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Twórcy slcładajq 1erdeczne pocbifkowonio za pomoc w 1110flZOCji spelctoklu:
Teresie Kwiallcowsldej, 8arborze Krasińskiej, Joannie Nowolc, Emilii Sodowskiei, Andrzeiowi Biskupowi,
Michołowi Gadomskiemu, W1e11owowi Janickiemu, Michałowi Kalecie, Wo;ciechowi Kalwatowi,
Redbadowi l(lynstru, Rolandowi Nowakowi, Pawłowi Szkolakowi, Syfwestl'OWI Woron1edciemu.
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DRAMATURGIA TADEUSZA ROZEWICZA
Urodził się w 1921 w Radomsku, studiował ~istorię sztuki na Uniwersytecie
Jagiellońskim, od końca lat 40. związany ze Sląskiem, od 30 lat mieszka
we Wrocławiu. Poetar, dramaturg, prozaik. Najwszechstronniejszy, a być
może i najwybitniejszy z żyjących twórców literatury światowej.

Najgodniejszy, najbardziej zasłużony kandydat do literackiej nagrody Nobla.
Znany w świecie z wielu przekładów na języki obce (m.in. angielski, francuski,
niemiecki, serbski, serbsko-chorwacki, szwedzki, duński, fiński), honorowany
nagrodami państwowymi i międzynarodowymi. Zauważany w wielu krajach,
przede wszystkim bałkańskich, jako przykład wspaniałego poety o wysokim
autorytecie moralnym.
Prekursor awangardy w poezji i dramacie, nowator, mocno i:akorzeniony
w bezustannie przetwarzanej tradycj i romantycznej, twórca niezależny,
stroniący - mimo nacisków opinii publicznej - od polityki, wielki samotnik,
przekonany o misji artysty, pojmowanej jako stan wewnętrznego skupienia,
wewnętrznego nasłuchu, etycznej wrażliwości.
1

Pierwszy utwór dramatyczny Tadeusza Różewicza, KARTOTEKA, został
wydrukowany w 1960 roku. Różewicz był już wtedy ukształtowanym poetą,
który zaczął tym razem w kolejnych dramatach mierzyć się i wchodzić w ostry
spór zarówno ze współczesną cywilizacją i kulturą, jak i formą dramatyczną,
prowadząc swój dramat ku granicom gatunku.
„Co mnie wiąże z teatrem?"- pyta Różewicz i odpowiada ironicznie
- „Z teatrem wiąże mnie chęć napisania sztuki prawdziwie realistycznej
i równocześnie poetyckiej. Nie jest to sprawa prosta, ponieważ nie wiem,
czym się różni teatr poetycki od realistycznego. Czy sztuka poetycka ma być
poprzerastana żyłami realistycznymi, czy też realne mięso dramatyczne winno
być przeroś11ięte żyłami 'poezji'." (Tadeusz Różewicz, „Teatr niekonsekwencji",
Warszawa 1970)

Dramaturgia Różewicza wyrosła z jego poezji, w której konkret nabiera cech metaforycznych.
Autor, żywo zainteresowany najnowszą dramaturgią, powołujący się na twórczość Antoniego
Czechowa i Samuela Becketta, a także koncepcje Leona Chwistka i Witkacego, stworzył model
dramaturgii, jak to określał, „otwartej", bez początku i bez końca oraz radykalną koncepcję
„teatru wewnętrznego". Dramaturgii, w której rozkładowi ulega tradycyjna akcja na rzecz
struktury składającej się z działań przypadkowych, improwizacyjnych, elementarnych, w którą
to strukturę czytelnik albo widz może bez problemu się zaangażować, aby, jak mówił Różewicz
„( ... ) każdy mógł niejako wejść w środek ze swoimi sprawami. Coś podobnego było także
w „KARTOTECE". Tam też każdy mógł wejść w środek, dopisać jakiś fragment czy koniec,
rozszerzyć czy uzupełnić jakąś scenę." (za: Marta Fik, „Teatr Tadeusza Różewicza", „Pamiętnik
Teatralny" 1974, nr l)
Zresztą sugestie te nie dotyczą jedynie odbiorcy, czytelnika, widza czy reżysera, także sam autor
wielokrotnie powracał do tych samych wątków, rozwijał je, „przepisywał" na nowo, reinterpretował.
I tak na przykład zmodyfikowana wersja starego tekstu, KARTOTEKA ROZRZUCONA, powstała
w 1992 roku, w wiele lat po napisaniu debiutanckiego dramatu. Natomiast postulowany przez
poetę „teatr wewnętrzny" z jednej strony uzupełniał koncepcję „otwartości", bo próbował usunąć
z dramatu tradycyjne „dzianie się", z drugiej zaś stawiał na eksponowanie aktów wewnętrznych
bohaterów. Poza wszystkim był również wyrazem ostrej polemiki, zaciekłej walki z dotychczasowym,
zarówno klasycznym jak i awangardowym, teatrem, jego konwencjami i przyzwyczajeniami.
Różewicz, starając się wyrugować z dramatu zewnętrzne działanie, stawiał tym samym teatr
„pod murem", jego koncepcja kierowała się więc w stronę, jak sam to określał, „teatru
niemożliwego". Spór z teatrem objawiał się zarówno w kompozycji dramatów, z których wiele
ma charakter scenariuszy, jak i w licznych autorskich komentarzach, didaskaliach, „wyznaniach"
autora, tak jak na przykład w AKCIE PRZERYWANYM - dramacie rozpadającym się na szereg
pojedynczych epizodów, w którym komentarz jest tak samo ważny jak zapis poszczególnych
scen, czy PRZYROŚCIE NATURALNYM noszącym podtytuł BIOGRAFIA SZTUKI TEATRALNEJ jednej z najważniejszych wypowiedzi autora dotyczących dramatu i teatru. Różewicz powoli
i konsekwentnie budował własną wizję tego ostatniego. Częsta irytował zresztą krytyków i reżyserów
niekonsekwencją, brakiem spójnego, gotowego programu teatralnego.
„Opanowywanie teatru, wypróbowywanie arsenału środków, zdobywanie wiedzy scenicznej, czyli
cała robota wstępna, eksperymentatorska odbywała się w da'lszych, kolejnych publikacjach i kolejnych
premierach, na oczach wszystkich" - pisał Tadeusz Drewnowski. („Dialog" 1988, nr 7)
Różewicz, zaangażowany burzyciel zastanych form, uznawany za wielkiego moralistę, ale i atakowany
za nihilizm, z pewnością jest twórcą obdarzonym wyjątkowo przenikliwym spojrzeniem na współczesność,
żywo i z rozgorączkowaniem na tę współczesność reagującym. Debiut dramatopisarski
trzydziestodziewięcioletniego poety - KARTOTEKA - wyrastał z osobistych i pokoleniowych doświadczeń
autora i wkrótce uznany został za generacyjną summę oraz tekst, w istocie, klasyczny. Różewicz,
urodzony przed wojną, którego młodość przypadła na czasy hitlerowskiej i sowieckiej okupacji,
a lata dojrzałe na okres stalinizmu, sumował tutaj swoje doświadczenia. Dramat, w którym główną
postacią jest nie działający, lecz leżący w łóżku Bohater, utrzymany jest w poetyce, można powiedzieć,
umownego czy teatralnego snu. Technikę, jaką posłużył się tutaj Różewicz często nazywano również
techniką collage'u. Pokawałkowana struktura dramatu jest zapisem pamięci i odbiciem duchowego
wnętrza Bohatera.
„Rzetelna próba scałkowania ludzkiego świata - i jakiejś biografii, i losu pokolenia doświadczonego
najtragiczniej - może być dzisiaj tylko zbiorem: zbiorem czegoś, co jawi się nam w rozsypce, w
pomieszaniu materii i hierarchii ważności i wartości, i w postaci homogenicznej papki" - pisał Józef
Kelera. - ,,I to jest sfera współczesnego dramatu." (w: Tadeusz Różewicz, „Teatr", U, Kraków 1988)

W koleinei sztuce, iednei z naibardziei tradycyinych w dorobku auto ra - GRUPIE LAOKOONA,
Różewicz zaimuie się dzisieiszą kondycią sztuki, a ściślei, iei iałowością i oderwaniem od życia. Uderza
w pustą estetykę. W lei rodzinnei komedii w parodystyczny sposób wyławia frazesy i snobizmy związane
ze sztuką i jei odbiorem, i konfrontui e ie z rzeczywistością .
Różewicz wnikliwie i w anal ityczny sposób reieslruie naiwiększe zagrożen i a w przemianach społecznych
i kulturowych drugiej połowy XX wieku. Obraz niemożności międzyludzkiego porozumienia ,
zniszczenia cywilizacyjnego i pustki otaczającej człowieka, tym bardziej wstrząsający, bo już
spowszedniały, przedstawia w poetyckim moralitecie - ŚWIADKACH ALBO NASZEJ MAŁEJ
STABILIZACJI. W PRZYROŚCIE NATURALNYM, właściwie eseju o niemożności napisania dramatu,
autor, jak deklaruje, chciał zająć się globalnym problemem demograficznym . Prezentacja
cywilizacji jako monstrualnego śmietniska pojawia się w dramacie STARA KOBIETA WYSIADUJE .
Jednak w centrum zainteresowania poety pozostaje zawsze człowiek, jego postawy społeczne
i etyczne czy filozoficzne, obna żane i często kompromitowane.
„Bo ukazując sprzeczności dwudziestowiecznej cywilizacji, w gruncie rzeczy nie cywilizację tym
wszystkim obwiniał - pisał Tadeusz Drewnowski. - "To nie cywilizacja przeżywa kryzys (technika
rozwija się znakomicie, jak nigdy) , lecz współczesny człowiek i współczesna kultura ." („Dialog"
1988, nr 9)
Różewicz dokonuje obrachunku ze zbiorową świadomością Polaków. W dramacie SPAGHETII
I MIECZ uderza w skostniałe ste reotypy „kombatanckie". DO PIACHU ... - drugi po KARTOTECE
bardzo osobisty, autobiograficzny utwór poety, w warstwie fabularnej odwołuje się do wojennych
doświadczeń Różewicza - żołnierza AK. Sztuka pisana przez 17 lat (1955-1972) została
zatrzymana przez cenzurę, potem wystawił ją w Teatrze na Woli Tadeusz Łomnicki . Przedstawienie
zostało zdjęte . Różewicza zaczęto mocno atakować , zarzuty padały z obu stron - władzy
i opozycji, swoje oburzenie wyrażały środowiska kombatanckie dostrzegające w dramacie
przede wszystkim szarganie świętości, dezawuowanie narodowego mitu walki o niepodległość .
Ostatecznie DO PIACHU ... doczekało się druku dopiero w 1979 roku. Sztuka nadal budzi
kontrowersje, środowiska akowskie tak samo ostro zareagowały, kiedy telewizyjną wersję
dramatu w 1990 roku pokazał Kazimierz Kutz. Ten poetycko-naturalistyczny dramat opowiada
historię Walusia - prostaczka z leśnego oddziału, który z kolegami „poszedł na bandziorkę ",
nie zdążył uciec, jak sprytniejsi od niego kompani i zgodnie z n i eubłaganą logiką wojny, bez
miłosierdzia, został zaocznym wyrokiem skazany na śmierć. A do piachu posłali go jego koledzy
z oddziału . Wątek „akowski" przyćmił wymowę tej sztuki, którą Różewicz podjął walkę nie tylko
w imię demitologizacji historii . Poeta próbował uczynić z Walusia bohatera tragicznego na
miarę „zdechłych", wynaturzonych czasów, w jakich przyszło bohaterowi żyć i umierać.
We wstrząsający sposób obrazował demoralizację, która w tym wypadku dokonywała się
w rzeczywistości wojennej.
Ważnym tematem w dramaturgicznej twórczości poety są również zachowania psychosomatyczne.
Jednak ciało i biologia pojawiają się tutaj zawsze w kontekście historycznych czy społecznych
uwarunkowań . W dramacie STARA KOBIETA WYSIADUJE spotęgowana płodność Starej Kobiety
zderzona jest z po brzegi wypełniającym scenę wysypiskiem po cywil izacyjnej katastrofie . Pejzaż
opisany został w didaskaliach : „Śmietnisko 'jak morze', od brzegu do brzegu . (... )Może
pobojowisko. Olbrzymi śmietnik . Poligon . Nekropol. Jednak plaża . Plaża nadmors~a.''. ("Stara
kobieta wysiaduje" w: Tadeusz Różewicz, „Teatr", t. li, Kraków 1988) . W BIAŁYM MAŁZENSTWIE,
w parodystyczny, niemal farsowy sposób, ukazana jest cielesność i uwikłanie w nią głównej
bohaterki - Bianki. Jednak operowanie ciałem staje się tutaj wyrazem ingerencji i, więcej jeszcze,
dominacji kultury z jej nakazami i zakazami, kultury, która „zagarnia " i kiełzna naturę pojętą
jako „instynkt ku życiu" .

W dramatach Różewicza silnie obecne są wątk i autotematyczne, poeta pisze o sytuacji twórcy
w drugiej połowie XX wieku . Dobitnie o zamieraniu twórczości i pożegnaniu, milknięciu poety
wyraża się w dramacie NA CZWORAKACH, gdzie pisarz Laurenty sprowadzony zostaje do
tytułowej pozycji, bawiąc się kolejką elektryczną .. . Temo! ten powraca w ODEJŚCIU GŁODOMORA
i PUŁAPCE - sztukach, których bezpośrednią inspiracją była biografia i twórczość Franza Kafki .
Gorzko i okrutnie mówią one o artyście zniewolonym i wyobcowanym, człowieku, który znalazł
się w sytuacji bez wyjścia, w wewnętrznej pułapce.
„Dwa ostatnie utwory - pisał o tych dramatach Józef Kelera - zmierzają już wyraźnie ku syntezie .
Dramat biologii i historii, ciała i kultury, artysty i sztuki - zbiegną się w jeden zintegrowany
motyw, obraz, dramat uniwersalnej i globalnej pułapki." (w: Tadeusz Różew i cz, „Teatr", I.I,
Kraków 1988)

DRAMATY
(Pierwsza data jest datq napisania utworu podaną przez autora <wg Tadeusz Róiewicz, "Teatr", t. I i li, Kraków 1988>,
druga to data pierwodruku.)
KARTOTEKA, 1958/1959, „Dialog" 1960, nr 2
GRUPA LAOKOONA, 1961, „Dialog" 1961, nr 8
ŚWIADKOWIE ALBO NASZA MAŁA STABILIZACJA, "Dialog" 1962, nr 5
ŚMIESZNY STARUSZEK. KOMEDIA W 2 ODSŁONACH, wrzesień - listopad 1963, „Dialog" 1964, nr 2
SPAGHETTI I MIEa, 1963-1964, „Dialog" 1964, nr 12
POGRZEB PO POLSKU. TRAGIFARSA (napisany w 1964 roku, zatrzymany przez cenzurę, najpierw premiera w 1971 roku,
druk - ?)
WYSZEDŁ Z DOMU. TAK ZWANA KOMEDIA, 1964, „Dialog" 1964, nr IO
AKT PRZERYWANY. KOMEDIA NIESCENIUNA W JEDNYM AKCIE, 8 października 1963, „Dialog" 1964, nr I

TEATR NIEKONSEKWENCJI:
PRZYROST NATURALNY. BIOGRAFIA SZTUKI TEATRALNEJ, „Dialog" 1968, nr 4
STRAŻ PORZĄDKOWA.. OPISANIE DRAMATURGII, 1966
RAJSKI OGRÓDEK. SZTUKA W 1 AKCIE, „Odra" 1970, nr IO
METAMORFOZV. SZTUKA DZIEJE SIĘ W TRAMWAJU, "Odra" 1970, nr IO
CO TU MACIE. NA PUNKCIE SKUPU MAKULATURY, „Odra" 1970, nr IO
WIELKOŚCI, "Odra" 1970, nr 10
ZACIERANIE RĄK. KOMEDIA MUZVUNA, 1960, "Odra" 1970, nr 10
DRAMAT POSTAW MORALNYCH. SZTUKA TEATRALNA W 1 AKCIE Z PROLOGIEM
DZIDZIBOBO Cffil MIŁOŚĆ ROMANTYUNA aEKA JUŻ POD DRZWIAMI, "Odra" 1972, nr 4
SOBOWTÓR, „Odra" 1973, nr 9
DRAMAT ROZBIEŻNY, "Odra" 1973, nr 9
CZEGO PRZYBYWA aEGO UBYWA, „Odra" 1973, nr 5
STARA KOBIETA WYSIADUJE, luty 1968, „Dialog" 1968, nr 8
NA CZWORAKACH, 1965-1971„,Dialog" 1971, nr 9
BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, maj - październik 1973, "Dialog" 1974, nr 2
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DO PIACHU„., 1955-1972, "Dialog" 1979, nr 2
ODEJŚCIE GŁODOMORA, „Dialog" 1976, nr 9
PUŁAPKA, „Dialog" 1982, nr 2
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Mam chwi le świadomośc i. Te przeczucia nie zawsze są 1ragiczne, choć i nie zawsze radosne .
Bo tez nie jestem an i pesymistą, an i optymista . Takie samookreś l en i e nie jest mi zresztą potrzebne,
ani jako poecie, ani 1ako człow i ekowi .
Fragmenty wywiodu „ Dużo czystego powietrzo" przeprowodzonego z Tadeuszem Różewiczem
przez Krystynę Nastu lankę , w : Stanisłow Burkot, „Tadeusz Różewicz", s. 1 BO - 181 .

po „bohatersku" milczeć, chciałem pisać, publikować, drukować. Pisałem satyry,
scenariusze, sztuki. Ale nawet „Szpilki" zaczęły mi odsyłać moje humoreski, mam
spory pakiecik tych „odmownych" listów. Było mi gorzko, jednak z czasem pogodziłem się z
tym, Że nie będę „zawodowym satyrykiem" („Prawdziwa cnota krytyk się nie boi!")„. Pamiętam
„burzę", jaką wywołał mój wiersz pt. „W związku z pewnym wydarzeniem". Napisałem go w
roku 1952 lub 1953. Wiersz ten został z oburzeniem odrzucony przez kolegium redakcyjne
chyba już „Nowej Kultury" (która zaczęła się ukazywać w miejsce „Odrodzenia" i „Kuźnicy") .
W liście do redakcji wiersz został oceniony nie tylko jako kiepski utwór, licho proza, ole jako
utwór antysocjalistyczny, antyhu manistyczny i „pełen pogardy dla człowieka". Pamiętam, że ta
ocena zabolała mnie bardzo ... Wiersz wyprzedzał o kilka lat późniejsze słynne i szeroko
reklamowane utwory demaskujące „okres lakiernictwa, błędów i wypaczeń" w naszej literaturze
i życiu.
Nie

chciałem

reportaże

„Przygotowonie do wieczoru outorskiego", Worszowo 1971, s. 72.
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Szkice o teatrze Tadeusza

Różewicza ,

i

Ostentacyjnie demontuje na naszych oczach fabułę, jest ona tylko pretekstem do rozbioru
pewnej sytuacji . Przyprowadzony przez sanitariuszy do domu Henryk utracił pamięć. Nawet
twarz : „Sanitariusze wprowadzają do pokoju mężczyznę z obandażowaną głową. Bandaż
zasłania całą twarz, nadaje głowie kształt jaja". Ludzka twarz to poetycki motyw przewodni
tego dramatu - obecny zarówno w dialogu, jak i scenicznym obrazie . Pojawia się już w
monologu Ewy: „Wam moja twarz nic nie mówi I to jedna z miliona twarzy I w tym mieście".
O „wycieraniu się" rysów twarzy mówi Ewa. Kiedy usiłuje podać rysopis męża . „Trzebo Benku,
umieć zachować twarz" - poucza syna Henryk, wymiotując z głową wsadzoną do miednicy.
Ale utrata tworzy oznacza także wyjście w świat natury, prokreacji i śmierci („wtedy głowo
twoja ukazała /tamtą stronę/ pokrytą włosami pozbawioną ust ślepą") . Natręctwo tego motywu
współgra z tematem anonima, ale także eksponuje paradygmatyczną konstrukcję dramatu :
opartego raczej na wariantach, powtórzeniach, refrenach niż postępie akcji.
Kluczowe sceny dramatu przedstawiają wysiłki Ewy, aby „zrekonstruować" Henryko. Ewa robi
to systematycznie, zawzięcie, krok po kroku . Cieszy się z najmniejszych sukcesów: „Gizelo!
Zwycięstwo! Tatuś przypomniał sobie o własnych siłach wargę dolną!" Wciąga też rodzinę,
dzieli obowiązki : „Jeśli chodzi o sprawy osobiste, intymne, o całą sferę ciała, kuchni miłości,
to jo go odbuduję, ale do polityki nie mam głowy. Ty, Gizelo, jesteś młodsza, przerabiasz to
w szkole, więc zajmij się tymi sprawami". Zaczyna od najprostszych pytań o imię, zawód, wiek .
Henryk milczy, ole czasem zaciekawiony pyta o znaczenie słów : „Co to znaczy <<Żonaty>>?";
„Co to znaczy <<Boże, Boże>>?"; „Co to znaczy, proszę pani, <<tatusiu>>?"; "Co to znaczy
<<mamusiu>>?" Można właściwie powiedzieć, że ustami Henryka autor zadaje najważniejsze
pytania . Bohater, który utracił pamięć, ustanawia pożądaną perspektywę widzenia, wprowadza
radykalny efekt obcości : codzienność zostaje odarto z oczywistości.

słowo.

Kroków 2004 - fragmenty .

„Wyszedł z domu"] ... znaczenia, skojarzenia, obrazy przepływają , przenikają się
lub czasem podważają wzajemnie. W końcu jednok zbiegają się w jednym punkcie, wydają
się bić z jednego źródła : doświadczenia cielesności. Ewa „połknęła" czas, czuje idące w niej
zegary „wskazówki wchodzą /we mnie/ przebijają". To samo doznanie za chwilę zyskuje nowy
kształt: „Czuję jak przez tchawicę I przesypuje się piasek". Dla Ewy doświadczenie cielesności,
czy raczej - śmiertelności, staje się zawsze doznaniem braku . Utraty duszy: „nie powinien
zostawić mego ciała samego I moich zwłok" . Utrata młodości i płodności „jestem papierową
królową I mam głowę tu i tam". Niemożliwą nadzieją : „czy zmartwychwstaną moje uda/ czy
zmartwychwstaną moje I piersi/ usta skóra mojej szyi I śmieszne pytania".
Monolog Ewy zagarnia rzeczywistość, kreuje własny kosmos. Nie istnieje nic poza Ewą . Jej
liryczny monolog przywołuje głosy innych postaci (Głos Kobiecy, Głos Męski, Glosy), stwarzając
wrażenie płynącej coraz szerszym nurtem rzeki . Ogarnia nie tylko cały ludzki gatunek, ale
dotyka także tajemnicy początku i końca - narodzin i śmierci. Język tej poezji staje się coraz
bardziej ciemny; już nie dwuznaczny, ale wieloznaczny. Sensy zagęszczają się jak w surrealistycznym
poemacie .

[W dramacie

0

potem twoja twarz

[... ) Ewa przywraca Henrykowi świadomość ciała, ucząc go na nowo nazw poszczególnych
W niektórych momentach każe córce wyjść z pokoju.

zaczęła się zamykać

członków .

wreszcie odwrócono upodla
w piasek
wtedy głowa twoja ukazała
tamtą stronę
.
.
pokrytą włosami pozbawioną ust slepą.

. Io wy'idi na chwilę!
EWA G1ze ,
.
ierś _ pedus.
Gizela wych~dz•
Klatka p1ers1owa, _P .
pierś - peduS.
HENRYK Klatka p1ers1owo,
Dotyka piersi żony
Sutek - mamma.
EWA Zmienionym głosem
HENRYK Sutek - mamma.
pilla mommae.
EWA Brodawka sutkowa - ~a- papilla mammae.
YK Brodawka sutko_w ?
HENR
· · mozna
GŁOS GIZELI C~y .1uz I . o a~owanym głosem
EWA Proszę mow• da e1 p
Kończyna doino.

Te słowa wypowiada Głos Męski. „Tamta strona" to" twarz olbrzymia", „zła twarz", „rodząca".
Budzący przerażenie akt natury - rodzenia człowieka - nagle się rozjaśnia :
a potem wszv.stkimi rysami
zmarszczkom•
. . .
nąć do mnie sw1at1o.
zoczę I o Pły
Ewa nabiera cech postaci mitycznej . Jest pierwszą kobietą, ale także Penelopą, Beatrycze,
(„ja będę na niego czekała I wiecznie młoda") . Wraz z pojawieniem się tych mitycznych
skojarzeń monolog przemienia się w żywy obraz, w sen . Na scenę wpada gromada zalotników.
Wyglądają i zachowują się jak zwierzęta: noszą psie i małpie maski, ubrani są w skóry; rżą
jak ogiery, kwiczą, liżą się, gryzą i iskają. „Pochylają się nad czymś, węszą". Kiedy znikają,
na scenie leży Ewo : z rozrzuconymi rękami, posiniaczona. Mit Penelopy został sprofanowany.
Różewicz wywołuje nieustanne zgrzyty, gra mocnymi kontrapunktami.
Solwejgą

,

Ciało, język, wspomnienia z dzieciństwo, sytuacjo polityczna ... - Ewo pracowicie lepi na nowo
Henryka. Ale Henryk wciąż się rozpada. Próba odbudowania jego osobowości odsłania proces
odwrotny. Różewicz dokonuje na naszych oczach dekonstrukcji człowieka, pokazuje bezlitośnie,
z czego się on składa. Została tylko garść banałów, stereotypowych wyobrażeń, trochę szkolnej
wiedzy, powszechnych mniemań, medyczny rejestr części ciała . Złożony do kupy Henryk nie
„działa" dobrze. Mechanizm się zepsuł, rozregulował (Henryk usiłuje na przykład jeść zupę
, , 1'
widelcem).
, ,,
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