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Tadeusz Różewicz 

TEATR NIEKONSEKWENCJI 
(Uwagi na marginesie) 

Kiedy w roku 1957 zacząłem myśleć o „Karto
tece", nie myślałem o teatrze, o publiczności, 

o reżyserze, o aktorach. Koncepcja tej sztuki na
rodziła się z bezkompromisowej postawy wobec 
współczesnego teatru. Dopiero w czasie dalsze
go pisania (kiedy zarysowały się możliwości rea
lizacji teatralnej), zacząłem pewne elementy tej 
sztuki adaptować dla teatru. W rezultacie „Kar
toteka" została napisana na zasadzie pewnego 
kompromisu z „teatrem". Są tam jednak ważne 
elementy, których ani nie wyzyskali realizatorzy, 
ani nie zauważyli krytycy. W sztuce, którą ukoń

czyłem w roku 1958/59, daję reżys.'.;!rowi dwie pro
pozycje i piszę wyraźnie w didascaliach : Wiele 
osób biorących udział w tej historii nie odgrywa 
tu większej roli , te, które mogą odgrywać główne 
role, często nie dochodzą do głosu„. przez otwar
te drzwi (jedne i drugie są stale otwarte) prze
chodzą śpiesznie lub wolno różni ludzie. Czasem 
słychać urywki rozmów. Czasem stoją i czytają 

gazetę„. Wygląda to tak, jakby przez pokój Bo
hatera przechodziła ulica. Niektórzy przysłuchują 
się przez chwilę temu, co mówi się w pokoju Bo
hatera . Czasem wtrącają kilka słów„ . Mój „ Bo
hater" (w pierwotnym zamyśle) miał się przeciw
stawić nawet anty-bohaterom sztuk Becketta, któ
rych uważałem za zbyt aktywnych i czynnych 
w dramacie. „Bohater" miał zostać mimo obec
ności na scenie, całkowicie wyeliminowany z ak
cji . 

„Kartoteka"została więc napisana na zasadzie 
kompromisu z teatrem. ,,Bohater" wziął udział 



w akcji", zaczął wygłaszać monologi, dał się wcią
gnąć w dialog z inn-;'mi osobami sztuki ... A był 
pierwotnie zaplanowany inaczej: owszem, byl 
obecny na scenie, ole odmówił wzięcia udziału 
w przedstawieniu. Wszyscy mówili o nim -- w jego 
obecności - wszyscy wspólnymi silami uk!adoli 
„kartotekę" jego życia. To, że leży na łóżku cliowa 
się do szafy, staje pod ścianą, krzyczy i dekla
muj-: - to właśnie kompromis. Z tego pierw
siego, czystego zamiaru pozostały ś!ady, np. wy
miana zdań mi~dzy „Chórem starców" i „Boha-

. terem". 

Chór starców : „ Rób coś ruszaJ się myśl 
on sobi·? leży a czas leci 

Bohater: (nakrywa twarz gazetą) 

Chór starców: Mów coś rób coś 
posuwaj akcję 

w uchu chociaż dłub 

Bohater: (milczy) 

Chór stcrców: Nic si~ nie dzieje 
co to znaczy? 

Rusz się, inaczej teatr zgubisz! " 

bohater „Kartoteki" ruszył się. Wprawdzie nie 
posuwał akcji, ale oży'Nił się. Zaczął rozrno 1iiiać, 
ki JYCZeĆ , żartować, kpić ... jednym słowe:n poszedł 
na kompromis. 

!\! ie zgubi/ teatru starego i nie stworzył nowe
go. „Kartoteka"to kompromis z teatrem. 

Drugim kompromisem jest „Grupa Laokoona". 
Grupa ta miało być rzeźbą w marmoladzie. Nie 

w marmurze, nie w gipsie, ale w ordynarnej mar
moladzie. Miała to być degrengolada estetów 
i pseudonowatorów wyrzeźbiono w marmoladzie. 
Miało to być „kloako maximo" zdechłej estetyki. 
Ale w trakcie „procy nad sztuką" ręko drama
turga zaczęła kleić z marmolady jakieś postacie, 
zaczęła kleić „a keję". 

Teatr, (ten prawdziwy) upomniał się o swoje 
prawa i powstała prawie prawdziwa kdmedia 
z dekoracjami i przerwą. Z marmolady wylazło 
grono postaci. Gdyby się bodaj „rozlazło" . 

„Świadkowie" (albo „Nasza mała stabilizacja") 
to nie sztuka teatralna, to poemat w 3-częściach . 

Można to grać, ale i można d·3klamować. 

„Spaghetti i miecz" to sztuka nie tylko o par
tyzantach, ale i o jedzeniu makaronu . 

„$mieszny staruszek"? To jest scenariusz sztuki. 
Z tego trzeba zrobić sztukę. 

„Wyszedł z domu" to sztuka o czasie (i mówiąc 
z pewnymi ostrożnościami - o jedzeniu zupy po
midorowej). W tej sztuce ciało kobiety jest zega
r·em. Dwie godziny oczekiwania zmieniają się 

w „wieczność". 

Co mnie wiąże z teatrem? Z teatrem wiąże 

mnie chęć napisania sztuki prawdziwie realisty
cznej i równocześnie poetyckiej. Nie jest to spra
wa prosta, ponieważ nie wiem, czym się różni te
atr po·etycki od realistycznego . Czy sztuka poetyc
ka ma być przerastana żyłami realistycznymi, czy 
też realne mięso dramatyczne winno być przeroś
nięte żyłami „poezji". 

„Odra", październik 1977. 



„„.A przec1ez w życiu ludzie stale do siebie nie 
strz~rają, _nie wieszają się , nie oświadczają się 
sobie. I nre stale mówią mądrze p · . . . . . rzewazn1e Je-
dzą, PIJą •. zalecaj,ą się do siebie, plotą głupstwa . 
Trzeba więc napisać taką sztukę, w której ludzie 
przychodziliby, wychodzili, jedli obiad, rozmawiali 
o pogodzie, grali w winta„. Niech na scenie 
wszyst~o. będzie tak samo skomplikowane, a jed
~oczesn1e tak samo proste jak w życiu. Ludzie 
1edz~ obiad, tylko jedzą obiad a w tym samym 

czas1.~ tworzy się ich szczęście lub rozbija ży
cie ... 

Chętnie interpretuję te uwagi Czechowa na 
swoją korzyść. Szukam w nich usprawiedliwienia 
dla moich „komedii" i „tak zwanych komedii" .(„. ) 

Rec·:=nzenci nic nie widzą . Nie widzą zasadni
czej różnicy: sztuki ABCDMYZ, nawet sztuki Wit

k~c~go i ?om~rowicza mają ,,konice". Moje sztu
ki. nie maJą konca. To jec:ina z podstawowych róż
nrc.(„ .) Inna sprawa: probl .:=m, który mi nie daje 
spać . Czas. Co wreszcie jest z tym przeklętym 
czosem w sztuce? Tematy moich sztuk nie rozwi
jają się w · czasie, więc i „akcja" nie rozwija się. 
To jest prob f em! 

(. ~. )Dla .~~ie zag~dnieniem jest nie „początek" , 
„srodek 1 domniemany „koniec" dramatu, ale 
t rwanie pewnej sytuacji. Dzielę teatr na „teatr 
zewnętrzny", w tym teatrze najważniejsza jest ak
cja, to, co dzieje się na scenie (i to jest teatr 
klasyczny, i jeszcze romantyczny) aż do teatru 
współczesnego, do Durrenmatta, Witkacego, do
piero u Becketta jesteśmy świadkami nie tylko po
zornej akcji, ole i rozkładu tej akcji na scenie„. 
ten rozkład jest LI niego akcją. Żeby jeszcze do
kładniej określić: teatr „zewnętrzny" jest już te-

atrem „historycznym", teatrem, którego proces za
kończył się - nie mówię o interpretacji tych teks
tów przez reżyserów i krytyków.( ... ) 

Do teatru „wewnętrz:iego" idę po śladach 
i znakach, które dają: Dostojewski, Czechow, 
Conrad ... To, co się dzieje w dramatach Czecho
wa, jest rzeczą drugorzędną, nie „intrygi", „roz
wiązania", ale „powietrze" tych dramatów pa
mięta się zawsze, czuje się zmysłami ich atmos
ferę, p\1stkę między zdarzeniami, milczenie między 
słowami, oczekiwanie. Bezruch, a nie ruch jest 
tam istotą sztuki {przedstawienia). Jakże często 

między słowami wypowiedzianymi przez „bohate
rów" jego sztuk znajduje się zwrot „chwila mil
c;:enia" . I jak wiele u niego te „chwile milczenia" 
wa±ą . Dla mnie prawie tyle co wszystkie słowa 
\'J d;-amacie wypowiedziane. Chwile ciszy między 
słowam i, między zdarzeniami „. budują często i po
suwają „akcję" dramatu. Ważne jest to, czym są 
wyp.:::lnione przez „bohaterów" jego sztuk, przez 
autora , przez widzów - słuchaczy. Przeszło sto lat 
mi nęło od jego urodzin. Chwile milczenia wypeł
nione były życiem i oczekiwaniami jego pokole
nia. Chwile milczenia w naszych sztukach, w na
szych d ramatach są i muszą być wypełnione in
nymi myślami, innymi przeżyciami, inną pamięcią, 
innym zwątpieniem i nadzieją. Chwile milczenia 
w moich sztukach sq wypełniane myślami anoni
mowego mieszkańca wielkiego miasta, anonima 
żyjącego w metropolii, anonima, którego życie 

rozwija/o się między gigantycznym nekropolem 
ciągle rosnącym polis. 

W jednej z ulubionych książek mojej „okupa
cyjnej młodości", w „Lordzie Jimie" Conrada, jest 
scena, która stanowi dla mnie „jądro ciemności" 
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tego wielkiego poematu o honorze, zdradzie, 

~c hórzostwie i miłości: 

„ .„W ka: dym razie był tam pies. snuł się wciąż 
tam i z powrotem mię d:::y nc.gami, w niemy, s ~~a
dajqcy się sposób, charakterystyczny dla psów 
tamtejszych - i mój towarzysz potknął się o niego. 
Pies uskoczył w bok milczkiem, a człowiek rzekł 
glosern trochę podniesionym, śmiejąc się z lekka: 
- Niech pan spojrzy na tego nędznego psa -
po czym prąd ludzi pchających się do sali roz
dzielił się natychmiast. Oparłem się na chwilę 
o ścianę, a nieznajomy zdołał dotrzeć do scho
dów i znikł . Widziałem, że Jim odwrócił się gwał
townie. Zrobił krok naprzód i zagrodził mi drogę. 
Byliśmy sami, patrzył na mnie z nieugiętym pos
tanowieniem. .. Pies, usiłujący właśnie prześli zg
nąć się przez drzwi, siadł śpiesznie i jął sobie 
wygryzać pchły . - Czy pan do mnie mówił? - spy

tał Jim bardzo cicho„." 

Mimo roman tycznego gestu w chwili śmierci , 
dla mnie prawdziwy dramat Jima rozegrał się 
w dość podłej, jarmarcznej scenedi, pełenej zgieł
ku sali sądowej ... W przejściu, na korytarzu. Ktoś 
krzyknął na parszywego psa przybłędę... A Jim 
pomyślał, że to chodzi o niego. „Czy pan do mnie 
mówił? - spytał Jim bardzo cicho„." - to jest dla 
mnie najbardziej tragiczny moment w życiu Lorda 
Jima. W tym jest cały dramat jego życia. W tym, 
w tej scenie są elementy teatru „wewnętrznego", 
o którym myślę i mówię. 

Tadeusz Róiewicz 
„Teatr niekonsekwencji", 
Warszawa 1970. 

JÓZEF KELERA 

'(O SZTUCE „WYSZEDŁ Z DOMU") 

„.Syt,~acja ~enryka w „Wyszedł z domu" jest 
na swoJ sposob repliką i odwróceniem podsta
wowej s~~~acji bohatera „Kartoteki" . Bohater 
„Kartote.k1. był bowiem przygnieciony garbem 
przes~łosc1_. zmaltretowany pamięcią, wiedzą 0 

s~1e.c1.~, .h1~t~rii i społeczeństwie, „świadomością 
s1eb1e , 1 sw1adomością świadomości . Henryk -
~en, kt?~Y . wyszedł z domu - wszystko to nagle 
1 szczęsl1w1e utracił.(„.) 

Zda_rzyło się bowiem kiedyś, że pośliznął się 
n? skorce od banana i uderzywszy głową o pom
nik doznał całkowitej amnezji. I oto wspaniała 
s~ansa .pokrzywdzonego wydawałoby się osob
nika: Nie w1edz~e~ nic! Otworzyć oczy i chłonąć 
k:ztałty, barwy. sw1ata zupełnie świeżym spojrze
nie·m - wszyst~1e nowe, widziane po raz pierwszy, 
w. n~wych związkach i jakościach . Własną córkę 
w.1tac ze :zczerxm ~achwytern: „Dzień dobry, 
piękna. panienko ·,~Jeszcze lepiej zamknąć oczy, 
:a .słonic ~s.zy. ~ryzc marchewkę jak królik. Szczę
sc1e nag1e1. animalnej egzystencji.(„ .) 

Przeżycie. świata - dowodzi Różewicz - jest w 
pe~spekty"."'1~ naszych doświadczeń przeżyciem 
n?Jo.kr.~tnieJszym, o ileż dotkliwszym niż „ból ist
nienia oraz niepokój tudzież „trwoga i drżenie" 



metafizyczne. O tym, czym jesteśmy lub nie jes
teśmy, decyduje przede wszystkim to, co społe
czne.historyczne, międzyludzkie. choć nie jest to 
wcale najweselsze. Za życia, jak i po śmierci jes
teśmy przecież adoptowani i adatptowoni. Pon 
z Paryża mógłby wprawdzie odpowiedzieć, że 
wziął to także pod uwagę: „Piekło to inni". Ale 
nie o to chodzi. Nie tylko o to, jak ci „inni" nas 
widzą i widzeniem swoim reifikują, ale o to także, 
przede wszystkim, o to, co z nami robią najkon
kretniej. 

Decyduje pozo tym włośnie cielesność bytu. 
Ewa, prawdopodobnie małżonko owego Henryka, 
który uderzył o pomnik (bo do końca włośnie nie 
jest pewne, czy ów delikwent istotnie doprowa
dzony został pod właściwy adres, do własnej ro
dziny, czy też do innej, całkiem podobnej, chociaż 
„dokumenty się zgadzają"), otóż Ewo w oczeki
waniu na męża, który się spóźnia, doznaje cie
leśnie i somatycznie przemijania czasu . Motyw 
właściw i a beckettowski - motyw zatem oczekiwa
nia i przemijania ulega tutaj dosyć szczególnej 
modyfikacji {intensyfikacji) w przeżyciu starzejącej 
się, przekwitającej kobiety, dla której czas jest 
przede wszystkim czasem biologicznym, czasem 
z dnia na dzień żłobiącym bruzdy i wyrwy w jej 
ciele, z dnia no dzień podpatrywane w lustrze. 
I jej tęsknota do nieśmiertelności, jej marzenie 
o „zbawieniu" j ·2st naprawdę tylko marzeniem 
o zmartwychwstaniu jej młodego ciała. A więc 
morzeniem o cofnięciu czasu. O powrocie. 
O p rzesz łoś c i. 

Determinacja zatem biologiczna i cielesna, któ
ra w sferze tzw. komedii przyczynia się walnie 
i decydująco do adoptowania i adoptowania w 
rodzinie i społeczeństwi·= nieszczęśnika albo szczę 
śliwca, który „wyszedł z domu''. Reedukacja bo
wiem męża i tatusia ma za zadanie restytucję 
utraconego partnera Ewy, jej własnego, a cała 
sfera seksu daje się sprowadzić do sfery obo
wiązków i podporządkowań społecznych . Reedu
kację zaczynamy tedy od lekcji anatomii, od czę-

ści ciała. I jest to taki.= jedna ze świetniejszych 
scen teatralnych w tej sztuce. I cały ów proces 
reedukacji ma swój rytm dramatyczny i teatralny 
wysokiej próby. 

Reedukacja jest napełnianiem pustej kiszki 
metodą szybkościową. Wystąpią niebawem· z te
go pośpiechu dolegliwości przejedz.3nia i Henryk 
zacznie „zwracać". Kulminacyjnym momentem 
zwra~ania będzie przygotowany na piiną konfe
ranCJę referat o budowie domków jednorodzin
nj1ch z płyt słomianych i fusów, zarazem także 
o problemie rodziny i komórki w aspekcie histo
' yczny1 r,, moralnym, teoretycznym, o ręczn .=j prasie 
do owych płyt słomianych i o rewelacjach Ber
tranda Russela na tsmat za;:>asów b r:rni nuklear
nej. o gatunkach cementu i o społeczeństwie kla
sowym, o układaniu dachówki i preparowaniu 
zwłok w prosektorium „ . To już nie jest tylko cola
ge. W postępującym rozkojarzeniu tej mowy i 9·=
neralnym „zwracaniu" rośnie znakomita grotes-
ka.(„.) 

Różewicz - dramaturg osiąga pełną skalę, gra 
na catej klawiaturze. Swoje sceptyczne wyobra
żenie o wzniosłych treściach i zasadach człow i e
czeństwa, o jc;go formach i pozorach i o tym, co 
ukryte - co wyzwala się także w zbiorowych na
pięciach, w psychozie tłumu. w stadnym parciu 
i -}utorii - potrafi teraz określić po prostu wizu
alnie, w inferalno-kulinarnej wizji „Sceny baleto 
wej". 

„Wyszedł z domu" to na pewno propozycja 
ostrego i okrutnego teatru o nieprzeciętnym for
macie. A wyrasta jednak ten teatr, o dziwo, ze 
sztuki rodzinnej, z komedii, na dobrą sprawę oby
czajowej w szczegółach.„ Odbija się wprawdzie 
ni·=j raz po raz, ale do niej wraca . Przekornie, 
ale metodycznie. I komponuje się z nią i w niej 
w jedną całość . 

(Fragmenty artukułu ,.Leżący pod ścianą", 
„Odra" nr 3, 4 (66). 



UTWORY DRAMATYCZNE 
TADEUSZA RÓŻEWICZA 

Kartoteka 

Świadkowie albo nasza mała stabilizacja 

Grupa l.aokoona 

Akt przerywany 

Śmieszny stan.lszek 

Przyrost naturalny 

WYSZEDŁ Z DOMU 

Spaghetti i miecz 

Stara kobieta wysiaduje 

Na czworakach 

Do piachu 

Białe małżeństwo 

Dzidzibobo czyli miłość romantyczna czeka już 

pod drzwiami 

Sobowtór 

Dramat rozbieżny 

Czego przbywa czego ubywa 

Odejście Głodomora 

Pierwodruki sztuk Tadeusza Różewicza na ogól 

ukazywały się w „Dialogu". Tom też można odna
leźć szereg esejów poświęconych tej twróczości. 



TEATR DRAMATYCZNY 
W ELBLĄGU 

W REPERTUARZE : 

DUŻA SCENA 

Ern.:st Bryll 

BALLADA ŁOMŻYŃSKA 

Tadeusz Różewicz 

WYSZEDŁ Z DOMU 

Janusz Odrowąż 

NIEZWYKŁA PRZYGODA 

W przygotowaniu : 

Albe rto Moravia 

POGARDA 

Anton Czechow 

TRZY SIOSTRY 

MAŁA SCENA 

Bohumil Hrabal 

POCIĄGI POD SPECJALNYM 
NADZOREM 

Antoni Cwojdziński 

HIPNOZA 

W przygotowaniu: 

Sławomir Mrożek 

EMIGRANCI 

KIEROWNICTWO TECHNICZN,E TEATRU 

Kierownik techniczny: 

LESZEK KODRZYCKI 

Z-ca kierownika technicznego 

ARKADIUSZ BOGDANOWICZ 

Brygadier sceny: 

Marian Ciechanowicz 

Kierownicy pracowni : 

krawieckiej damskiej : Lidia Grabowska, krawiec
kiej męskiej: Jan Gołębiewski, stolarskiej: ~rka
diusz Bogdanowicz, malarz: Zygmunt Pronczyk, 
tapicer : Roman Matylewicz, fryzjer: Janina Tom
czak, rekwizytorka: Maria Gajewska, akustyk: Zbi
gniew Piotrzkowski, główny elektryk : Tadeusz Ge
rej, ślusarz: Andrzej Cieśla . 

Kierownik Biura Obsługi Widzów : 

NINA BŁESZYŃSKA 

Zamówienia na bilety prosimy kierować na adres: 
Biuro Obsługi Widzów, Elbląg, pl . K. Jagielloń
czyka 1, telefon 24-00. Biuro czynne codziennie 
oprócz niedziel i świąt w godzinach od 10.00 do 
14.00. Kasa Teatru czynna codziennie oprócz po
n i edziałków w godrinach od 10.30 do 14.00 i od 
godziny 17.00 do 19.00. W niedziele od godziny 

16.00 do 19.00. 
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