach i znakach, 
które dają Dostojewski, Czechow, Conrad ... To, co się dzieje w drama
tach Czechowa, jest rzeczą drugorzędną, nie „intrygi", „rozwiązania", 

ale „powietrze" tych dramatów pamięta się zawsze, czuje się zmysła

mi ich atmosferę, pustkę między zdarzeniami, milczen:e między sło

wami, oczekiwanie. Bezruch, a n!e ruch jest tam istotą sztuki (przed
st-awicnia). ( ... ) 

Jakże często między słowami wypowiedzianymi przez „bohaterów" 
jego sztuk znajduje się zwrot „chwila milczenia". I jak wiele te chwile 
milczenia" ważą. Dla mnie prawic tyle, ile wszystkie słowa w drama
cie wypowiedziane. ( ... ) Przeszło sto lat minęło od chwili jego urodzin. 
„Chwile milczenia" były wypełnione życiem I oczekiwaniami jego p:i
kolenia, Chwile milczenia w naszych sztukach, w naszych dramatach 
są i muszą być wypełnione innymi myślami, innymi przeżyciami, inną 
pam;ęcią, innym zwątpieniem i inną nadzieją. Chwile milczenia w mo
ich sztukach są wypełnione myślami anonimowego mieszkańca wiel
kiego miasta, anonima żyjącego w metropolii, anonima, którego życie 

rozwijała się między gigantycznym nekropolem i ciągle rosnącym polis. 
Poeta i polis? Poeta i nekropol? (. „) 

W jednej z ulubionych książek moJeJ „okupacyjnej młodości", w 
„Lordzie Jimie" Conrada, jest scena, która dla mnie stanowi „jądro 

ciemności" tego wielkiego poematu o honorze, zdradzie, tchórzostwie 
i miłości. 

„... W każdym ra.zic byi tam pies, snuł się wciąż tam i z powrotem 
między nogami, w niemy skradający slę sposób, charakterystyemy dla 
psów tamtejszych - i mój towarzysz potknął się o niego. Pies uskoczył 
w bok milczkiem, a człowiek rz·ekł głosem trochę podniesionym śmie
jąc się z lekka: „Niech pan spojrzy na tego nędznego psa" - po czym 
prąd ludzi pchających się do sali rozdzielił s:ę natychmiast. Oparłem 
się na chwilę o ścianę, a nieznajomy zdołał dotrzeć do schodów i znikł. 

Widzia?em, że Jim odwrócił się gwałtownie. Zrobił krok naprzód i za
grodził mi drogę. Byliśmy sami, palrzył we mnie z nieugiętym posta
nowieniem ... Pies, l!si!ujący właśnie pr:r.eślizgnąć się prze:.i drzwi, siadł 
spiesznie i jął wygryzać sobie pchły. - Czy pan do mnie mówił? -
spytał J:m bardzo cicho.„ 

Mimo romantycznego gestu w chwili śmierci, mimo wspanialej walki, 
mimo tragicznej miłości, dla mnie prawd;'.iwy dramat Jima rozeg-ral 
się w dość podłej, jarmarcznej scenerii, pełnej zgiełku sali sądowej ... 
W przejśc:u. Na korytarzu. Ktoś krzyknął na parszywego psa, na real
nego parszywego psa przybłędę„ . A .Jim pomyślał, że to chodzi o niego. 
„Czy pan do mnie mówił? - spytał J :m bardzo cicho„." to jest dla 
mnie najbardziej tragiczny moment w życiu Lorda Jima. \'V tym jest 
cały dramat jego życia. W tym, w te.i scenic są elementy teatru „we
wnętrznego", o którym my§lę i mówię. 

[P r zyrost na tura l.ny . fragment, tytuł jest początkiem tekstu wybranego 
fr ogmentuJ 

Józef Kelera 

CZY MOŻEMY WYJŚĆ Z DOMU? 
skorowidz komedii 

Czas już powrócić do tego tekstu, który w twórczości Różewicza 
zajmuje bez wątpienia jedno z miejsc centralnych. A czas mu sprzyja: 
destyluje wyraźnie jego treści; w tym, eo przed jedenastu laty mogło 
się jeszcze wydawać „dziwne", upstrzone podobno konceptami drama
turga - „awangardysty" czy też sklejone z różnorodnych „kawałków•· 
i wymysłów poety, który dramat rzekomo „rozbija" - upływ czasu 
odsłania i jakość, i strukturę już kla syczną. A jednocześnie nadal -
albo ter a z dopiero - pełną życia i mocy. 

Podobne były zresztą dzieje „Kartoteki", szerzej znanej i częściej 
Silfawdzanej scenicznie: upływ czasu i przebieg zdarzeń na przestrzeni 
lat kilkunastu - zmiany w sztuce teatru, w typie wrażliwości, w me
chanice odbioru, suma wreszcie doświadczeń społecznych - przydały 
temu dziełu mocy scedzonego szlachetnie trunku. Ten sam proces okre
śla dzisiaj i klaruje „dziwną" z pozoru sztukę p.t. „\'Vyszedł z domu". 

Trzeba ten proces nareszcie ujawnić. Trzeba dokonać wreszcie teg·o, 
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co przed dziesięciu laty i nieco później dokonane być chyba nie mogło. 
Z tekstem tej sztuki obchodzono się przecież w teatrze zbyt nieufnie. 
Zadna z dotychczasowych inscenizacji „Wyszedł z domu" nie podjęła 
próby p eł n cg o wykorzystania propozycji autora i rozegrania ich 
do końca - ujawnienia przez to także nieskazitelnej kompozycji tego 
tekstu. Czas więc już podjąć taką próbę. 

• 
O co chodzi w tej sztuce? 
O to samo właściwie, o co chodzi Różewiczowi prawie zawsze i o co 

chodzi mu najbardziej. Ale tym razem nie zaczynajmy od ogólników: 
w tym wypadku, z pozoru tak zawiłym, wokół którego tyle narosło 

nieporozumień, często prymitywnych, dobrze będzie chyba opowiedzieć 
rzecz najprościej i „po kolei"„. 

Oto parę haseł (lub „tytułów"), które mogłyby jednak streścić ten 
utwór najbardziej lapidarnie: „Klepsydra i Tresura"; „Historia i Zupa" 
(pomidorowa!). W porządku dramatycznym tego dzieła pierwsza jest 
klepsydra: 

„Czuję jak przez tchawicę 
przesypuje się piasek 
piach zgrzyta w moich zębach czas 
przesypuje się 
z górnej polowy 
mojego ciała 
przez jakieś naczynie 
do części dolnej 
i Jeszcze niżej 
dalej" 

Czas. Upływ czasu. Doznanie upływu czasu. Doznanie „cielesne": czas 
mierzony biologicznie - nagle odczuty przez kobietę już nie najmłodszą 

·(odczucie szczególne), a odczuty tym silniej, że jej czas „zwyczajny" 
i codzienny stanął w miejscu. A stanął w miejscu, ponieważ On - jej 
mąż - nie wrócił do domu„. Po nim zostało miejsce puste. Obserwacja 
komediowa i „potoczna" w tej warstwie - celowo. A jednak dramat -
biologiczne doznanie czasu. Wspaniała fuga poetycka i dramatyczna 
Ewy w trzech obrazach, z towarzyszeniem „Głosów" kobiecych i mę
skich, z symetrycznie osadzoną w tej sekwencji sceną pantomimiczną 
(sen Ewy), która, wedle reguł snu, odsłania Ewę ,,wyzwoloną" cieleśnie 
i spełnioną samiczo aż do końca. Spełnioną nawet w wymiarach hiper
bolicznych. Ale w tym także kilka wniosków i przesłanek bardzo istot
nych dla całego utworu: siła determinacji biologicznej, która nas 
określa. 

Otóż, ta siła kieruje nas wstecz i osadza w p r z es zł o ś c i - osob
niczej i gatunkowej. Z tej drugiej bodaj wyłania się właśnie pra
i nadsamiczość Ewy w obrazie jej snu. Ale ta pierwsza także rodzi 
tęsknoty I marzenia, nie tylko senne, o szczei:-ólnej specyfice i kierun-
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ku: „wstecznym". Doznanie czasu skłania Ewę do modlitwy: przez pół 
bezbożnej, nie zanadto metafizycznej. Ale nie o to chodzi. Spytajmy ra
czej: nie do kogo, ale o co modli się Ewa? Otóż, Ewa modli się o zmar
twychwstanie jej m ł o d e li." o c i a ł a. Determinacja biologiczna narzu
ca zatem optykę „wsteczną" nawet w marzeniu. I czyż właściwie może 
być inaczej, jeśli przyjmiemy - w pewniej chwili, w pewnej sytuacji -
działanie tej jedynej determinacji jako dominujące? Czy sensowne może 
być zgoła - jeśli z tej jednej tylko sfery wychodzimy - marzenie 
skierowane inaczej: marzenie o klepsydrze nieuchronnie pustoszejącej? 

Lecz to nie wszystko. Ważny jest czas teraźniejszy i w tym czasie 
zawsze ciało: „ciało rozpięte na mnie" - mówi Ewa. Ono „nie pamię
ta". Ono nic zawsze daje sobą rządzić. Nieraz odmawia posłuszeństwa. 
A więc może się znaleźć w takim stanie, może też zostać doprowadzone 
d o takiego stanu, w którym ono rządzi nami. Czasem najtragiczniej. 
To jest także „determinacja biologiczna" i to jest także godne uwagi 
przi:sło w kompozycji tej sztuki, jedno z ważniejszych. 

Fuga Ewy przechodzi płynnie, stopniowo w komedię rodzinną. Wraca 
córka, zjawia się Sierżant. Nie otrzymuje odpowiedzi na najprostsze 
pytania dotyczące „rysopisu" („to wszystko się wyciera") tudzież stwier
dza, że „zaginiony" spóźnił się właściwie o jedną godzinę.„ Już napły
wa „zwyczajność", w zwyczajności wyciszenie. I teraz kolej na „Inter
medium". 

Ten obraz - niby wyłączony z anegdoty rodzinnej, tak jak wzorowe 
intermedium - jest kolejnym kluczowym w konstrukcji ideowej przę
słem całej sztuki. Wprawdzie przeprowadzona tutaj w trybie komedio
wym (to istotne dla jej charakteru!) polemika z egzystencjalizmem 
(w jego klasycznych i jednocześnie obiegowych sformułowaniach) jest 
dziś może o tyle mniej aktualna, o ile zdążył już stracić ze swej dyna
miki intelektualnej i niegdysiejszej popularności ten kierunek myśle
nia, ale ta polemika, rozmyślnie osadzona w konwencji burleskowej, 
nie jest tu przecież właściwym celem: jest zaledwie środkiem do celu 
istotnego, który nic ze swojej doniosłości nie stracił. 

Przypomnijmy (z sekwencji Ewy): „to ciało rozpięte n a m n i e"„. 
Rozpięte na mnie - mnie określa. Ono mną czasem rządzi i może 
o mnie czasem decydować, wbrew mojej woli. Decydują też o mnie 
w różny sposób inni ludzie, także wbrew mojej woli; wśród nich i tacy, 
co są władni mnie zniewolić i mogą nawet sprawić, że sam sobie za
przeczę, że będę „śpiewał jak kanarek". Tacy mogą mnie też określić, 
zakwalifikować w przeróżny i dowolny sposób nawet po mojej śmierci. 
O tym mówi po prostu doświadczenie - i historyczne, i cielesne (tak!) 
jednocześnie. To jest zatem „argument" nie do odparcia. To dojmujące 
doświadczenie i:-ubią jednak z pola widzenia (albo gubili w swoim okre
sie „ahistorycznym") egzystencjaliści, mimo że sami przez nie przeszli 
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w pewnym stopniu; i może gubią je dlatego. że przeszli przez nic 
ty 1 ko „w pewnym stopniu"? 

Dlatego mogą (mogli) sądzić, że człowiek może być z a ws z c woln~' ; 

że to, co o nim stanowi, to jego własne rzutowanie siebie w przy
szłość; i że w tym właśnie rzutowaniu się w przyszłość tkwi niezby
walny człowieczy dramat nieustającej a bezskutecznej pogoni za „esen
cją", która w swoistym rozumieniu jest „bytem" - jako samorealizacja 
ostateczna i pełna, ale przez to właśnie, że ostateczna i pełna, nie może 
być osiągalna dla żywego osobnika; i że dlatego wrcszc'.e człowiek 

„jest tym, czym nie jest" oraz vice versa („jest" - bo wciąż ściga swą 
„esencję" i ku niej dąży, ale też „nie jest" - bo jej nic dognał i nic 
dogna nigdy). Te więc niezmiernie subtelne spekulacje (tu maksymal
nie uproszczone) pomijają bez wątpienia dwie rzeczy określające 

człowieka naprawdę: dwie, bo nie tylko historię (od tej strony wycho
dzlla zawsze marksistowska krytyka egzystencjalizmu), ale także bio
logię. 

Niestety, właśnie przeszłość, w tych dwóch sferach zawarta, określa 

człowieka i o nim stanowi, nie zaś jego przyszłość. Prawdziwym bytem 
jest więc „egzystencja" - nie „esencja". Przeszłość, historia i biologia 
są bytem. A tragiczne jest naprawdę doświadczenie łamania I niszcze
nia człowieka - tego nie wolno stracić z oczu! - nic zaś przypisami 
mu wolność I roi:darcie w pogoni za „esencją". Taki jest sens rozmowy 
między dwoma grabarzami a Obcym panem z Paryża. 

I teraz jest już gotowy pomost, a nawet pełne rusztowanie do następ
nej części komedii („tak zwanej"). 

• „ 
„ 

Obraz 4 (Akt II w tekście) rozpoczyna Beniamin. Jego problem, 
a jednocześnie motyw, który wprowadza, można by tak określić naj
krócej: tresura społeczna. Tresura, jakiej poddani jesteśmy już od za
rania społecznego życia - motyw przeto w wariancie „cfz:ecinnym" 
(nie lekceważmy tego wariantu), tak też podany, ale podany zarazem 
jako introdukcja do historii Henryka - Męża Ewy - Ojca Rodziny 
(która „jest podstawową komórką społeczeństwa" - „na razie lepszej 
formy nic wymyślono"). 

Tak wielostronnie przygotowana zaczyna się wreszcie ta historia: Sa
nitariusze przyprowadzają Henryka, który uległ wypadkowi i przejścio
wo stracił pamięć. (Tu antrakt w przedstawieniu.) 

Straciwszy pamięć - chociaż fizycznie sprowadzony już na łono ro
dziny - Henryk znalazł się faktycznie „poza domem". W tym mo
mencie jest jakby „czystym" egzemplarzem biologicznym, który nagle 
utracił swoją jakość, treść i funkcję społeczną. W tym momencie okre
śla go tylko jego ciało, ale swojego ciała także nie jest świadom. 
Wkrótce potem, wychodzące jeszcze od tego stanu pierwsze przebłyski 
samoświadomości i refleksji Henryka wydają się świadczyć o tym, że 

jest to stan głębokiej animalnej szczę śl i w oś c I. Byłoby może 

jednak lepiej powiedzieć, że to szczęście wynika z całkowitej utraty 
bagażu. 

Człowiek społeczny - innego nie ma - nie może jednak w tym 
stanie pozostać. Henryk musi być szybko wstawiony na swoje miejsce. 
Mało czasu: pojutrze musi wygłosić ważny referat. Następuje więc 

przyśpieszony gwałtownie (mało czasu) proces rekonstrukcji człowieka 
społecznego. Główną rolę w tym procesie gra Ewa jako czynnik s p o
ł e cz ny (bez cudzysłowu!), najbardziej bezpośrednio zainteresowany 
odzyskaniem wspólnika w owej „komórce" (,,na razie lepszej formy nie 
wymyślono") i zarazem partnera-samca, który do niej w ustalonym 
społecznym porządku życia przynależy. Ale uczestniczy w tym procesie 
także reszta rodz:ny: córka Gizela, której dziewczęce rojenia o miłości 
idealnej nie są skądinąd sprzeczne z imperatywem posiadania 
tatusia i zapotrzcbo•.,:aniem na tatusia jako ważny element „pod
stawowej komórki", z której ona sama wyrasta. Tak więc, obie kobie
ty - każda w inny sposób! - pełnią w strukturze tej „komórki" funk
cję społecznie konstruktywną, koncentrycznie zorientowaną i scalają

cą, podczas gdy obaj 1~rzedstawiciele męskiej rasy „buntowniczej" -
i Henryk, i Ben:amin - próbują stawać dęba i „wyłamywać się", 

a także załamywać się wyłamując się i odwrotnie. To jest zresztą uję
cie schematyczne tych relacji ważne raczej dla określenia aktorskich 
funkcji w prowadzącym kwartecie, aczkolwiek wskazujące także pew
ną, zawartą w te!rście, zm:.czącą obserwację obyczajową i społeczną. 

Wróćmy jednak do podstawowego procesu rekonstrukcji człowieka 

społecznego. Trzeba pamiętać o tym, że rekonstrukcja jest w zasadzie 
analogiczna do konstrukcji, tylko przebiega znacznie szybciej. I o to 
właśnie chodzi. Przyśpieszenie procesu, uzasadnione także komediowo 
(Henryk musi pojutrze wygłosić referat), stwarza zarazem jakość arty
styczną i dramatyczną, która wszelako zawiera w sobie i demonstruje 
m o d e 1 zwyczajneg·o skądinąd procesu konstrukcji. I jest to właśnie 
(już wprowadzony motywem dziecinnym Beniamina) model tresury: 
tresury społecznej. W modelu tutaj prezentowanym szczególna jest tyl
ko - z uzasadnionych dramatycznie powodów - ostrość i koncentra
cja dynamiczna tego procesu, typowy natomiast jest jego charakter. 

Rekonstrukcja przebiega więc na 3asadzie wtórnego zapisywania 
wymazanej do czysta tablicy; albo inaczej: kompletowania utraconego 
w całości bagażu; inaczej: napełniania metodą szybkościową opróżnio
nej· do cna powłoki - pustej kiszki, którą jest Henryk sprowadzony do 
domu (na razie sprowadzony tylko fizycznie). Jest to jednak proces 
uciążliwy, bardzo mozolny początkowo i pełen oporów - Henryk broni 
się instynktownie i podświadomie, po krótkiej chwili próbuje już uciec 
(„Ja wychodzę„.''). Od początku buntuje się i ulega. Buntuje się coraz 
gwałtowniej i u!ega coraz bardziej: te dwie reakcje są tu sprzężone. 
Model tresury rysuje się przez to tym ostrzej - z Ewą w kapitalnej 
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teraz roli pogromczyni, treserki, opiekunki, żony, matki, nauczycielki, 
psychoanalityka, wychowawczyni, tuby społecznych wmówień i maszy
ny napełniającej pustą kiszkę. 

Pierwszy etap tej edukacji (Obraz 5) kończy się sekwencją przypo
mnień, którym za pomost i oparcie służy litan ia sosów: sosem właśnie 
kaparowym powalał był sobie kiedyś Henryk swoje wizytowe spodnie 
na przyjęciu w ambasadzie, które to przyjęcie, jak wolno sądzić, sta
nowllo w życiu Henryka pamiętne wydarzenie. Spodnie szczęśliwie 

ocalały. Wiwisekcja spodni wyświetla z nieruchawej jeszcze pamięci 

delikwenta obraz nareszcie pełny, jaskrawy, ostry, dok adny w szcze
gółach, spiętrzony a całkowity. To będzie „Scena baletowa". 

Po śnie Ewy - stosunkowo skromniejszym jako wizja teatraln a, 
przez to także łatwiejszym w realizacji - jest to drugi w tym utworze 
blok autorskiej partytury inscenizacyjnej, w której mowa wpisana 
w didaskalia (nie dialog w tradycyjnym układzie tekstu) pełni funkcję 
zaledwie dopełniającą wobec proponowanych chtałań, kompozycji ru
chowej i plastycznej. Jest to zarazem propozycja tak rozbudowana, tak 
spiętrzona bez mała, że żaden z dotychczasowych !nscenizatorów nie 
próbował jej nawet podjąć, gubiąc przez to istotne treści i zacierając 

także logikę konstrukcji znaczeniowej całego dzieła. 
Przyjrzyjmy się tej scenic, która dzieli się wyraźnie i znacząco na 

trzy fazy. Pierwsza: raut w ambasadzie comme il faut, a nawet jeszcze 
bardziej niż comme il faut (o ile to możhwe). A więc wykwint, kul
tura, krój paryski, śmietanka, sublimacja i destylacja ciał i dusz „na 
wysokościach" (por. „Operetka"). Chciałoby się też powtórzyć za poetą 
(innym): „Jak lekko, wdzięcznie tańczysz pan!". I nagle - szturm na 
bufet: „Pierwsze szeregi padają na ziemię, po ciałach fala za falą idą 
następne szeregi. ( ... ) Ze skłębionej masy ciał wybłyśnie tylko czasem 
nóż, dloń, widelec... ( ... ) W ciszy slyc ać mlaskanie, syczenie, zgrzyta
nie, łamanie kości ... " To jest faza druga... Faza trzecia to znowu ba
let, ale już balet tł u m u - jednego ciała, w które zlały się wszyst
kie ciała poszczególne: „Skłębiony tłum pokrywający bufet porusza się 

jak odwłok gąsienicy motyla. Te same ruchy odwłoka i nóżek ... " I na
reszcie - „z infernalnego kłębowiska w zupełnej ciszy, wydobywa się 

głos grzmiący: ccczłowiek to trzcina myśląca"···" 
Jest to więc rodzaj powtórki z Historii: przypomnienie - nie Hen

rykowe tylko. Wykwint naszej wysokiej kultury i sublimacje intelek
tów, potem zdziczenie tłumu, który jako taki właśnie traci raz po raz 
jakość ludzką - a to zjawisko powtarzalne - a potem od nowa ba
let, w którym co subtelniejsze figury i frazesy o naturze człowieka 

nie zostały zapomniane, choć garderoba poszła w strzępy. Więc może 

warto też pamiętać co najmniej równie dobrze o tych okolicznościach 
zeszmacenia garderoby, z której tak bardzo jesteśmy dumni. 

• • 
• 
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Wiwisekcja spodni okazała się płodna, bodziec podziałał skutecznie, 
choć jednocześnie wyświetlony krąg pamięci mógł wywołać u pacjenta 
odruchy raczej repulsywne. Ważny jest jednak skutek uchwytny: po
stęp w procesie rekonstrukcji. Czuwająca nad tym procesem Ewa jest 
więc już w posiadaniu metody wypróbowanej: będzie to metoda bodź
c!nv materialnych (w znaczeniu właściwym: bodźców zmysłowych -
nie finansowych). 

„trzeba bodźcami 
jak byk rogar-i i 
bość Henryka 
aż ugodzony 
wróci do siebie 
do mnie 
do rodziny 
która mimo kryzysu 
jest podstawową komórką społeczeństwa ..• " 

Henryk buntuje się coraz gwałtowniej: już dostrzega lub odgaduje 
ldcrunek tych operacji. - „Proszę mi nic nie przypominać. ( ... ) ... ja 
mam szansę, ja mogę zapomnieć, mogę zacząć od początku. Na to 
Ewa: „Początek jest złudzeniem, jest tylko koniec ... " 

Ale nawet Ewa jako pogromczyni ma chwllę słabości, chwilę litości, 

kiedy „bierze do rąk głowę Henryka" - w takim kontekście drama
tycznym funkcjonuje tutaj ten znakomity wiersz z tomu „Formy": 

„To jest głowa domu głowa świata 
ta głowa była tak długo prawą ręką lewą nogą 
ta biedna głowa była 
ta głowa była stołkiem skorupą siedzeniem 
skrzynią, amboną, trybuną, katalogiem 
szatnią poczekalnią magazynem 
do głowy tej włotono wpakowano wbito 
imperatyw kategoryczny imitację imperializm 
import rapaport 
imperium impotencję ineksprymable infułę 
idiom ... " 

Teraz tę głowę będzie meblować od nowa, ale tym samym sprzętem 
w podobnym natłoku, i w materii pomieszaniu; do tej „biednej gło

wy" pakowana jest sterta rupieci, które nie chcą się ułożyć w system 
wartości. 

• • 
• 

Po operacji „bodźce materialne" (Obraz 6) proces rekonstrukcji jest 
jest już prawie ukończony. Henryk przygotowuje referat. „Staje przed 
lus!rem ... " Próba generalna jutrzejszego wystąpienia. Rzecz dotyczy 
nowego systemu budowy domków jednorodzinnych - „z płyt słomia-
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nych i fusów, o powierzchni mieszkalnej 90 centymetrów kwadrato
wych ... " Gramy przecież „tak zwaną komedię", której żywioł parodii 
nie jest obcy. Ale nie to jest w referacie Henryka najważniejsze. 
Zwróćmy uwagę na konstrukcję tego „referatu", w pewien sposób 

analogiczną do budowy całej sztuki, a skądinąd podejmującą także za
sadę organizacji cytowanego fragmentu wiersza o „głowie domu". Jest 
to t ypow y przykład tekstu, którego „napięcia dynamiczne". rodzą się 
z kontrapunktowych zestawień różnorodnej materii; przez analogię do 
znanych form plastycznych prz:rjęto też dla tego typu organizacji tekstu 
nazwę „collage". Taki więc charakter znaczących i schodzących się 

w określoną całość kontrapunktowych zestawień ma tutaj, jak już 

zdołaliśmy się zorientować, i cała sztuka, i odpowiednio - na innym 
poziomie organizacji - referat Henryka. Ale struktura tego referatu 
wynika także - w swej bezpośredniej motywacji dramatycznej -
z całej opowiedzianej dotąd historii bohatera, który był „wyszedł 

z domu". 
Jest to po prostu - w tej bezpośredniej motywacji - wynik przy

śpieszonego procesu rekonstrukcji, albo inaczej: szybkościowego napeł
niania „pustej kiszki". W wyniku takiego właśnie procesu nastąp:to 

w tej „biednej głowie" piramidalne już spiętrzenie rupieci i materii 
pomieszanie, mające wprawdzie swój odpowiednik w pospolitym ma
terii pomieszaniu (por. cytowany wiersz), ale tutaj spotęgowane z przy
czyn uzasadnionych dramatycznie (jak wyżej) i jednocześnie demon-
trujące - w spotęgowaniu właśnie - to pom ieszanie uniwersalnie 

pospolite. Referat Henryka „rozwija się" zatem pośród taki.ej sterty 
sąsiadujących rupieci: domki jednorodzinne (z płyt słomianych i fu
sów) - rodzina jako podstawowa komórka - technologia łmdownic
twa komórki - teologia o rodzinie - zapasy broni nuklearne.i - wy
trzymałość komórki wbrew zapasom - klasowe zagrożenie !rnmórkl -
trwałość komórki - technologia budowy - teologia - technologia -
technika sekcji zwłok ..• Rekwizyty niezbędne przy sc~cji i homoni
miczne nazwy pasożytów występujących w ogrodnktwie... Tu taśma 

się ·rywa. A dodajmy jeszcze, że w przytoczonym schemacie pewne 
związki logiczne rysują się jednak - poprzez schemat i wbrew woli 
pi :::ą cego - znacznie wyraźniej niź w pełnym tekście, gdzie są zatarte 

legają komprom itacji. 
Jest to „collage" cudownie zorganizowany, o wielkiej 1>recyzji i praw

dziwej sile dramatycznej; popisowa przy tym sekwencja aktorska 
Henryka, a jednocześnie zadanie, które w terminologii alpinistów na
leżałoby umieścić w skali „n. trudne". 

Henryk „zapada się" po tym występie i kurczy jak balon, z którego 
usz.o powietrze. Ale z rozpędu lub też z impulsu, który ,jeszcze nie 
minął - dalej chce nauczać, choć nie ma nic do powiedzenia. Poucza 
więc swoje dzieci („Czuję, że odchodzę".), przekazując im życ:owy ka
techizm wraz z ojcowskim „błogosławieństwem"... Jest to właściwie 
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dalszy ciąg „referatu", w zmienio;;ej tonacjl. I dosyć pr osta ale cenna 
w tym układzie obserwacja: każd3• i:otencjał frazeologii, lrażda sterta 
nieuporządkowanych wiadomości o wszystkim, każdy wreszcie „potok 
informacji" - mają naturalną tendencję rozprzestrzeniania się lawino
wego; każda więc tego typu edukacja rodzi łańcuchowo podobną edu
lrnc.ię a szybkościowo napchana k'.szka wyrzuca swe ingrediencje i ata
kuj.e nimi otoczen.ie z natarczywością równą tej, jakiej sama została 

poddana w trakcie „upychania". 
Reakcją towarzyszącą, którą należy zawsze wkalkulować w ten pro

ces, będą na koniec mdłości i womity: Henryk „zwraca". Już dosłownie. 

Ale „zwracaniem" był faktycznie od początku przec1ez jego referat 
i ciąg dalszy referatu - katechizm życiowy. - „Biedny! - konkluduje 
Gizela. - Skąd takie myśli rodzą się w jego pustej głowie. Może sic; 
przejadł żałosną przeszłością"„. 

• * 

„Zupa na stole!" 
Zupa pomidorowa nota bene. Henryk już zwrócił (zbi;dną nadw~·ike) 

jest już całkiem w normie jako głowa rodziny. Zatem - wzorowa 
scena rodzlnna przy zupie. 

Kwartet rodzinny z zupą. Dobrze się przy tym mówi i o kuchni, 
i o polityce. Nawet o przyszłości na odmianę (przeszłość została zała

twiona, Bogu dzięki). Gizela. jest „idealistką", jako się rzekło; za jej 
sprawą pojawia się przy zupie motyw arkadyjski - mit bajeczny 
i rajski rzutowany w przyszłość. Marzenie podlotka. Beniamin jest na
tomiast „realistą". Wynikają stąd drobne zakłócenia. Tata bierze stro
nę syna, a mama stronę córki. Nagle zjawia się Grubas. 

Grubas przyszedł „po zupie": wcześniej wezwany przez Ewę ku po
mocy, jako szkolny kolega Henryka. Ta 11omoc nic jest już potrzebna. 
Ale z Grubasem ożywa przeszłość. Przeszłość niemiła, ucią' !iwa, doj
mująca, nawet ohydna, poniżająca dla Henryka, szczeniacka, niewy
ruźna, głupia, wągrowata i żałosna. Grubas rozpiera się. Pewnie już 

w klasie był prowodyrem małej zgrai, a może nawet prześladowcą 

m.-Jcgo Henryka? „Pochyla się do nieg o i coś s:cepce". 
Henryk już chwilę wcześniej obandażował sobie głowę tym banda

żem, który został mu po wypadku, znale:dony teraz w kieszeni. Ale 
uczynił to niedokładnie, niezręcznie i sztucznie. Uszy pozostały na 
wierzchu. „Grubas wybucha śmiechem, pociąga Henryka za ucho jak 
małego chłopca. Potem wraca do zupy. Po chwili Henryk składa ser
wetkę, wstaje i bez słowa wychodzi z pokoju. Ewa patrzy za nim, 
otwiera usta ... " To koniec komedii. 

,, 



To zakoii.czenie i ta historia z Grubasem i z bandażem wydawały sic; 
przed dziesięciu laty szcz.ególnie „dziwaczne" - wydumane „awan 
gardowo" i bez zdrowego sensu, niezrozumiale nawet dla wielu kryty
ków teatralnych o znanych i cenionych nazwiskach ... 

A przecież jest to rozwiązanie najklarowniej lol:"iczne i konieczne. 
Wiele rzeczy wskazuje na to, że Henryk już wiele razy w swoim 

życiu, jeszcze przed wypadkiem, miał ochotę „wyjść z domu". \Vypadek 
stworzył mu „szanse;", z której nie pozwolono mu skorzystać. Proces 
rekonstrukcji był dotkliwy rlla pacjenta i doprowadził nawet do 
„zwracania". \Vstawiono jednak Henryka na jego miejsce, na którym 
nigdy nic czuł sic; dobrze, a po bolesnej rekonstrukcji nie mógł się czuć 
lepiej niż poprzednio. Mógł się czuć tylko gorzej i ubolewać w duchu 
nad straconą „szansą" („ja mam szansę, ja mogę zapomnieć"). \V tym 
momencie pojawienie się Grubasa oznacza powrót przeszłości w jej 
postaci szczególnie głupiej, zawstydzającej i upokarzającej. Tak wic;c 
Grubas dopełnia miary; wykonuje zadanie pliszki strącającej przejrzałe 
jabłko. Henryk próbuje uciec, a zarazem - to jest sztuczność tej 
ucieczki - wrócić sztucznie do sytuacji po wypadku. Więc banciażujc 
sobie głowę - z uszami na wierzchu, sztucznie więc i niezręcznie, bo 
ta głowa już „wyzdrowiała" i wstawiono ją na jej miejsce, a „szansa" 
przepadła bezpowrotnie. 

Taka jest ścisła, bardzo ścisła bezpośrednia motywacja działań dra
matycznych („realistyczna" nawet i psychologiczna, jeśli komu na tym 
zależy, obyczajowa, komediowa i tak dalej, i tak dalej), ważna także dla 
budowania roli, ważna dla aktol'a. Ale nic jedyna. 

Henryk próbuje uciec z obandażowaną (niedokładnie) głową i jest to 
także znak wieńczący całą budowę teiro dzieła. A więc odpowiedź na 
pytanie: czy naprawdę możemy „wyjść z domu"? 

Jeśll przyjmiemy wraz z Różewiczem, że naszym wielkim, wspól
nym, a także poszczególnym autentycznym Domem jest p r z es z ł oś ć 
- i osobnicza, i gatunkowa, i społeczna - a w nlej zawarte i biologia, 
i historia, to jakaż może być odpowiedź? Nie, z tego domu nie ma 
żadnego wyjścia. Możliwe są tylko próby ucieczki ze sztucznie oban
dażowaną głową. 

A może to zgoła banał? Hm ... To może byłby banał, gdybyśmy mogli 
jednocześnie uwierzyć, że ów Dom jest szczęśliwy, bezpieczny, harmo
nijny, ludziom i człowieczeństwu w ludziach sprzyjający, że nie ciąży 
nad nami nigdy jak przekleństwo, że nas nie łamie, nie demaskuje, że 
jego prawa i utajone w nim siły gwarantują nam lub co najmniej ro
kują. „wszelką. pomyślność". Skoro tak nie jest - status Domu jawi 
się nad wyraz dramatycznie. I wciąż domaga się najostrzejszych Ś\via
teł. W tym jest ciężar właściwy Różewicza. 

listopad 197 5 
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„Smieszny staruszek" T. Różewicza. Teatr Kameralny \Vroclaw, 19i8. Wo,jciech 
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„Po~rzeb po polsku" T. Różewicza. Teatr Kameralny Wrocław, 1971. Iga Mayr, 
Witold Pyrkosz. Reż. Jerzy Kra<owski, scen. Wojciech Krakowski 
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