
„Wyszedł z domu" - „tak zwa
na komedia''. Komedia właściwie 
obyczajowa, rodzinna. Pokazuje tę 
podstawową. komórkę społeczną, od 
której „na razie lepszej formy nie 
wymyślono". To rodzina państwa 
Dulskich z naszych czasów. -Tu 
też panuje matriarchat. Oczywiś
cie-, , pani Ewa u Różewicza, jest 
inacz-ej dulska niż jej babcia od 
Zapolskiej. Bo też ś_wiat i czasy 
się zmieniłY.r Choć ' kiedy ciągle 
strofuje syna: „ Umyj r-ęce" I, przy
pomina się · słynne: „Hesia, nie 
garb się!" . . Tego rodzaju wskaza
nia czy inne sentencje moi:alne -
choć w zasadzie nie pozbawione 
słuszności - zamieniają się z cza-

, sem w bezmyślnie powtarzane 

Człowiek, który . stracił pa
mięć, to temat niejednokrotnie 
już wykorzystywany w litera
turze. Różewicz pokazuje jak 
taki człowiek musi nabić sobie 
głowę z powrotem obiegowymi 
formułkami aby znaleźć swoje 
miejsce w społeczeństwie. Na
pchał się więc tymi ideami do 
tego stopnia, że z przejedzenia 
musiał je zwrócić !)'.Otokiem 
bezmyślnych zdań w referacie 
o budowie domków jednoro·
dzinnych i doslownfe wyrzygać 
w ojcowskim ' błogosławień.: 
stwi-e dla dzieci. Na końcu za 
i tak nie wytrzymał,~ ponowni 
„wyszedł z domu". Tym ~razem 
już nie wróci. 

zwroty, zużywają się jak wytarta 
moneta, na której już nie ma zna
ku • wartości, a której ciągle nie 
wycofuje się z obiegu. W „Wyszedł 
z domu" te frazesy, formułki, 
slrnstnienia, banały, schematy osa
czają ludzi, ba!, _tworzą ich' nawet. 
Słowa, które stradły swą treść, I Komedia - Różewicza ,., w Teatrze 
słowa bez znaczenia, puste dźwię- Narodowym znalazła śię pod do
ki, którymi już nie można się po- brze zap_rawioną w: sztukach 
rozumieć. Od. z _apolskiej przenie-- awangardowych ręką reżyserską 
śliśmy się ~do Ionesco. _ W~ndy Lasko~skiej. : ;__Przeprowa-

A1e jesteśmy przede w~zy- I dzlła ona s~'oJą. koncepcję sztuki 
·tk' r R, . ~ . ; konsekwentnie, Jasno I logicznie, 
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nie należało mocniej podkreślić jej 
komediowości? Już same dekoracje 
Zofii ~Pietrusińskiej, bardzo piękne 
zresztą - labirynt ścian, drzwi 
i okien - wprowadzały od razu w 
nastrój nieco kafkowski. Gra pr0-
tagonistów - wandy ŁuczycKil!J 
i lgnacego Machowskiego jak naj
słuszniej trzymata się naturalności, 
prostoty i potocznego realizmu 
unikając wszelkiego przechyłu w 
stronę groteski czy udziwnienia, 
ale czy nie można było - przy 
zachowaniu tego charakteru - na
dać jej więcej cech komediowych? 
Przy tym _ referat Henryka prosił 
się o bardziej wyraziste teatralnie 
vykonanie. Zabawną parę dzieci 
worzY-li Grażyna Staniszewska 

i Damian Damięcki. Kazimierz 
Wichniarz i Bogdan Baer doskona
le prowadzili haml.et.ewski dial<Jg 
grabarzy, w którym Różewicz pod
kpiwa z egzystencjai-izmu, Józef 

'ŁotYsz (milicjant) i ' Lech Ordon 
l kolega szkolny) z powodzeniem : 
uzupełniali niewielką galerię po- ' 
staci.- Poza. tym kwiat zespołu ' 
aktorskiego wystąpił w bardzo licz
nych rolach pantomimy. 

Tadeusz Różewicz - Wyszedł z 
s im _prz) oze~y1czu. Przy dała przedstawienie bardzo war-
jego teatrze realh tycz9ym i tościowe, starannie zagrane przez domu - tak zwana komedia 
poetycznym _:.:_ tak _go sam na-z- aktorów,_. ~sparte ś"'..iet~ą muz~-- Reżyseria:. wanda Laskowska 
wał w Akcie pn!Prywanym" ką Wb łod~1m1erza Koto_nsk-1ego. Moz- Scenografia: Zofia P.ietrusińs-ka -

• " • • „;,·~- t _ ' na _Y się . tylko sprzeczać co do M k . . . . 
gdzie wyłozył Jego zasauJ:-.':.!J'~n sam~J koncepcji. czy _nie położono- uzy . a· _ Włodz_im1erz Kot9ńsk1 
teatr j-est -realis-tyczny w swej 1„za si!n.ego~ zbyt natrę_ tnego ~acisku I (Teatr Naro-dowy - Premiera 2_ 0.X. 
materii wziętej z życia, nieraz na f1lozoflczną st!on~ę __ ?Sżtuki? Czy 1966). 

~dosłowną dokładnością, poe- ----====- ===="'--...-----=:::~===-----_i. 
tycz_p.y-- .w .... swej _ obrazowości i 
K~1ttr;ny 111 · ~r ea-lt~~z.->i'" 
no-poetyczny w s~ym sen§ ie,1 
myśli, filozofii. Nie ~ można dziś ~ 
pisać komedii obyczajowej w 
poetyce sprzed wieku .,.... to 
znaczy: można, tylko niewiele z 
tego wyjdzie dobrego. Róże
wicz tego nie robi. Ma za sobą 
doświadczenia Witkacego-i tzw. 
awangardy i pisze w swojej 
poetyce. Przez te same doś
wiadczenia przeszła tez publi
czność i w lot chwyt~ do\:Vcip 
i sens taki:ch komedii jak „Wy 
szedł z domu". Komedia to 
zresztą gorzka i .z gorzką nad
budową filozoficzną. Tu także 
można na końcu zapytać: z ko
go się śmiejecie? - l c...robi się 
smutno'. " 

Smutna bowiem jest filozo
fia, która w diisiejszym świe-

,cie widzi c·złowieka psychi
cznie ukształtowanego ·- jedy
!21~ JPL~.ez. - mar-twe !ąrnrnłkLna
rźucone .,;. prze.z:.:' śpotecz.e6.stwer--
histotię, tradycję. " · J-edynym 
realnych procesem jest samo -· 
życie biologiczne -~ młodość, 
starzenie się, śmierć. Te myśli 
Różewicz wy-raża nie w abs
tr ... ą~.~Y'.Jnycłi __ rozważaniach, alę 
w oardzo· r.eąln_ych„ możn·a, po-· .. 
wiedzieć materialnyc'h r<· pr~y 
tym -' znakomicie teątrainych 
scenach. W swym gafonku li
terackim są to ~bardz.o różne 
sceny: zbudowane ,na ppetyc
kiej stylizacji, naturalizmie, 
nadrealizmie, wizji sennej, 
pantomimie; , parodii - ale 
1wszystkie łączą się w jakąś 1..1 
· edność całości. _;, 


