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Tadeusz Różewicz 

TEATR NIEKONSEKWENCJI 
(Uwagi na marginesie) 

Kiedy w roku 1957 zacząłem myśleć o „Kartotece", nie my
ślałem o teatrze, o publiczności, o reżyserach, o aktorach. Kon
cepcja tej sztuki narodziła się z bezkompromisowej postawy wo
bec współczesnego teatru. Dopiero w czasie dalszego pisania (kie
dy zarysowały się możliwości realizacji teatralnej), zacząłem pew
ne 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 wy
zyskali realizatorzy, ani nie zauważyli krytycy. W sztuce, którą 
ukończyłem w roku 1958/59, daję reżyserowi dwie propozycje 
i piszę wyraźnie w didaskaliach: „Wiele osób biorących udział w 
tej historii nie odgrywa tu większej roli, te, które mogą odgry
wać główne role, często nie dochodzą do głosu... przez otwarte 
drzwi (jedne i drugie drzwi są stale otwarte) przechodzą śpiesz
nie lub wolno różni ludzie. Czasem słychać urywki rozmów. Cza
sem stoją i czytają gazetę ... Wygląda to tak, jakby przez pokój 
Bohatera przechodziła ulica. Niektórzy przysłuchują się przez 
chwilę temu, co mówi się w pokoju Bohatera. Czasem wtrącają 
kilka słów ... " Mój „Bohater" (w pierwotnym zamyśle) miał się 
przeciwstawić nawet anty-bohaterom 'i bohaiterom sztuk Bedketta, 
których uważałem za zbyt aktywnych i czynnych w dramacie. 
„Bohater" miał zostać, mimo obecności na scenie, całkowicie · wy
eliminowany z akcji. 

„Kartoteka" została więc napisana na zasadzie kompromisu 
z teatrem. „Bohater" wziął udział w „akcji'', zaczął wygłaszać 

monologi, dal się wciągnąć w dialog z innymi osobami sztuki... 
A był pierwotnie zaplanowany inaczej: owszem, był obecny na 
scenie, ale odmówił wzięcia udziału w przedstawieniu. Wszyscy 
mówili o nim - w jego obeeności - wszyscy wspólnymi silami 
układali „kartotekę" jego życia. To, że leży na łóżku, chowa się 
do szafy, staje pod ścianą, krzyczy i deklamuje - to właśnie 
kompromis. Z tego pierwszego, czystego zamiaru pozostały śla

dy, np. wymiana zdań między „Chórem starców" i „Bohaterem". 

Chór starców: 
„Rób coś ruszaj się myśl 
on sobie leży - a czas leci 

Bohater: (nakrywa twarz gazetą) 
Chór starców: 

Bohater: (milczy) 
Chór starców: 

Mów coś rób coś 
posuwaj akcję 
w uchu chociaż dłub 

Nic się nie dzieje 
co to znaczy? 

Rusz się, inaczej teatr zgubisz!" 

I bohater „Kartoteki" ruszył się. Wprawdzie nie posuwał ak
cji, ale ożywił się. Zaczął rozmawiać, krzyczeć, żartować, kpić ... 
jednym słowem poszedł na kompromis. 

Nie zgubił teatru starego i nie stworzył nowego. „Kartoteka" 

to kompromis z teatrem. 
Drugim kompromisem jest „Grupa Laokoona". Grupa ta mia

ła być rzeź,bą w marmoladzie. Nie w marmurze, nie w gipsie, ale 
w ordynarnej marmoladzie. Miała to być degrengolada estetów 
i pseudonowatorów wyrzeźbiona w marmoladzie. Miała to być 
kloaka maxima" zdechłeJ· estetyki. Ale w trakcie „pracy nad 

" sztuką" ręka dramaturga zaczęła kleić z marmolady jakieś „po-
stacie", zaczęła kleić „akcję". 

Teatr (ten „prawdziwy") upomniał się o swoje prawa i po
wstała prawie prawdziwa komedia 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 

deklamować. 

„Spaghetii i miecz" to sztuka nie tylko o partyzantach, ale 
i o jedzeniu makaronu. 

„śmieszny staruszek"? To jest scenariusz sztuki. Z tego trze
ba zrobić sztukę. 



„Wyszedł z domu" to sztuka o czasie (i mówiąc z pewnymi 
ostrożnościami - o jedzeniu zupy pomidorowej). W tej sztuce 
ciało kobiety jest zegarem. Dwie godziny oczekiwania zmieniają 
się \V „ wieczność". 

Bezkompromisową i konsekwentnie napisaną sztuką jest 
„Akt przerywany". Jest to sztuka raczej konsekwentnie nie napi~ 
sana. Można ją dowolnie wydłużać. Może trwać godzinę, dwie 
a nawet trzy. 

Co mnie wiąże z teatrem? Z teatrem wiąże mnie chęć napi
sania sztuki prawdziwie realistycznej i równocześnie poetyckiej. 
Nie jest to sprawa prosta, ponieważ nie wiem, czym się różni te
atr poetycki od realistycznego. Czy sztuka poetycka ma 'być po
przerastana żyłami realistycznymi, czy też realne mięso drama
tyczne winno być przerośnięte żyłami „poezji". 

„Odra", październik 1967 

Witold Filler 

O SZTUCE „WYSZEDŁ Z DOMU" 

Wyszedł z domu„. I wrócił. Jego niezaplanowana nieobecność 
trwała godzinę. Czy w ciągu godziny można zapomnieć cale ży
cie? Można, jeśli się niewiele miało do zapomnienia. Człowiek, 
który wyszedł - nazwijmy go Henrykiem - nie miał o czym 
pamiętać. Dziadek zabił się spadając do studni - sos dla smaku 
wymaga kaparów - z piersi wyrasta sutka. Czy warto pamiętać 
przez całe życie o rzeczach, których możemy nauczyć się na nowo 
w ciągu 48 godzin i znów zapomnieć w godzinę? 

Sztuka Różewicza jest aktem drwiny z miałkiego świata. Jest 
to drwina mądra: autor przyznaje, że i bez znajomości testamen
tu dziadka, który zabił się w studni, żyć trudno. Zatem drwina 
bez zacietrzewień. Sztuka Różewicza nie formułuje programów, 
ogranicza się do konstatacji. Wypowiedziane głośno brzmią one 
jak truizmy. Ale i „Otello" nie wybiegał poza ,rzeczywistość 

stwierdzenia, iż utrata kontroli nad własnymi uczuciami może je
dynie zaszkodzić i nam i naszym uczuciom. Wielkość literatury 
mierzy się także miarą myśli, które trwają w świadomości od
biorcy, ale nie są przez niego wyrażone. Literatura ze stanu prze
czuć wyprowadza je na światło dnia. I w tym tkwi wielkość no
wej sztuki Różewicza. („.) 

I w tym miejscu - czuję to dobrze - należałoby postawić 

jakiś problem. Na przykład: czy dla Różewicza współczesny świat 

jest absurdalny. Większość poważnych różewiczologów wyznaje 
ta.ki pogląd. Ja nie wiem. A nie wiem, ibo Różewicz nigdy mi tego 
nie oświadczył. Że jest absurdem świat dziadka w studni, sosu 
pod beszamelem i rodziny, która stanowi podstawową komórkę? 
Oczywiście, ten świat współczesnej dulszczyzny przypomina ab
surdalny majak. To Różewicz mówi. Jest to przecież akt oskarże
nia, nie rezygnacji. 

„ Teatr jak jest", 
Kraków 1967 



..... Domy zostały zbudowane przez jedno przedsiębiorstwo. 
Mies~ania posiadają identyczne meble, dywany, obrazy. Ludzie, 
którzy w tych mies~aniach mieszikają czytają te same czasopis
ma, książki. O tej samej porze oglądają te same audycje telewi
zyjne, słuchają tych samych przemówień i kazań, koncertów mu
zyki popularnej i poważnej. Mają bardzo podobne ubrania i wia
domości, ponieważ ukończyli podobne szkoły średnie i wyższe. 
Na ścianach ich mieszkań wiszą obrazy bardzo podobne do siebie. 
W ich lodówkach przechowują się jednakowe produkty spożyw
cze np. kurczaki mrożone, banany, kiełbasy itp. W podobnych 
wnętrz~ch. żyją podobnym życiem. Mają podobne przyjemności, 
zmartw1erna, 21boczenia, choroby i dzieci. Posiadają identyczny za
sób słó\v, zwrotów, powiedzeń, dowcipów, przekleństw itd. Pro
wadzą bardzo podobny tryb życia i śmierci. Różnią się między 
sob~ ~azwiskami, ale imiona mają często identyczne. Ich wspo
mrnema z przeszłości i plany na przyszłość są prawie identyczne. 
Tak sam koszule i samochody. Ci sami lekarze mówią im to sa
mo o tej samej porze, podobnie jak politycy i kapłani. Spędzają 
ur~opy w tych samych miejscowościach wypoczynkowych, oglą
daJą te same krajobrazy, zamki, wykopaliska. Tylko ich twarze 
(częściowo) i odciski palców dowodzą, że to nie są jedni i ci sami 
ludzie„. 

Tadeusz Różewicz, 
„Akt przerywany" 

„„.A przecież w życiu ludzie stale do siebie nie strzelają, nie 
wieszają się, nie oświadczają się sobie. I nie stale mówią mądrze. 
Przeważnie jedzą, piją, zalecają się do siebie, plotą głupstwa. 

Trze!ba więc napisać taką sztukę, w której ludzie przychodziliby, 
wychodzili, jedli obiad, rozmawiali o pogodzie, grali w winta„. 
Niech na scenie będzie wszystko tak samo skomplikowane, a jed
nocześnie tak samo proste jak 'W życiu. Ludzie jedzą obiad, tylko 
jedzą obiad a w tym samym czasie tworzy się ich szczęście lub 
rozbija ich życie„." 

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

Recenzenci nic nie widzą. Nie widzą zasadniczej różnicy: 

sztuki ABCDMYZ, nawet sztuki Witkacego i Gombrowicza mają 
„koniec". Moje sztuki nie mają końca. To jedna z podstawowych 
różnic. (.„) Inna sprawa: problem, który mi nie daje spać. Czas. 
Co wreszcie jest z tym przeklętym czasem w sztuce? Tematy 
moich sztuk nie rozwijają się w czasie, więc i akcja „nie rozwija 
się". To jest problem! („.) Dla mnie zagadnieniem jest nie „po
czątek'', „śTodek" i domniemany „koniec" dramatu, ale trwanie 
pewnej 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 romantyczny) aż do teatru współczesne
go, do Diirrenmatta, Witkacego, dopiero u Becketta jesteśmy 
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świadkami nie tylko pozornej akcji, ale i rozkładu tej akcji na 
scenie ... ten rozkład jest u niego akcją. Żeby jeszcze dokładniej 
określić: teatr „zewnętrzny" jest już teatrem „historycznym"; 
teatrem, którego proces zakończył się - nie mówię o interpre
tacji tych tekstów przez reżyserów i krytyków. ( ... ) Do tego tea
tru „wewnętrznego" idę po śladach i znakach, które dają: Dosto
jewski, Czechow, Conrad„. To, co się dzieje w dramatach Czecho
wa, jest rzeczą drugorzędną, nie „intrygi", „rozwiązania" ale „po~ 
wietrze" tych dramatów pamięta się zawsze, czuje się zmyslam1 
ich atmosferę, pustkę między zdarzeniami, milczenie między 
słowami, oczekiwanie. Bezruch, a nie ruch jest tam istotą sztuki 
(przedstawienia). Ile to napisano, nagadano się na temat owej 
strzelby, co to zawieszona na ścianie w pierwszym akcie„. musi 
wystrzelić w ostatnim... zbudowano na tym wiele powierzchow
nych teorii, powołując się ciągle na niego„. Musi wystrzelić 
w ostatnim akcie? A jak nie wystrzeli, to co? Powołują się na 
to powiedzenie, ale dlaczego nie powołują się na mniej efek
towne prawdy, które on powiedział. Mniej efektowne, ale istot
niejsze dla jego sztuk i być może dla współczesnej dramaturgii: 
„przeważnie jedzą, piją, zalecają się do siebie, plotą głupstwa„. 
jedzą obiad, a w tym samym czasie„." 

Jakże często między słowami wypowiedzianymi przez „bo
haterów" jego sztuk znajduje się zwrot „chwila milczenia". I jak 
wiele u niego te „chwile milczenia" ważą. Dla nmie prawie tyle 
co wszystkie słowa w dramacie wypowiedziane. Chwile ciszy 
między słowami, między zdarzeniami... budują często i posuwają 
„akcję" dramatu. Ważne jest to, czym są wypełnione przez „bo
haterów" jego sztuk, przez autora, przez widzów - słuchaczy. 
Przeszło sto lat minęło o<l jego urodzin. Chwile milczenia były 
wypełnione życiem i oczekiwaniami jego pokolenia. Chwile mil
czenia w naszych sztukach, w naszych dramatach są i muszą :być 
wypełniane innymi myślami, innymi przeżyciami, inną pamięcią, 
innym zwątpieniem i nadzieją. Chwile milczenia w moich sztu
kach są wypełniane myślami anonimowego mieszkańca wielkiego 
miasta, anonima żyjącego w metropolii, anonima, którego życie 
rozwijało się między gigantycznym nekropolem i ciągle rosną
cym polis. Poeta i polis? Poeta i nekropol? 

W końcowej scenie „Wiśniowego sadu" Ania wola: „Zegnaj, 

dawne życie". A Trofimow jej odpowiada: „Witaj, nowe życie"! 
I taki jest sens twórczości Czechowa, jego teatru, jego komedii. 
A nasi „bohaterowie"? Zastanówmy się nad tym, co żegnają i wf
tają „bohaterowie" Becketta, Dtirrenmatta, Hochutha, Weissa, 
Mrożka, Pintera, Albee'go. A co „witają" i „żegnają" „bohate
rowie" Witkacego, Ionesco, Gombrowicza? A może bohaterowie 
Sartre'a, Camusa, Geneta mają odwagę „z czystym sercem" za
wołać: „Witaj nowe życie?" 

W jednej z ulubionych książek mojej „okupacyjnej mło

dości'', w „Lordzie Jimie" Conrada, jest scena, która dla mnie 
stanowi „jądro ciemności" tego wielkiego poematu o honorze, 
zdradzie, tchórzostwie i miłości: 

„„.W każdym razie byl tam pies, snuł się wciąż tam i z po
wrotem między nogami, w niemy skradający się sposób, charakte
rystyczny dla psów tamtejszych - i mój towarzysz potknął się 
o niego. Pies uskoczył w bok milczkiem, a człowiek rzekł gło

sem trochę podniesionym, śmiejąc się z lekka: - Niech pan spoj
rzy na tego nędznego psa - po czym prąd ludzi pchających się 
do sali rozdzielił się natychmiast. Oparłem się na chwilę o ścia
nę, a nieznajomy zdołał dotrzeć do schodów i znikł. Widziałem, 

że Jim odwrócił się gwałtownie. Zrobił krok naprzód i zagrodził 
mi drogę. Byliśmy sami, patrzył we mnie z nieugiętym posta
nowieniem ... Pies, usiłujący właśnie prześlizgnąć się przez drzwi, 
siadł śpiesznie i jął sobie wygryzać pchły. - Czy pan do mnie 
mówił ? - spytał Jim bardzo cicho ... " 

Mimo romantycznego gestu w chwili śmierci, mimo wspa
nialej walki, mimo tragicznej miłości, dla mnie prawdziwy dra
mat Jima rozegrał się w dość podlej , jarmarcznej scenerii, peł

nej zgiełku sali sądowej ... W przejściu. Na korytarzu. Ktoś krzyk
nął 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 Różewicz, 
„Teatr niekonsekwencji", 

Warszawa 1970 



TO SIĘ ZŁOŻYC NIE MOŻE 

Wstawanie rano 
kładzenie się do łóżek 
wybieranie z jadłospisu 
przymierzanie rękawiczek 
całowanie się 
rodzenie dzieci 
spacerowanie 
granie w karty 
granie na patefonie 
picie wódki 
picie czarnej kawy 
smarowanie 
szczotkowanie 
masowanie 
ozdabianie 
noszenie waty w ramionach 
noszenie pierścionków 
noszenie wąsów 
oglądanie się w lustrze 
mruganie 
robienie min 
robienie kariery 
robienie tego i owego 

To jest umieranie 
Oglądanie się 
za pośladkami kobiet 
klaskanie i mlaskanie 

opowiadanie dowcipów 
zmiana otoczenia 
leczenie wątroby 
oczu zębów włosów 
głaskanie psów 
kibicowanie 
podziwianie sztucznych ogni 
ziewanie 
mówienie ciągłe 
szybkie mówienie 
szydercze uśmiechy 
udawanie 
czytanie dzienników 
oglądanie obrazów 
kupowanie orzechowej sypialni 
noszenie zegarka 
noszenie wąsików 
noszenie kapelusza 
nadymanie się i płaszczenie 
wchodzenie 
wychodzenie 
wypełnianie 
kłamanie 

To jest umieranie 
oglądanie słonia 
oglądanie małp 
wspominanie 
opowiadanie snów 
oczekiwanie 
zdejmowanie kapelusza 
granie na trąbce 
zamykanie oczu 
marszczenie czoła 
pokazywanie kolan 
malowanie rzęs 
kupowanie kwiatów 

--~~~~~~~~ ~~~~~~~~~-



to wszystko 
i sto innych czynności 
i sto tysięcy innych czynności 
To wszystko jest składanie 
które się złożyć nie może. 

Tadeusz Róiewicz 
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