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urodził się w roku 1921. Pierwsze .wier
sze ogłaszać zaczął w roku 1939. W czasie okupacji hitlerowskiej 
pracował jako robotnik w fabryce. W latach 1943-1944 walczył 
w szeregach partyzanckich. Po wyzwoleniu przeniósł się do Kra
kowa, gdzie studiował historię sztuki. Obecnie mieszka w Gliwi
cach. 

W roku 1947 Różewicz wydaje pierwszy tom wierszy pt, „Nie
pokój", W następnych lafach ukazują się tomy poezji: „Czerwona 
rękawiczka", „Pięć poematów", „Czas, który idzie", „Wiersze i ob
;razy", „Srebrny kłos", „Równina", „Uśmiechy", „Poemat otwar
ty", „For.my", „Poezje zebrane", „Twarz", .tomy łączące poezję 

z dramatem lub prozą: „Rozmowa z księciem", „ZielO'na róża", 

„Kartoteka", „Nic w płaszczu Prospera" oraz .tomy prozy: „Opadły 
liście z drzew", „Kartki z Węgier" i „Przerwany egzamin". 

W ostatnich latach wiele miejsca w twórczości Różewicza zaj
mują sztuki teatralne: „Kartoteka" (wydana razem z „Zieloną ró
żą"), „Grupa Laokoona" i „$wiadkowie albo Nasza mała stabili
zacja" (wyda;ne w tomie „Nic w płaszczu Prospera") oraz „Akit. 
przerywany", „śmieszny staruszek", „Wyszedł z domu". 

W roku 1955 Różewicz otrzymał Nagrodę Państwową, a w roku 
1959 nagrodę literacką miasta Krakowa. W roku 1962 otrzymał 
1nagrooę Ministra Kultury i Sztuki za .twórczość poetycką. 

Poezje, opowiadania i sztuki teatralne Różewicza były tłuma
czone ro.in. na francuski, włoski, rosyjski, niemiecki, czeski, serb
ski, słoweński, węgierski, rumuński, angielski, litewski, turecki, 
szwedzki, duński, norweski, hebrajski. 

TADEUSZ RÓŻEWICZ 
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Poza tym szereg różnych postaci grają ci sami aktorzy 
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Aktualna obsada na tablicy_ w hallu 
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Andrzej Wróblewski Czlowiek na wćzku 

. „Cziowick w~półcze.my jc.:; t ru chomy i otwarty. Otwa:- cj' przez in
nych. :t-<os i w kie.szeni ma'y a par at rc.d iowy. Nad m crzcm w gó
rach w parku w lesie w n amiocie s!ucha Dzienni]~ a Przeglądu 

pr c:sy Koncertu rozrywkowego Recitalu fortep!an owc,;;o Odcinka 
powieśc i :rlau.berta Opery Por.~y i !3ess l\fozyki ickkiej Utworów 
Albana Berga Wic.domości sportowych Koncertu ży 2zi: 11 K omuni
katu o szes nastoktniej dziewczynie która wyszła z d omu i zag;
nęła Aktualności. Czło1viek W-Pó!czesny jc.~ t Tównoczesn_' pa trzy 
w dolinq mówi jaki to piękny widok albo j " tu cudown ·~ praw

<l "· popatrz cudownie czy.ta gazetę słucha muzyki trzyma w dłoni rę-
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kę dzieWCZY'TIY wspamina wycieczkę do Pragi mów.i o „panu bogu" 
zwyżce cen wojnie Warszawskiej Jesieni Szekspirze Atomie. Milion 
dziesięć milionów sto milionów o tej samej porze patrzy na otwarcie 
ses ji Narodów Zjednoczonych. Współczesny słucha równocześnie 
muzyki głosu żony matki kochanki przyjaciela arcybiskupa poety 
premiera myśli o kolacji kryzysie cywilizacji o bombie wodoro
wc;i zagładzie ustach Marii Schell piersic:ch Loren w świecie który 
przeżyje wojnę termojądrową sprawa populacji będzie wyglądała 
nie tak jak ją chcą przedstawić przywódcy •chińscy zginie po
wiedzmy połowa ludzi. To nic wielkiego matki urodzą nowych 
i e atunek ludzki nie osłabnie ... współcześni ludzie wędrują z miej
sca na miejsce z małymi aparatami radiowymi w kieszeniach 
s }uchają śpiewu ptaków patrzą na kwiaty i motyle patrzą na swo
je twarze oczy usta ręce -0powia-dają o dzieciństwie o szkole myślą 
o narządach płciowych o kopulacji jedzą żują gumę powtarza ją 

prawo rzym3k:e śmieją się mówią o obozach zagłady trzymają 
-.•; dł oni kubek z wodą owoc słuchają Magnificat Bacha patrzą w 
twarz kosmonauty v.rymieniają słowa k tóre nie są słowami n ie 
myślą o zbawieniu wiecznym. Rano 111ie wracamy do siebie ... 

OLGA 
BOHATER 
OLGA 

(„Tarcza z pajęczyny") 

Z „KARTOTEKI" 

Przechodziłam i usłyszałam, że mnie wołasz. 
Ja, ciebie? 
Minęło piętnaście la t, j ak wyszedłeś z domu. 
Nie dałe3 znaku życia. 

BOHATER (daje znaki życia) Tak. 
OLGA ;Nie zostawiłeś adresu. 
BOHATER 
OLGA 
BOHATER 
OLGA 

BOHATER 
OLGA 

BOHATER 
OLGA 

BOHATER 
OLGA 

Nie miałem. 
Mówiłeś, że idziesz po papierosy. 
Papierosy kupiłem. 
Piętnaście lat cię nie było. Co u ciebie? Co 
z tobą? Wytłum c:cz się, powiedz coś . 

Opowiem ci dowcip o jednym -cadyku ... 
Dowcip! W takiej chwili? To jest okropne. On 
mi powie dowcip, po piętnastu latach ... 
Napiłbym się hr rbaty. 
Herbata w takiej chwili, kiedy ja pragnę ra
chunku z całego twego życia. Zawiodłam się 

na table, Henryku. 
Mam na imię Wiktor. 
Wiktorze, zawiodłam się na tobie. Jesteś św'.-

nią i oszuste1n. 
BOHATER (ziewa) Już mi s i ę n ie ci1 C6" g:;dać. 

* 
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BOHATER 

WUJEK 

BOHATER 

WUJEK 

BOHATER 

WUJEK 

BOHATER 
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"' Wujek! 

Bylem z 1piel.gJ:'zymką w klasztorze„. Zajrzałem 
po drodze do debie, „wstąpił do ipiekieł po dro
dze mu było". A co u ciebie, Stasiu? 

Nic, nic, wujku! , Kopę lat. Nie widzieliśmy się 
dwadzieścia pięć lat, .wujku. (Bohater siada na 
łóżku, wciąga skarpetki) Pewnie wujka ,nogi 
bolą. Przecież to sto kilometrów. Niechże wu
jek siada. Jak to dobrze, że wujek mnie od
wiedził. Zaraz wujkowi wodę do nóg przygo
tuję i wodę na herbatę przygotuję. Niech się 
wujek położy. Wie wujek, niech wujek sobie 
wymoczy nogi. (Bohater wyciąga spod łóżka 
miednicę, na.lewa wodę. Nalewa prawdziwą 

wodę d.o prawdziwej miednicy z prawdziwego 
dzbanka. Podkreślam te rzeczy, aby uwypuklić 
realizm opowiadania) Niech wuj, proszę wuja ... 
Zaraz wujkowi.„ (Bohater uradowany krząta 

się żywo kolo Wujka) Wujek„. wujka„. wujko
wi ... wujkiem ... O! wujku„. w wujku„. 

Poczciwy chłopiec. Dziękuję ci, dziecko, za te 
owacje! (Wuj zdejmuje kamasze i skarpetki. 
Moczy nogi w miednicy) A co u ciebie, Wła
dziu? 

Widzi wujek, miałem do wujka napisać, ale 
Zosia mówłla, że wujek chory, więc myślałem, 
że .wujek umarł. (kładzie ręce na ramiona Wuj
ka) Strasznie się cieszę, że wujka widzę. Nie 
ma wujek .pojęcia. Co u wujka? 

Jakoś się tę taczkę żywota 'Pch·a. Masz się z cze
go cieszyć. 

Wujek jest prawdziwy! I kapelusz prawdziwy. 
(zdejmuje Wujkowi kapelusz) I wąsy prawdzi
we, i nogi prawdziwe, i spodnie prawdziwe, i 
serce prawdziwe, i uczucia i myśli prawdziwe. 
Cały prawdziwy :wujek. Nawet kamaszki u wuj· 
ka są prawdziwe, i guziki i słowa. Prawdziwe 

- słowa! (Bohater mówi ze wzrastającym wzru
szeniem i uniesieniem) 

WUJEK 

BOHATER 

WUJEK 
BOHATER 
WUJEK 
BOHATER 

WUJEK 

BOHATER 

A rty, Zbysiu, co u ciebie? Jak żyjesz? Co po
rabiasz? 

Bo, widzi wujek ... Szkoda mówić ... Klaskałem. 
Okrzyki wydawałem. 
Jakże to ,,klaskałem"? 
Właśnie klaskałem. 

Wszyscy klaskali. 
Co mnie ws;.zyscy obchodzą. Mryślę o sobie. 
Klaskałem. 

Dzieciuch z ciebie, Piotrusiu. Picasso też klas
kał. 

Wujku, wujku ... 
WUJEK No, co powiesz, Kaziu? 
BOHATER Ja wiem, że wielu klaskało, ale oni już zapom

nieli. Teraz zajmują się markami samochodów, 
albo bawią się na balach maskowych, a ja ciąg
le jeszcze składam ręce i tamto klaskanie klasz
cze we mnie. We mnie jest czasem takie og
romne klaskanie. Jestem pusty jak bazylika 
w nocy. Klaskanie, wujku, klaskanie„. 
(Cisza) 

CHÓR STARCÓW (klaszcze miarowo przez minutę) 
WUJEK Sumienie masz delikatne. Ja ciebie rozgrze

szam. 
BOHATER Smutny jestem, wujku. Wie wujek, kiedy 

byłem małym chłopcem, bawiłem się w konie. 
Zamieniałem się w konia i z rozwianą grzywą 
pędziłem przez podwórko i ulice. A teraz, IW!llj
ku, nie mogę zamienić się w człowieka, choć 

jestem dyrektorem instytutu. Chciałbym roz
k()pać zi~mię, wygrzebać kilka ziemniaków i u
piec wujkowi. Ziemn•iaki mają szarą, szorstką 
łupinę. Są w środku białe, syp.kie i gorące. 

ChciaŁbym mieć w życiu swoją jabłonkę z ga
łązJcami, listkami, kwiatami, jabl:kami. .. Już tak 
dawno nie siedziałem w cieniu. Jabłko jest po
wleczone przezroczystą warstewką wosku, od
ciski palców widać bardzo wyraźnie na .takim 
jabłku. Rano w sadzie jabłka wiszą na gałąz
kach. Czekają na moją rękę. Tak jak dziew-
częta ... 

WUJEK (wyciera nogi w koc. Zakłada buty - kamaszki - mied
nicę z wodą wsuwa pod łóżko) Dzidek! To ja 
już sobie pójdę. Zostań z Bogiem! 
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tBohati!r wyci4gnięty na Mżku datej c:żyta gatetę. Wchodzi Chór 
Starców, siadają na swoich miejscach,oczywiście, stoleczki, krzesla 

mają ze sobą). 

CHÓR STARCÓW Rób coś, ruszaj się, myśl, 
On sobie leży a czas leci. 

BOHATER (nalcrviea twarz gazetą) 

CI:-Iór. STARCÓW Mów coś, rób coś, 
posuwaj ak•ję, 
w uchu choda:l dłub. 

BOIIATEH (milc."LJ) 

CHÓR STAECÓW Nic się n:e dzieje, 
Co to znaczy? 

BOHATER Dajcie mi spokój. 

CHÓR ST ARCóW Dzięki Bogu, nic śpi. 
BOHATER i\Ttówicie, że mllizę cuś r obil:? N ie w:~m (zieu·a) 

... może ... 

CIIOR STARCÓW On znów zasypia, wielkie nieba! 

BOHATER 

Bez mąki przecie :% nie ma chleba, 
w teatrze trzeba grać, 
tu musi się coś dziać! 

A czy wys tarczy, gdy bohater drapie się w glo-
wę, patrzy w ścianc:;? 

CHÓR STARCÓW To już coś jest. 

BOHATER Nic mi się nie chce. 

CHÓR STARCÓW Toć nawet u Becketta 
ktoś gada, czeka, cierpi, śni, 
ktoś płacze, kona, pada, bździ. 
Rusz się, inaczej teatr zgubisz. 

BOHATER Cyrk pcheł wystawia dziś „Hamleta", dajcie mi 
spokój, ja odchodzę ... 

CHÓR STARCÓW Utracisz berło i koro:1ę ... 

BOHATEn Miętusem tutaj czuć ... 

CHÓR STARCÓW Stój! 

BOHATER Odchodzę. 

CHÓR STARCÓW Gdzie? 

BOHATER Na stronę. 

CHÓR STARCÓW On się upił. 

BOHATER Głupi, dajc:e mi spać. 

CHÓR STARCÓW Ty znów zasypiasz, 
co to znaczy? 

10 

Andrzej Wróblewski Rozstrzela n ie V I 

EOIL·\TER Ja z nimi sk011czc; ! (bicrz.e ze stolu ostry ku
chenH !J nó:': , p ociclin c!zi do Starcóiv, któ r : y sie
cl.::ą n ier11chomo. l3oha1 ·r pr.::!?' •i ·([ k ol ejnv Star
ców, uldaclu Chór na pod l ad:e . i\Iyje r(C.!. Cho
lizi w zbnr.wny po pokoju. Za c:: 'jna nawet bi.'2-
9ać. Przystaje. Podchodzi do ścianu. Opiera u;
ce o frianr'.) No, przebij ,głową. Wal! Gdzie ty 
właściwi Q idzie.;z? Gdzi e ? Do tej idiotki? Do 
szpitala, do ludzkości, do lodówki, do śledzia, 

do wódeczki, do udka, do nóżki dwudziestolet
niej, do cycuszka. Widzisz! Na, gryź, gryź włas
ne palce. To dobry pokarm. Wszystko umiera 
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po<l .twoją ręką , bo nie wierzysz, Osi ołku, gdzie 
leziesz. Leziesz już 38 l a t Do s!ońca? Do praw
dy? Do ściany . Stoję pod ścian~ . Bracia moi, 
moje pokolcn:e. Do was mówię . Nie mogę was 
zrozumie ć, młodzi i starzy. (Bohater odwraca 
się do widowni) .Jak to s ię stało? Nie moJę zro
zumieć . Byłem .przecież i we m nie było dużo 

róż·nych rzeczy, a teraz tu nic nie ma. Tu. Tu! 
Nie trzeba! Nie zawiązywać! Nie trzeba zawią
zywać oczu! (cis:::a) Chcę patrzeć do ko1'ica. 

* 
BOHATER (siada przy stole obok D ziewczuny, bierze jq za ręce. 

Patrzu cHugo w jej t E·arz. Dziewczyna uśmie
cha si i:: do nier10) Bardzo proszę. Wy młodzi 

wszys tko potrafi cie wyśm iać„. może zresztą tak 
was przedstawiaj ą skretyniali żurnaliś ci„ ja mam 
do w a:; zaufanie„ . Dros zq się nie śmiać . Mam 
do pani prośbę. Prosz ę o kilka m inut„. Chcę 
pani powiedzieć„. Słyszałem, że p ani mówiła 
po niemiecku. Czy pani jest Niemką? Tak. 
Właściwie nic c:ek awe30 nie mam do powie
dzenia. Proszę nie myśleć, że chcę pa!1ią 

uwieść , wpakować do łólka. 

DZIEWCZYNA Rzeczywiśc i e, tu s toi łó:>::rn, n aprawdę przepra
szam, nie zauważy lam. 

BOHATER Boże, żeby tylko pani m~: ie zrozumiała. To 
wszys tko jest takie pro.:; tc. Zabiorę pani kilka 
minut i odejd ę, ale mam obowiązek coś pani 
powiedzieć, a p 3ni ma obowiązek mnie 
wysłuchać. Chcę powiedzieć, że to do
brze, że pani jest. Że pani jest na 
tym naszym świecie, taka właś nie, że 

ma pani osiemnaście lat, takie oczy, usta, wło
sy i że pani się uśmiecha. Tak pow!nno być. 

Tak właśnie powinno być. Młoda z czystą , jas
ną twarzą, z oczyma, które nie widziały . „ nie 
widziały. Chcę tylko jedno powiedzieć : nie czu
ję do pani nienawiści i życzę szczęścia. Życzę, 
żeby pani tak się uśmiechała i była szczęśliwa . 

Widzi pani. Widzi pani, ja jestem uwafa.ny w 
błocie , we krwi... pani ojciec i ja polowaliśmy 
w lasach. 

DZIEWCZYNA 
BOHATER 
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Polowali? Na co?.„ 
Na siebie. Z karabinami, ze strzelbami„. nie, 

nie będę opowiadał... T eraz lasy stoją ciche, 
prawda? Cicho jest w lasach. Proszę, niech Pa
ni się uśmiechnie. „ W tobie jest cała nadzieja 
i radość świata . l\lusis z być dobra, czysta, we
soła. Musisz nns kochać. My \'v"Szyscy byliśmy 
w strasznej ciemności pod ziemią. Chciałem 
jeszcze raz powiedzieć, ja, dawny polski par

tyzant, życzę pani szczęścia. Życzę szc:z:ęścia 
waszej młodzie :~y tak jak nas;:ej. Proszę się 
ze mną pożeg rnć. Już się nie zobaczymy. 
Wszystko to wyszło jakoś śmiei>:z:nie . Jak ghl
pio, jak strasznie głupio. Czy nie moi.na nic 
powiedzieć, wyjaśnić drugiemu człowiekowi. 
Nie moi.na przekazać tego, co jest najważ

niejsze.„ o Boże! 
(Jest chwila ciszy. Znów cisza. Z mer;afonu wydohywa się 
nieartykueowany krzyk. Potem wyraźni2 j siowa: „Aufstehen! 
Aufstehen!", Bohater wstaje. Stoi przv krześle „na baczność". 
Dziewczyna jakby nie slyszala tego wrzasku, patrzy ze zdziwie
n iem na Bohatera. „ Raus! A l les raus! Maul halten, Kl.appe zu. 
Schnabel half.en! Willst do nach quatschen? Du hast aber Mist 
gemacht! Du Arschloch, Schwei.nhund, du Drecksack". 
Bohater staje pod ścianą. Przyciska twarz do ściany. Megafon 
milknie. Cisza. Dzietrc:;1na w11taje i wychodzi na palcach z po
koju. Zostawia na. stole czerwone jabCko. 1 minuta ciszy). 

CHÓR STARCÓW (deklamu je ) Nic bój się 
to jest twój pokój 
o \\'idzisz stół a tu s:z:afa 
j ab ł uszko na s tole 
boisz się mebli 
głuptasku 

ten pan już nie przyjdzie 
Ty boisz się krzesła 
starej gazety stukania 
głosów za ścianą 
dziwaczysz 
a może 
chcesz się wyróżnić 

Uśmiechnij się 

ten pan już nie przyjdzie 
spójrz nam w oczy 
nie kryj się po kąt ach 
nie stój pod sc1aną 

przecież nikt ci nie każe 

1 'I 



Andrzej H'rćblew.ski Vkrze s:owiuna II 

stać pod ścianą 

DZIENNIKARZ 

BOHATER 

DZIENNIKARZ 

BOHATER 
DZIENNIKARZ 
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odezwij się. 

* 
Chcę z panem porozmaw1ac poważnie . W 
zwiaLku z nowym rokiem nas za agencja prag
nie przeprowadzić kilka rozmów z różnymi 

znak01nito ś c!ami a także ze zwykłymi ... 

... pro tymi. .. 

... a j a kże , p rostymi obywa telami. 

No? 
Czy moż.nc:. wiedzieć jaki ma pan cel w życiu? 

BOHATER 

DZIENNIKAHZ 
BOHATER 
DZIENNIKARZ 
BOHATER 
DZIENNIKARZ 
BOHATER 
DZIENNIKARZ 
BOHATER 

DZIENNIKARZ 

BOHATEH. 

DZIENNIKA HZ 
BOHATEH 

DZIENNIKARZ 

BOlI.'\TEF. 
DZIENNIKAHZ 
BOHATEH 
DZIENNIKARZ 

Ja już osiągnąłem i teraz r aczej trudno mi 
pO\viedzieć ... 
A czy pan jest zadowolony .z tego, że żyje? 
Tak ... nie.„ tak„. właściwie tak. 
A dlaczego? 
C7-y ja \Viem„. 
A któż to ma wiedzieć? 
l';ie wiem. 
A czego pan chce dokonać je:;zcze? 
Noo„. mam róż r:c plany, chciałbym, oczywiś· 

cie„. wprawdzie ... 
(notuje. Namyśta się, rzuca nagle pytanie) Jakie 
są pana po"lądy politycz.ne? 
Kl.o ma o p~ątej rano poglądy polityczne? Osza· 
lal! Chce, ż.ebym miał o świcie poglądy! Trzeba 
się umyć, ubrać, załatwić, wyczyścić zęby, 

zmienić koszul~. założyć krawat, wciągnąć 

soo:lni<' i dt}piero poglądy ... 
Rozumiem ... Czy pan wierzy w zbawienie? 
Tak„. nie„ . raczej... do pewnego stopnia.„ 
śmieszne p;vtan'0. 
Jeśli się nie mylę, pan jest prostym czlowic· 
kiem? 
Tak. 
Pan wie, że w pana rękach leżą losy świata? 
Dn pewnego stopnia. 
Co pan zamierza UC'qnić, aby zachować pokój 
na świecie? 

BOI-L\TER Nie wiem. 
DZIENNIKARZ Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że w wy· 

padku wojny w odorowej zginie ludzkość? 
BOHATER (prawie we solo) Oczywiście, oczywiście. 

DZIENNIKARZ I co pan robi, żeby nie dopuścić do wybuchu? 
BOHATER (śmieje się) Nic. 
DZIENNIKARZi Ale przecież pan kocha ludzkość? 
BOHATER Oczywiście. 

DZIENNIKARZ A dlaczego? 
BOHATER Jeszcze nie wiem. Trudno mi odpowiedzieć, 

jest dopiero piąta rano, niech pan wpadnie 
kolo południa , może już będę wiedział. 

DZIENNIKARZ (chowa notes do kieszeni) Niewiele się tu dowie· 
działem . 

BOHATER Za późno pan przyszedł. 

(1958-59) 
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(.„) Dla mnie ten tragizm bohatera w pozycji leżącej jest przede 
wszystkim bardzo polski. Bohater leży. Jest zmęczony i pusty. 
Wszyscy go namawiają, żeby coś robił. A on nic, leży i martwi 
się. Namawiają go na miłość, na współczude, na zaufanie, na ro
man.„, na kawę, na egzamin, na ideologię, na wycieczkę do Czę
stochowy. A on nic, leży i martwi się. Namawiają go, żeby po
szedł na konferencję, żeby wziął udział, żeby walczył o pokój, 
żeby wyjął ręce spod kołdry, żeby podłubał palcem w nosie, żeby 
ocalił świat. A on nic, leży i martwi się. Potem wstał, wziął s:zmur, 
Po-Szedł do szafy, ale nie powiesił się, wyszedł z szafy i znowu 
położył się do łóżka. 

Bohater ma na imię Piotruś, Jurek, Wacek, Tadek. Brak mu 
jednego imienia: Konrnd. Bo to naprawdę jest Konrad, tylko 
zmieniły się Maski. Wyspia1'lskiemu potrzebny był prymas, stań
a.ycy, muza, powstaniec z 63 roku, kosy;nierzy, harfy i Erynie. 
Różewiczowi wystarcza Gruby pan i Pan z przedziałkiem, pa,rG 
pań i panienek tłustych i chudych, jedna Niemka i jeden dzien
nikarz. Wyspiański gniewa się na Mickiewicza, że jego Poezja 
utrupia Naród: Różewicz wyśmiewa Wyspiaflskiego, że czwarty 
\'v'ieszcz, a dalej bełkot. Wyspiańskiemu potrzebny był cały Wa
wel, Różewicz stawia zwykłe żelazne łóżko na rogu Alej i Mar
szałkowskiej. 

To nie są iarty. Różewicz napisał tradycyjny narodowy dra
mat. Konrad i społecze1istwo, Konra-d i Polska, Konrad i świat . 

Korirad dalej czeka na Wielką Ideę. Konrada dalej prześladują 
Erynie. W porządku. Wszystko w porządku. Tylko dlaczego ten 
nowy Konrad jest taki sentymentalny? Bo jeśli leży w łóżka i 
martwi się, to coś z tego powinno wynikać. Albo usprawiedl i
wienie, albo oskarżenie. Może ten nowy Konrad ma rację, że le
ży; może naokoło są tylko kukły i kadłubki, alienacje, frustracje, 
wielkie S7.ydzące gęby, monologi i dialogi radiowe, puszczone pa
telefony, Lisiecka , Andrzej Wirth i nosorożce? Ale wtedy należało 
to pokazać, a nie rozczulać się nad światem i zapraszać na kąwę 

z kremem Bobika, Dziennikarza, zacnego wuja z Ci;ęstochowy i 
dobrą Niemkę. I nie wychodzić już z szafy! 

A może ten nowy Konrad nie ma racji, że leży i martwi się? 
Może powinien wstać, ubrać się, walczyć o pokój, zdać maturę, 
iść na spacer z dziewczyną i nie spóźniać się na tę konferencję? 
Może wcale nie j~t taki szlachetny, taki nieszczęśliwy, taki tra
gkzny? Może ·nie jest Pokoleniem? Mtoże mu się to wszystko zda
je? Może mu wygodnie z jego kompleksami, może tylko szuka 
usprawiedliwień, może jt.'l'it po prostu bęcwał i leń? Może wcale 
nie jest skazany na .tragicz.ny wybór w absurdalnYm i pustym kos
mosie? 
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Anclr ::e j Wróbl ewski To t"S kobiecy II 

Bohater Różewicza jest miły, uroczy , peien wdzięku. J · t na
iwny i szlae:he tny .. JQ3 t przede w ·zys tkim liryczny. P ostaci Be
cketta, Iones co, Wildera ni e Só1 szl8.chetne i nie ą liryczne. Bo
hater Róże1.\·: cza jest bardzo polski i bardw au ~ „~1tyc z:1y. I dla
czego mieć o to do nie go pretensj ? 

Bo w tej „Kartotece" tylko pozo rnie wszystko .ies t cudze. Na
prawdę wszystko .ie.st jego wł 3.sne, różewiczowsk ie . Bohater li
ryczny, porażenie wojną, dziecianość gorzka, przerai:ona i czuła, 
nawet dykcja, nawet tok zdania ... 

(Jan Kott „ Bardzo polska Kartoteka" 
„Dialog" 5/60) 
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Tadeusz Różewicz 

Sl'AIJANIE 

(cz:.· li o cle men tach \\ cr tykaln}'l'h i hory.!ontalnych w życiu 

wsoókzcsucgu cziowieka) 
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na\\ni j 
l•ardzo b" nho dawno 
h ·wał 1 ~o i idn dno 
na które mó;; ł się :stoczyć 

Człowiek 

Człowieka który się znalazł na dme 
dzi«;ki swej kkkomyś!ności 
lub dz;.i;k· pom fl cy błi:i.nkh 
n ;I ą ćlano z pncrażcnicm 

zainteresowaniem 
n )cnawiścią 

rac!o~cią 

\\Skazywano 1~a nic.:o 
a on czasl)m diw igał sii: 
pod nosi 
::. 1 larniony ociekał 

Rylo io so!iC'ne dno 
można pow·cdzicć 

dno m·eszczańskie 
inne dno było przeznaczone 
dla pań inne dla panów 
w tam tych czasach bywały 
na przyldad kobiety upadłe 
skompromitowane 
bywali bankruci 
gatunek obecnie prawie 
nieznany 
swoje dno miał polityk 
kapłan kupiec oficer 
kasjer i uczony 

b)'wało niegdyś także drugie dno tylko w literaturze 
obecnie istnieje jeszcze mrliste w marzeniu gorączce 
wspomnienie 
ale dna już nie ma 
I nikt nie może 
stoczyć się na dno 
ani leżeć na dnie 

Dno o którym wspominają 
nasi rodzice 
było c1.ymś stałym 

na dnie 
jednak 
było się kimś 

określonym 

człowiekiem straconym 
człowiekiem zgubion~·m 

człowiekiem który 
dźwiga się 

z dna 

z dna można tcź było 
wyciągać rcice wołać 

„z głębokości" 
obecnie gesty te nie mają 

większe(O 

znaczenia 

W świecie współczesnym 
dno zostało usunięte 

ciąrłe spadanie 
nie sprzyja postawom 
malowniczym pozycjom 
niedomnym 

La Chute Upadek 
był możliwy jc;ncze 

pan iętacie to opow'a danie 

o porządnym człowieku 

nic skoczył 1a ~ t n k 
o człowieku który uprawiał 

„rozpustę" 

k!amał byw:lł pc1iczkowany 

za to wyznanie 
wit'lki zmarły może osta tni 

wspc'i lc zcsny m o .1J:s ta francu~k i 

otrzymał w roku l!l5i 

nagrod~ 

jak niewinne bywaly upadki 

p:imiętac-ic 

z d:n ·nych b:t r zo llaw nych 

czasów 
\Vyznania 

Confessiones 

Biskupa w IIippo R g ius 

„W sąs iedztwie na. ze j w innicy 

byla gr us::. a, p~łna owoców, nie 

nęcących an i k sztaitem ani 

smakiem. D o jej otrzęsienia 

i zabrania gruszek udaliśm11 

s ię, n iecni m :odzieitcy, późną 
nocą, przeci ąg nąwszy aż do 
tego czasu zgubnym zwycza
je m zabawę na ptaca. Zabra
li~my stamtqcl ouromną ilo~ć 



nie na naszą ucztę lecz chyba, 
aby rzucić wieprzom, choć 
nieco zjedliśmy; dopuściliśmy 
się t.ego tym chętniej, że nie 
było wolno. Oto serce moje, 
Boże, oto serce moje, nad 
którym się ulitowaleś, gdy 
znalazło się n a dnie prz pa.fri„." 

„na dnie przepaści" 

grzcsinicy i pokutnicy 
święci męczennicy literatury 
baranki moje 
jesteście jak dzieci prz)' p!ersi 
które we.idą do K rólest wa 
(szkoda że go nie ma) 

- „Czy Ojciec wierzy w Boga -
zawołał zn&w Stawroqin. 
- Wie;·zę. 

- Jest po u;ie? clz iane, ie w iara 
góry pr.zen <)S i. Ga y u; ierzusz a 
każesz górze, aby się ru sz ~1 !a, to 
się ruszy„: prze praszam. że s i ę 
plączę. A jednak zaciekawia 
mni.e: c~y ojciec ruszy z miejsca 
górę?" 

takie pytania zada wał „poh'11ór" 

„Ach, m ój droqi, dla czlowieka, 
który jest sam, bez boga i bez 
1mna, ciężar dni j.est straszliwy" 

t!'n bojownik z serc .:- m dziecka 
wyobrażał sobie 
że koncentryczne kanały 

Amsterdamu 
są krę;:k1 p;ekia 

ocz;i.·wiście 

„tu jesteśmy w ostatnim kręgu" 
mówił do przygodnego towarzysza 

w knajpie 
Ostatni 
ostatni moralista 
francuskiej literatury 
wyniósł z dzieciństwa 
wiarę w Dno 
Musiał gł:;boko wierzyć 

w Człowieka 
m s iał głęboiw kochać 

Dostojewskiego 
musiał cierpieć n:i.d tym 
że nie ma piekła nieba 
Bar~nka 

kłamstwa 

zdawało mu się że odkrył dno 
że leży na dnie 
że upadł 

Stawrogin Tymczasem 

a pamiętacie jego sen 
obraz Claude Lorraina 
w Galerii D1·ezdeńskiej 
„mieszkali tu p ię:mi ludzie" 

Camus 
La Chu te Upa lek 

dna już nie było 
mimo W(}li zrozumiała to 
pewna panienka z Paryża 
i napisała w~·pracowanie 
o spółkowaniu witaj smutku 
o śmierci witaj smutku 
a wdzięczni czytelnicy 

po obu stronach 
tak zwanej dawneJ 
żelazaej kurtyny 
kupowali jeJ„. 

na wagę złota 
panienka pani ta 
panienka ta pani ta 
zrezumiała że nie ma DN A 
nie ma kręgów piekła 
nie ma wzniesienia 
i nie ma Upadku 
wszystko rozgrYWa się 

w znajomej 

niezbyt wielkiej okolicy 
między 

Reglo cenus anterio 
regio pubice 
i regio oralls 

a to co było niegdyś 

przedsionkiem piekła 
zostało zmienione 
przez modną literatkę 
w vestibulum 
vaginae 

Zapytajcie rodzlcew 
być może pamiętają jeszcze 
jak wyglądało dawne 
realne Dno 
dno nędzy 
dne życia 
dno moralne 
„Dolce vita" 
czy Krystyna Keller 
żyła na dnie 
raport lorda Denninga 
stwierdza coś 
wręcz przeciwne10 

Mons pubis 
z tego szczytu 
roztaczają się rozległe 

rosnące 

widnokręgi 

gdzie są szczyty 
gdzie otchłanie 
gdzie dno 

czasem mam wrażenie 
że nasze dno dno współczesnych 
leży płytko tuż pod powierzchnią 
życia 

ale to chyba jeszcze jedno 
złudzenie 

być może istnieje w „naszych 
czasach" 

potrzeba budowy 
nowego przystosowanego 
do naszych potrzeb 
Dna 

Mondo Cane 
dlaczego ten obraz zrobił na m11ie 
wielkie wrażenie rosnące jeszcze 
ciągle rosnące 

Mondo Cane ein Faustschlag ins 
Gesleht 

Mondo Cane film bez gwiazd 
Mondo Cane 
ludzie tam jedzą tańczą zabijają 

zwierzęta 

„robią miłość" tańczą modlą się 

konają 

kolorowy reportaż 
o agonii 
o agonii starych ludzi 
o kuchni chińskiej 
o agonii rekina 
o przyprawach 
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Andrzej Wróblewski Portret organ i czny 

?2 

o uśmiercaniu starych 
samochodów 
pamiętam zgniafanie form 
zgniatanie meta.lu 
pisk I zgrzytanie 
unicestwianej karoserii 
metalowe wnętrzno~c l samochodu 
cmentarz samoch<Jclów 
jeszcze jcde::i sposób malow.inla. 
obrazów w tak t niebieskiej muzvki 
w Paryżu oc!ciskanie ciała. na białych płótnach 

chusta. świ{!tcj Weroniki 
oblic:i:e sztuki 
usta m"lioncrów usta ich kobiet 
smażcnc mrówki lar\• Y owuriy 
czarne kopczyki na. srebrnych m=sarh 
w~rg-1 jedzących 

czerwone warrti w l\ifondo Canc 
śwlec:}cc czerwone W"-rgi. wie k ic 
poruszają się w Mo11do Cr.ne 

Nastc;i;>ni:! rozpoczęto dyskusję 
n~d rozdz.fałem III schcmd u o ICośdde 
o Ludzie Bożym i laikacie 
Kardynał Ruffh;i 
powiedział 

że pojęcie Luc]u B-aż~go 
jest bardzo n:cprecyzyjne 
ponieważ III rozdział 
nie otrzymał kwalifikowanej więhszofoi 
głosów został odesłany 

do Komisji Litul"Jicznej 
dla przepra.cowania 

„w sąsiedztw ie na ~ .::ej winnicy buła grusza, 
pelna owoców, nie nęcących ani kształtem 
ani smakiem .•• " wyznał Augi· st:,1n 
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czy zwróciliście uwagę że 
wnętrza nowoczesnych domów bożych 
przypominają 

poczekalnię dworca 
kolejowego lotniczego 

Spadając nie możemy 
przybrać formy 
postawy hieratycznej 
insygnia władzy wypadają 
z rąk 

spadając uprawiamy nasze o;rody 
spadając wychowujemy dzieci 
spadając czytamy klasyków 
spadając skreślamy przymiotniki 

słowo spadanie nie jest 
słowem właściwym 

nie objaśnia tego ruchu 
ciała i duszy 
w którym przemija 
człowiek współczesny 

zbuntowani ludzie 
potępione anioły 

spadały głową w dół 

człowiek współczesny 

spada we wszystkich kierunkach 
równocześnie 

w dół w górę na boki 
na l•ształt róży wiatrów 

dawniej spadano 
i wznoszono się 
pionowo 
obecnie 
spada się 
poziomo 

1963 r. 

~ndrzej Wróblewski Nagrobek kobiety 11 

(.„) On jeden spośród zadowolonych z siebie i teatru drama
turgów warszawskich i częściowo krakowskich, spier·a się i kłóci 
ze sceną . Denerwuje go teatralna maszyneria, teatralne chwyty 
i sposoby, wszelkie przyjęte reguły gry, choćby nawet polegały 
na stawaniu na głowie. I w teatrze, i w dramacie wietrzy on 
ciągle powstające na nowo stereotypy, nakładające się jedne na 
drugie konwencje - kłamstwa i udania - zakrywające przed 
widzem rzeczywisty teatr. Dlatego każda kolejna premiera Ró
żewiczowego dramatu jes t sama w sobie dramatem, jeszcze jed
nym zetknięciem ze sceną pisarza, który chce od niej naprawdę 
czegoś nowego. Twórcy, który jest ciągle niezadowolony, i z sie
bie i z innych. A to własne niezadowolenie traktuje rzeczywiście 
serio. Nie darmo odciął sobie nogę . Ale dlaczego fo zrobił? 
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Różewicz nie respektuj~ akcji, we wszystkich swoich sztu· 
kach zastępuje ją szeregiem protez i lasek. Cza>em wprost, jak 
w „Akcie przer:rwanym" - demaskuje ją i ośmiesza ostrzej, niż 
ktokolwiek przed nim. Zresztą nie dezawuuje on tylko <'.kcji. 
W!aśc:wic żaden z tradycyjnie nienaruszalnych elementów dra
matu i widowi~ka scenicznego n:e ostaje się wobec jego destruk
cyjnej pasji. Ale sama działalnośl'.~ destrukcyjna w teatrze jeszcze 
nic ·nie znaczy. Trzeba zapytać, po co się ją przeprowadza? 

Przy Witkacym wiadomo z góry - chodziło mu o Czystą 

Formę, -ale Różewicz? Spośród kawałków i strzępków, z których 
skleja on swoje arcy.;ztuczki, jeden chyba tylko element pozo
staje nienaruszalny - słowo . Tylko czy autor „Kartoteki" po to 
burzy akcję, pcstc.ć sceniczną, rolę, n:weluje scea:czne działanie, 
żeby gadać? Przec ież i słowo jest też kłamstwem. Jest klisz;;:, 
kalką. Dialogi i monologi Różewicza w połowie są przytoczor..e. 
Są zlepkiem stereotypowych zwrotów. A więc może jego teatr 
jest rtcatrem słów wykpiwanych, słów dema~kowanych, które 
wypowiadają pozbawieni przemyślnie możliwości innego rodza
ju scenicznego działania aktorzy? Czy można tę definicję ciągnąć 
dalej? Czy teatr Różewicza jest też teatrem pojęć zaprzeczonych? 
Pojęć i prawd oczywistych ale stawianych w nawias, oglądanych 
ze wszystkich stron i odkładanych za kulisy? Chyba nie. Jest na 
to zbyt gwałtowny, zbyt gnieway. Po pros.tu za bardzo zaanga
żowany w podstawowe problemy dzisiejszego :iwiat a. Różewicz 
w istocie .poświęca w.>zystko dla przekonania w:dza o kilku PTDE
tych prawdach. Dla zmuszenia go, aby przestał wierzyć, a zaczął 
się zast:mawiać. Żeby rano innym okiem popatrzył na ~woj:! 
skarpetki i na mas zynkę do golenia zanim ją weźmie do ręki. 

Różewicz chce być w swoim teatrze burzycielem ustalonych, za
kłamanych, codziennych pojęć i przyzwyczajel'l. Chce na nowo, 
jak dawni awamgardziści, potrząsnąć widzem, złapać go za koł
nie<rz i zawalać: patrz i zobacz, jaki jesteś nprawdę, od innej 
strony, od podszewki. śmiej się! Smiej się z samego siebie„. 

(Jan Klossoicicz o Różewiczll, „Dialog" 3/66) 
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Cena 3,50 sł 

My byliśmy ostatnim pokoleniem, które poznalo drzewo wia
domości, owoc dobr,ego i zlego ••• 

(„Tarcza z pajęczyn11" 


