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Tadeusz Różewicz: 

TADEUSZ RÓŻEWICZ 

Wstęp do „Kartoteki" 

Spisu osób nie podaję. Bohaterem sztuki jest czło·· 

wiek bez określonego dokładnie wieku, zajęcia i wy

gląd u. „Bohater ' nasz często przestaje być boha

terem opowiadania i zastępują go inni ludzie, któ

rzy są również „bohaterowie" . Wicie o ób bior<i

cych udział w tej historii nie odgrywa większej roli , 

te które mogą odgrywać główne role często nie 

d ochodzą do g.!osu lub mają mało do powiedzenia. 

Miejsce jest jedno. D ekoracja j dna. Wysta rczy jeśli 

w ciągu tych godzin przestawi się krzesło. Czas? 

Sztuka ta jest reali ·tyczna i współczesna. Krze Io 

prawdziwe. Wszystkie przedmioty i meble są praw

dziwe. Ich rozmiary są trochę większe od normal

nych. Zwykły przeciętny pokój. Stół. Etażerb 

z książkami. Dwa krzesła. Zlew itd., łóżko na W )'· 

sokich nóżkach. W pokoju nie ma okna. W ścia

nach naprzeciw ległych są drzwi, jedne i drugie drzwi 

$') stale otwarte. Łóżko stoi pod ścianą . Przez cały 

czas światło w pokoju jest jednakowe. Dzienne, „ ja 

rzeniowe" _, modne światło. Swiatlo nie gaśnie, nawet 

kiedy . opowiadanie je t skof1czone. Kurtyna nie za

pada. Być może opowiadanie jest tylko przerwane? 

Na godzinę, na rok ... J eszcze jedna uwaga. Ludzie 

występujący w swoich codzi en nych, zwykłych ubra

niach. Nie wolno ich · troić w żadne efektowne 

kostiumy, kolorowe szmatki itp. akcesoria. bprawa 

plastyczna jest tu bez znaczenia . Jak najmniej barw 

i efektów. Gdyby (z braku ludzi) jedni i ci sami 

musieli występować w dwóch lub trzech rolach 

mogą sobie przyprawiać wąsy, lub zakładać okulary, 

peruki itp. Nie potrzebują zmieniać ani ubrania, 
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an i głosu , nawet lepiej jeśli we w· zystk.ich scenach 
zachowają swój głos. Przez Jtwart c d rzwi prze
chodzą spie,znie lub wolno różni ludzie. Czasem 
. lychać urywki rozrn6w. Czasem s toją i czytają ga
z L~... Wygląda to tak jakby przez pokój bohatcrn. 
p rz · -hodz iła ulica. 'i ektórzy przy!l! ucl ują si~ przez 
cl1wil ę , ternu co mówi si c; w pokoju boha tera . Cza
sem wtrącaj ą kilka słów, przechodzą dalej. 

J AN BŁOŃSKI 

Debiut sceniczny Różewicza 

Bohater „Kartoteki" n azywa s i ę raz J anek, raz 
K azio, czasem też - H enryk, Zdzis ław czy Wiktor. 
!l fa raz la t siedem, raz czterdzie ' ci; to UŚ\ iadamia 
go ojciec, to nauczyciel każe mu zd wać maturę. 

M ieszka w pokoju, który jest za razem ulicą; nie

znajomi przechodzą kolo łóżka , obojętn i, zajęci swymi 
sprawami; zabłąka si ę nawet dziewczyna , S') dząc, 

że rrafiła do kawiarni. Jest ten bohater administra 
cyjnyru kierownikiern operetki albo dyrektorem waż

n ego przedsięb iorstwa, który szykuje wła śni<~ , refe
rat i korefera t" . Czy7by więc był nikim p rzypad
kowym zlepkiem wsp mnie{1 i sytuacji , albo też -
przeciwnie każdym, każdym z nas, zjad aczy 
chleba? 

Owszem, boha te r Różew i cza jest nikim, bo dosko
nale wje, że nie m a znaczenia , że na miejscu, które 
przypadkowo zajmuje, mógłby zn a l eźć się kto inny. 
Jest t akże każd ·rn , takim jak my wszyscy, usobie
niem n as.ze j w p6lne j przeci ętności . Ale jest p rzede 
wszystkim bohaterem Różewicza i ktokolwi ek zna 
wiersze „Niepokoj u" , „Czerwon ej Rękawiczki" lub 
„Równiny" - od razu go rozpozna. Różewicz pisze 
bowiem wiersze p rawie od dwudziestu lat , opowia
dania od dzi eeięciu, „Kartotekę" skof1czyl niedawn o, 
al e zawsze wraca do tych samych spraw, do po
dobnej goryczy i iden tycznego bohatera. 

T en bohater, kiedy był małym chłopcem, m arzy!, 
by zostać strażakiem , samolotem i frebakiem ; póź

meJ chciał b yć podróżnikiem, mil ionerem, poetą 

a lbo świętym. Teraz jednak jest tylko „zawsze sobą" . 

„Tak długo wędrowałem - m ówi - zan im doszed
łem do siebie". A c6ż w sobie znalazł? O dpowiada: 
nic. „Wszystko jest na zewnątrz. A tam są j akieś 
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twarze, drzewa, obłoki, umarli... ale to wvzystko 
tylko przepływa przeze mnie". Bohater Różewicza 

jest więc pustką. Własnym ciałem i pustką, bo 
„wszystko, jest na ze ''nątrz" . Dlaczego? 
Można odpowiedzi eć, dlaczego, bo bohater „K ar

toteki" ma, jak każdy, biografi ę wła n ą i ma także 

drugą, poctyckq, kt6rej dowodami. są tomiki róże 
wiczowskich wierszy. Różewicz odezwał się w poezji 
po wojnie ; ale nie należy do powojennego poko
lenia. Trzeba mu wyzn aczyć miejsce między Ba
czyńskim a Borowskim ; wśród tych, dla których 
wojna była pierwszym i ostatecznym doświadcze

niem. Cyniczna rozpacz Borowski ego i religijna na
dzieja Baczyńskiego byly odpowiedzią na jedno py
tanie: jak udźwignąć równanie losu, w którym nie
wiadomą jest tylko godzina sm1erci. „Grozo ! 
Ojczyzno nasza !" - wołał Baczyński . 

Dlatego bardzo ważna jest w „Kartotece" scena, 
kiedy z megafonu dolatują wrzaski hitlerowskich 
oprawców, słyszalne tylko dla bohatera . Wtedy bo
wiem, gdy te wrzaski naprawdę usłyszał, dokonało 

się jego życie . Różewicz odczuł wojnę trochę po
dobnie jak Borowski. Pojął j ą jako katastrofę kul
tury i jako koszmar fizjologii. Swiat - to był obóz 
koncentracyjny, w którym więźniowie wyrzynali się 

wzajem . Więźniowie zaś - to były przede wszyst
kim zmaltretowane ciała, rany, wrzody, kalectwa, 
kłębki odruchów strachu, cierpienia, okrucieństwa. 

I nawet jeszcze w „Kartotece" Różewicz z szyder
czym natręctwem podkreśla kłopoty ciała, każe sta
remu wujkowi moczyć na scenie obrzmiałe nogi, bo
Jek iwie pokpiwa z hormonalnych zaburzeń tłu stej 

kobiety. Różewicz prowokuje widza ciałem, nie
uchronnością fizjologii. 

Bohater „K artoteki" wyniósł także z wojny poczu
cie bezsi lności. Cóż może robić w chwili odpoczynku, 
kt6ry jest jednym dostępnym mu szcz ściem? Palić 

papierosa i czytać gazetę, roztrząsającą trudności 

handlu piwem. „Szefowie rządów i sztabów pozwo
lili mi leżeć i patrzeć w sufit". Nic na teraz nie 
uknuli ; a le odm6wili bohaterowi ważności, zaprze
czając trwałości jego poczynań. Jesteśmy - zdaje 
się m6wić Różewicz - skazańcami, którym odro-
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czono wykonan i W}Toku. :Może nigdy nie zostanie 
wykonany? Może jutro? Ale w każdym razie - nic 
mu nie można przeciwstawić. Dziennikarz pyta bo
hatera, czy wie, „że w jego rękach leżą losy świa

ta". Ręce bohat era są jednak bezsilne, nie wie on, 
czego się chwycić, umie tyl ko podrwiwać. Uciekło 

mu własne życie , mo·łe tylko czekać i czekać, n udzić 

się i zab ij ać czas, choć pogania go chór starców, 
deklamując „Odę do młodości" i grożąc, że teatr 
zbankrutuje, jeśli bohater nie posunie naprzód akcji, 
choćby dłubaniem w nosie. 

Bohate r zabija jednak w końcu tych papierowych 
staruchów i tak - na wpół symbolicznie - oddaje 
sprawiedliwość umarłej, zbędnej kultur~e, którą re
prezentują , przypadkowej tradycji, która nie po
maga żyć. Przeszłość umarła, tała się niepotrzebnym 
rupieciem : nauczyciel dręczy bohatera j ałowymi ge
nealogiami, pyta, dlaczego i za co kochamy Cho
pina. (Peda gogowi odpowiada zre ztą nie bohater, 
a starzec z groteskowego chóru, i tak przebr~miala 

wiedza pozostaje między staruszkami.) Ojciec plecie 
o partenogene'l.ie wi rczykó' , chcąc uchronić synka 
od samogwałtu ; wysyła mu komiczne nadęte listy, 
gdy dochodzą go wieści, że potomek źle się prowa
dzi. Matka - jak przy tało matce z dziewiętnasto

wiecznej powieś i, n rzeka i płacze ... J est jeszcze 
inna mądrość tradycji, ta, którą reprezentuje wu
jek, mądrość sceptycyzmu, naturalności, przebacze
nia - ale i ona jest bohaterowi n iedostępna. Zbyt 
gorąco przejmował ię otaczającyn1 życiem, aby od
czuwać teraz co innego niż niesmak. 

Bohater Różewicza przerzuca kartotekę własnego 

życi a, zagl ąda raz w dal szą, raz w bliższą przesz
łość, ale nieustannie wraca do punktu wyjścia, 

albo - inaczej mówiąc - „stoi pod §cianą". „Bra
cia moi, moje pokolenie. Nie mo ę was zrozumieć, 

młodzi i stany. J ak to i ę stało?' - pyta i nie 
znajduje odpowiedzi. O puszczony przez ~wieżość 

dzieciństwa, porażony wojną, rozśmieszony tradycją, 

rozgoryczony współczesne cią , obojctny miłości, która 
jawi mu ię jako obłudne i mechaniczne kłamstwo 

(„ja jego, on mnie, on tobie, ona jemu, wie ·z jaki 
on, kiedy mu" itp.) nic chce jednak ani oskar-
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żać, ani te:l - szukać pociech y w uwzn ioślaniu 

własnego niesz z<;:śc ia. I właśnie sil;i „K artoteki' jest 
owa szydercza skromność, z jak<, bohate r odno ·i się 

do siebie, Różewicz do I ha tcra . W bełkocie , 

w którym pi sarz każe od czasu do czasu grzęznąć 

akcji , jest metoda ; i cel. a mianowicie odmowa tra
g i czności. T ragicz1 oś ć b)· ł aby jeszcze jednym o. w st
wcm : decyd ując siQ na d rwin ę. Różewicz staje po 
tron i wsp 'ł -zcsności. T ylko śmiech może oca l ić 

trzeźwość n aszych u rn . slów, a więc - w ostatecz

nym rach un ku - '' ~z<1 własną woln ość. Woln ość , 
której zagraża przed wszystkim automatyzm, mecha · 
niczność, jednost jność. Kie da rmo komiczn chór 
„Kartotek i" powtarza bezsensowne szeregi s łów dia
le o ty! o. że za zrn ają się na tę samą z laskę . 

i n i przypadkiem, zużyt a, jałowa wiedza objawia 
się pod post ac i ą monotonnego wyliczania , obojętne, 

czy zaczerpniętego z hi -torii , zoologii zy po 
prostu -- codzienn ej gazety. 

~zy jednak boha ter „Kartoteki" moż zostać oca
lony ·: Myś l i; , że tak, myś l ę , że rat u je go już śmiech, 

1 ędący świadectwem woln ości . Ale Różewicz pod
suwa mu jeszcze j dną szansę. W liryce Różcwi za 
apokalip tyczna groza bywała często równoważona tę

sknot ą za si e lanką ; łagodne szczęśc ie, dziecięca czy
·tość, pogodna zgoda na przyrodę uwalni ały od mo
notonii nieszczęści a . Tro h podobni je ·t w „Kar

totece" . Kiedy bohater - w rozmo\,i e z wujki"m - -

ma rzy o sadach dz i eciń stwa, o prawdziwym j abłku. 

, powleczonym przezroczystą war cwką wusku" ; 
kiedy - niez rabnie i s ntymenta lni c - stara si~ 

wytłumaczyć dziewczynie, 1iem " przecież , że nic 
czuje do n iej n ienawi śc i , że s ię cieszy, i ż widzi ją 

, z czystą , j asną twarzą, z oczami , które ni c wi
działy" wojennej a pokalipsy - od\ ołuje się t.ym 
samym d nieja ne j i niezwalczonej n dziei, któ rą 

za ho a l a dnie rea. 
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TADEUSZ RóżEWlCZ 

Syn marnotrawny 

(z obrazu H i ronima Boscha ) 
fra gmenty 

Między zarnb1ięciem 

i otwarciem drzwi 
w gospodzi 
„Pod b iałym łabędziem" 
między otwarciem 
i ·amkn ięci m drzwi 
co s ię stało 

tyle wios n 

::im tyle jesieni odleciało 

między zamkn ięciem 

i otwa rci m drzwi 
ujrzałem Ż)'Ci' 

:: wilczą szc::ę ką 

rv j iwiński 

J1od ka/11 u r em 

m nicha 
otwart )• brzu ch świara 

widziałem wojnr 
na ziemi i n iebie 
ludzi na k r::.yżach 

krórzy riie -bawiali 
berło i ja błko 

. kt óre ·gniło w dłon i · 

widziałem koniec 
i początek świat a 

między zamknięciem 

i otwarciem drzwi 
w gospodzie 
„Pod białym łab ędzil'm" 

widziałem ziemig 
co przez deszcz 
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/ez i krwi 
świeciła 

trupim światłem 

stygnącego ciała 

wy/1ilem k ufel piwa 
,,Pod białym la/J ę dziem" 

marn e tu J1iw o 
letnia /1opłu c:.yna 

rz'11cilcm ostatnią 

W)1fartą monetę 

długo się dziew ka 
f>rzyglqdala 
czy nie fałszywa 

i mojej twarzy 
piluie się pr -yjrzala 

wyszedłem 

nikt mnie nie poznał 
r:ikt moich rys6w 
wtartych 
nie przejrzał 

ten eh/op za rogiem karczmy 
ty/em odwrócony 

tri m 6j prz)'jaciel 
u; tym wielkim koszu 

nie niosę gościlica 

skórka mi kocia 

szczęścia nie przyniosła 

nikt m nie nic wita 

i nikt nie f1ozn aje 
Jwiat ten 
dokoła 

jest pełen beze mnie 

drzwi za mną camknęla 

Małgosia 

biała jak ow oc otwarty 
otwarła starka 

szf;etna obwisła 

nikt nie wie 

że wr6cilem 
jeszcze czas 

- 10 -

li cieknę 

nikt nie będzie wiedział 
ie bylem tu i nie bylem 

ten f1tak w klatce 
nad drzwiami 

tak jak sztu czn y Ś/,icwa 

ja tam w świ cie 

noce prze płakałem 
m)1Ś/ałem 

każdy dom 

wyciąga ram iona 
gałązka kaida 

ptak kamie1I 
wyjdą na powitanie 

nie wejdę 

do tego domu 
wszystko tu stare 

brndne małe 

starsze brudniejsze 

i m niejsze ode mnie 

a ja m)'śłalem 

ie wracam do gnia::da 

do gwiazd)• 

to była moja 
najjaśn iejsza gwiazda 

w wędrówce przez noc 
popiół 

ogier\ świata 

zemkriąć zniknqć 

p 6ki m nie nie pozna 

ta stara wiedźma 

co przez okno patTzy 

„Pod białym łabędziem" 

myślałem że moje m ie jsce 

tu na m nie czeka/o 

teraz widzę 

11ie miałem miejsca 

m,1łlalem puste miejsce 

po mnie tu zostało 
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ale życie 

jak woda 
j u ;. je n ypelnilo 
jestem jak kamierl 
c iśn ię ty w glrbi11 ę 

_iestem na d11 ie 
taki jestem 
jakb1• mn ie n i było 

1955 

KAZLMIERZ WYKA 

Postawa poetycka Różewicza 

Nic war o kręgu p tyckiego Różewi za raz 
jesz ze opisywać i odtwarzać. d , C ze rwon ej Rę· 

kawi czki" i „ r iepokoju" jest to p rze ież ten sam 
wciąż ki«ig. Budzi i ę inn a pok usa : mówiąc o poeci 
tak upartym, tak jednolitym, tak zawzi.., tyrn, warto 
zapytać , jakie "! wla~ciwic konsekwencje fi'lozo

fi znc jego po tawy. Co ona ozn acza ? O czywista ui ~ 

ażeby w uji;ciu d yo kursywnym dała si.; on a uchwy
cić, lecz dlatego, że - j ~ k u ka~dcgo prawdziwego 
poety - zawarta jes t ona w z· •pole góruj ącym 

w ni ch wyobraże11 i skojarzc11 . Różewicza tak 
dalece góruj._cych, że nabi era j ą 0 11 e charakteru per. 
seweracyjn cgo, sta j ą si~ natrętn i n ieodparte. Więc 0 

Jest w zbiorze „ Form ,„ znamienny i o autokryty
cyzmie autora dobrze świadczący obraz drzwi obro
towych, przez które , wchodzą spraw. te •o świata" . 

L ecz nie wszystkie, wybra ne. Do tych, które przc rł 

progiem pozostały, powrócimy jeszcze. Wnika bo
wiem przez te drzwi p rzede wszystkim widzenie 
człowi ·ka, istoty uwa:lająccj i ' bi c z isto tę o pocl
zewcc psychicznej, widzenie j a k o rze c z y, 

jako formy, jako swoistcf(o ciała fi zykalnego. Przc
C'. ta jcie pod tym kątem „\'V i cię", bo nie zawsze 
11a jlcpsze utwory poetów mówią najwyraźniej o ich 
stanowisku: 

To ciało które ona 11osi na sobie 
kt óre kładzi . na łóżku ::męczone 

w które wprowadzono metalowe inst ru ment y 
to smu tn e cia!o co drży jak mały j;iesek 
pod zbyt obszernym. r1icl1e111 
to wesołe c iało kt óre tar!czylo ta l; lekko 
która miało us!a i drogo cenne oc;,y w głowie 

które mówi/o 
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ta sk6rn, po której wędrowało słońce 

spływały deszcze 
ta cisza sk6ry uroczysta 
rozpięta nad nami jak namiot 
To ciało którego nigdy nie miałem 

bo należało tylko do siebie 
to efo/o chod.~i po dalekim obcym 
mieście siada na ławce odjJoczywa 

I tak wszędzie. Człowiek sprowadzony do rzeczy, 
do ciała, do tego, co somatyczne. Ostrość spojrze
nia Różewicza, ale też jego uparta monotonia, po· 
lega na nieustannie koniugowanyn1 orzeczeniu tyczą

cym się każdego c iał a, równoważnika każdej spra
wy : „Ono wraca bez wytchnienia do swej matki 
większej od ziemi". 

To nie przypadek, że używ m terminów, jakie do
tyczą stanowiska fil ozoficznego, które głosi Tadeusz 
Kotarbiński. Stanowiska antymetafizycznego, agno
stycznego, pozbawionego ś ladów jakiejkolwiek złudy 

pozaziemskiej. Poeta powiada to dotkliwie i do
bitnie: „Żywi i umarli obcują ze sobą , uno -zą się 

w powietrzu i daremn ie szukają miejsca na ziemi". 
Tak ukształtowane obcowanie żywych i zmarłych 

utkane jest z dymów krematoryjnych czasów pogardy 
i atomowego grzyba. 
Wśród dotyczących Różewicza opinii , tych, jaki ' 

powodują, że jego poezja przestała być sprawą zam 
kniętego kręgu znawców, uderza s ta łe podkreślanie 

gorzkiego humanizmu owego autora. Gdzie w tym 
dotrumien nym somatyzmie mieści się ów gorzki hu
manizm ? Nie widzę sprzeczności . Istotni się mieśc'. , 

i to dopiero nadaje pełny smak omawianemu do
robkowi. Ta uparta, somatyczna ziemskość jest 
ostrzeżeniem przed złudą , a zarazem ku temu zmie
rza, by przypominać ustawicznie, że nie poeta do
piero ją wynalazł. Pod jego piórem krystalizuje się 

to, co jest powszechne, co nazwane być musi i wspól
nie uświadamiane : 

to ni nasza wina 
że zamiast pięknych 

dobrych i radosnych 
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rodzimy potwory 
przecież to z wami 
z waszą wyobraźnią 

z waszym przerażeniem 

krzykiem i m ilczeniem 
krzyżujemy się lączJimy 

tworzymy z wami 

potwory 
bez bez 1wiatla 
bez wiary bez honoru 

twarze zalane Izami wódką 

ślady po obroż.v 

ślady po kiju 

(Niejasny wiersz) 

D ruga strona somatyzmu to u r a z m o r a I n y. 

Bez tego urazu nie byłoby podstaw do widzenia 
tak cłokład11 ego i tak gorLkiego. Kto sprawcą osta
tecznym owego urazu - tego poezja Różewicza nie 
nazywa. Ona tylko sygnalizuje, uporczywie, wciąż 

na tym samym tonie, niczym alarmowa syrena. 
Dlatego zapewne rytmika Różewicza pozbawiona 
jest jakiejkolwiek melodii, jest to bowiem rytmika 
powtarzanego sygnału , nic ponadto. 

Gdybym na podstawie „Spojrzeń" miał narysować 

n apę i krajobraz Polski , obejmie ta mapa rejon od 
zęstochowy po Trzebinię oraz Gliwice i Bytom, 

to przeludnione, \vyprane z przyrody, pracowite, su
rowe, proletariackie serc' naszego kraju obejmie. 
„W działkowych ogródkach słonecznikom odcięto 

promienne głowy . Z pu tych łodyg czarnych komi
nów odlatywały sadze". 

T am, pod hałdam i , iedzi Różewicz i tam jest 
ojcowizna jego wyobraźn i. Trudno patrzeć na tę 

ojcowiznę inaczej jak na r.-:ecz bardzo smutną i rów
nocześn ie przyklejoną do wrażliwości poety w spos6h 
nieodwołalny. Ta ojcowizna zarazem zdaje się sta
nowić - obok doświadczenia okupacyjnego, obok 
o~ trz gawczego humanizmu - podłoże, dzi ęki kt.6-
r mu twarde spoj rzenie poety jest jednak ludzkie„. 
PodobJJie jak spoj rzenie 10b cia rza na kilof, kt6n· 

- 15 -



trzeba wztąc w garś..'. i które o uchwyt nie 
złudzeni em którego uchwyt p rowadz i w rzeczywi
s t o~ć samą . Czytamy: „ Przeżyłem t;lko dzi(!ki temu , 
że istui ał y stoł y, :.\d źbla trawy, krople d eszczu. To 
w 'wi cie d uch a, w tym fikcyjnym, wieloznacznym 
·wiecie W)'kuto mi cz, który przebił bok dobrego, 
oboji;:tnegu stworzen ia : _ a tury. J eszcze t -raz mo
żesz włożyć palec w rani;. Chwyc iłem za pióro ja \.. 
za gałąź drz wa, krzcmicil , ogicó" ( Złote miasto ). 

Słowem - ów ś wi a t złożony jedynie z ciał i przed
mi otów, ludzie spod tego okreś l e n i a s i ę nic ,,,ym r 
kaj ą , jest >wiatcrn i s tni ejącym obiektywnjc i nie
za ll:żnie od poczynaó ludzkich. T o znowu prób.1 
pnekład u na j\'z)'k i ilozoficzny. Sornat 'Z t11 p rowadzi 
do materia liz111u jak 

Poezja 'fadcu za 
za dy onto logi znej . 

R óżewicza os iągnęł a doslQpn ą 

.1cj ca lk wit :i, doj rzałoś ć. Dust ~pną w ramach za ło

że ń rnora h vch i fi lo:zoficzn ycl1 uprawianych prze t 
poe t~ . K rytyk w t::ikirn w ·padku ni więcej nic ma 

<lo powi edzenia. 

( Fragm eu l )' e eju ,)Jwa razy Róż ez icz" z tomu 
„R zecz wyobraź ni '·' I'HV 1959 ) . 
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