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. Tad~usz . Różewicz: „Wyszedł z domu" 'l'eatr Narod,ow~·. Reżys. Wa,nda Las• . 
kowska, SC'enogr. Zofia Pietrusiińska. . ' 

W 
YSZEDL z domu" to je1S11..cze Zda~aiohy się, te w ta.ki.ffi ukla~ 

, , jedna 51ztuka . Różewicz.a, po- I dzie_ . nie __ ma miejsca na hu_mor._ ale 
·· szu.kująca · w ,teatrze ,, nowych ów hun1'91". na który publicmooć zda-

''

. form. Widz ma wrażenie, że je si~ czekać i na który natychmiast 
autor nie tyli«> demaskuje reaguje okla.sikam.i, przemawia chwi

pewne zjawiSlka życia, ale demas.k~- lam1 ze sce ny w form ie satyrycznych 
je też to. · co dotychczas staiń<>Wilo alu:?.Jt-· do spraw pow&zednich naszego 
teatr. bez czego tea tr obejść się nie ' życia, albo w formie satyry obycza-

. mógł, a więĆ akcję . i dialog, a na.wet jowe:i , dnia cod.ziennego (zyc~e ro
charaktery'stykę _ wySitępuj4cycli · 05'Ób. · dżiĄńe, sikargi .małego . Beniartjina). ':; . . 
Na:tomiasit największy nacisik połQIŻO- U .saqj'liczym ~,zo-nem · owej plseud:Q- ~I 

ib-.-n-~~z.godt:1:Mb&:~te:m..-We-. · ~Mil jest · motyw ' eSlka.piz.mu;·' 
tyckim;- na sło\vo. Sam-a.utor zresiztą Głó·4i'zj.y -"bonater; ;..H~tr.:ą.cl~ 
wyznał w · jednym ze swych oświad- po upadku. na uUcy · pamięć- : . pr ze-:, 
czeń: „Na początku teatru było: jest siz.łości, w . k tórej był normalnym o}-:'. 
i będzie Słowo". Kiedy indziej zaś cero rodziny, urzędnikiem . zżytym e;z , 
wyznał. ii dąży dó teatr u. „który nie· rzeczywistością, nie chce pamięci od~ .
miałby nigdy' nic wspóI.riego z tak zyskać, nie c,hce powracać do tj.a:w,..· 
:zWanym prawdziWYill życiem". neg;o życia. Narodził sie na nowo i 

.,Wysrzedl z~, domu". sztuka, której gdy za siporawą żony życie to do nie
autor dal pootytul „tak zwana korne- go ·powraca - ucieka w n iebyt. Naj
dia". zgodna, jest z,_ w51zySltk im i za· mooniej .przemawia tiu ostatnia sicena 
łożeniami teoretyqmiymi Różewicza. siz.tuk1, w której Henryk. bronią~ się 
J esit on w tym. ~swoirń anJyi;ealistym- przed · natrętnym przypływem real
nym zamiaa.-ze .. k.ons-ekwentny i w nego życia. powoli b.andażufo sobie 

; swoim rodzajµ , ·doo'konaly. Jak przyj- · na n-Owo twarz. odgradzając Się tym 
mie jednak epublićznQ~Ć„ jeg_o srLtukę , bandażem od codziennej rzeczywisto
czy ją w peł.nr zr~m.ie .~: to już cal- ścL jaka "go .ot acza. 
kiem inna spraw:a. . . ., , '1 Trudnoki wystawienia , , Człowieka, 

. Spektakl ot:iv-1.era - wi<!_ą~ .~<>biety który . wysizedl z domu" są dla reży
~Ewy) t~g!lne1 p:o}~<>mtrrh· niep-oko- sera olbrzymie. Przede wszystkim 
Jem o . męz~. ~~e~~ól"'_~eąln,Y pol~- wyłania się tu sprzeąz.ność , którą na-

.. czony l~ tu z me}:)(>~<>Jami metaf1- leży p6konać: utwór awangardowy, 
zycznym1,, _a głosy Pan,,.towarzysizące jakim jest srz:tuka Różewicza. nadaje 
:-fewn~triznemu mono~og~wi Ewy · od- się raczej zę · względu na · niełatwą 
grywa1ą coo w rodzaJU chc?ru antycz- formę . na małą ooenę eksperymen
nęgo. . . ta1ną, . ' niż na &cenę Teatru Narodo-

W dalSleylll ciągu .aik?li sce~y ni.e- wego, a z drugiej strony ze wz~lędu 
mal realistyczne z zyc1a rodi:mneg?· na wielką .ilość . osób obsady i sceny 
przeplatane są oderwanymi od ży<!la pantomimiczne, wymaga większej 

··_pantomimami oraz aluzyjno-symbo- · przesh-.CJ0ni:" 
liC7lilym _Intermedium. .// Reżyser- Wanda Laskowska zdołała 

jakoś te sprzeCz.nośc:i pogodzić. a do 
ksrz:tałtu · widowiska przyczynili się ' 
też w dużej mierze bardzo trafnie 

' tlobrani aktorzy. 
Przede WSl'Lystkim wykonMvcy 1. 

dwu ról · gióvt•nych Wanda Luczyeka 
>V roli Ewy i Ignacy Machowski jako 
jej odnaleziony mąż Henryk. Luczyc
:~a z ·właśctwym sobie kunsztem 
wczuwania się w intencje autora uka
zała posrtać · jednocześnie realistyczną 
i całkowicie · oderwaną od życia: Ma- I 

chowski. nie zawiódł w_ ani jednej z I 
trudnych sicen. Petn·ą SIW<>body i UT<>
_ku ich cór&'IZlką Gizelą- była Grażyna 
Staniszewska, a jej · braciszkiem tro-:-
chę za doroslym (w tekście Różewi
cza i ·w słowach. które mówi, ma lat 
10) · był Damian Damięoki. · · Wgrzy&ey 
inni znakomicie ·zgrani. dorównywali 
im kroku. · 

ScenÓgraf'.ka nie pc)siua za .drobiaz
gowymi wskazówkami proponowany
mi przez aut0ira. Nie uwzględniła 
projektu realistycznego wnętrza po
koju z zegarami. które chwilami sto
ją, a chwilami zaczynają chodzi~. 
W ten spo96b zainibiono ważny mo
tyW - względno.ści CZ8JSIU. 


