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Tak zwane OSOBY występujące w lej sztuce 
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DRAMAlVR(jlA POLSKA 1945-1978 

[ ... ] Nową jakość wprowadza do polskiego dramatu Tadeusz 
Różewicz . Kiedy oglaszd Kartotekę (19óOJ, dobiega czterdziestki, 
jest od dawna wspaniałym poetą . Jego twórczość w poezji, prozie 
i w dramacie - jest jednorodna. Różewicz jest tym, któ ry od czasu 
swoich pierwszych młodzieńczych wierszy najkonsekwentniej 
daje wyraz poczuciu spustoszenia wartości i zagrożenia ludzkich 
wa rtości elementarnych, których zerowy poziom fu nkcjonowania 
zos tał osiąg nięty parokrotnie w najnowszej historii. Każe to 
skup ić ca łą uwagę na rzeczywistym funkcjonowaniu tych war
to i elementarnych w ich społecznym obiegu, na ich trwa łości 

zatem i żywotności w agresywnym zalewie, w rosnącej powodzi 
wartości pozornych zatapiających użytkowników współczesnej 

cywiliza ji. I to jest podstawowy motyw całej twórczości 

Różewicza, a więc także jego dramaturgii. Motyw drugi, sprzę
żony z poprzednim, to sprawy determinacji historycznej i społecz

nej , ale zarazem - równoważnej w tym widzeniu - determinacji 
biologicznej i po prostu cielesnej ludzkiej kondycji oraz całej sfery 
wol ności. 

B,udziej konkretnie : ludzkich postępków i wyborów, które 
nas określają i o nas świadczą „ . albo i nie świadczą wcale. 
Doświadcz nia osobiste i historyczne pisa rza urodzonego w Polsce 
około roku 1920 procentują tutaj w sposób szczególnie twórczy. 

Różewicz buduje nowy własny model dramatu, w którym 
znajdują pewne odbicie doświadczen ia jego poezji, transponowa
ne j dnak z pełną świadomości<! na materi ę rzeczy widzialnych 
i dotykalny h. Na początek przeciwstawia się tak zwanej ·drama
turgi i zamkniętej" - tej z postępującym rozwojem zdarzeń, z pro
wadzen iem fabuły, intrygi, perypetii z wyraźną pom tą i zakoń 

czeniem. 
Nieciągłość, k mplementarność, poetyka zestawicnid (z kon

strukcją •klockową" w paru wypadkach), a w ich obrębie "trwanie 
pewnej sytuacji" - sytuacji, która nic znajdzie rozwiązania - okreś

laj tutaj szczególny wańant tak nazwanej ·dramaturgii otwartej". 
Jej tworzywem, co sz:czególnic is totne, są elementy potocznej 
codzi enności i bezpośredniej obserwacji, oglądane rozmyślnie 

w perspektywie "niskiej", cz~sto nawet inkrustowane literackim 
surowcem, poddane wszakże szczególnemu ci śnieniu wizji poe
tyckie j, skupione w lej wizj i w nową jakość i spiętrzaiące się 
w zestawieniach, w nagromadzeniach, w wysypiskach. W rezul
tacie będą to inflacyjn wysypiska różnych produktów i odpad
ków cywilizacji i hislońi. pośród których dokonuje się homoge
nizacja ludzkich wartości . [„.] 



Różewicz, po pierwszej serii swoich dramatów, milknie na 
cztery lata. Dopiero w roku 1968 ukazuje się drukiem, a w rok 
później na scenie Stara kobieta wysiaduje. Narastająca w drama
turg ii Różewicza od początku, wspomniana już wizja wysypis 
pozornych wa rtości w świecie wartości spustoszonych - zostaje 
tutaj zmaterializowana ad oculos : •Olbrzymi śmietnik. Poligon. 
Nekropol. Jednak plaża". Sama ta wizja, wyznaczona teraz 
materią sceni czną , scalona przez obraz staje się tu co najmniej 
równoważna z warstwą dialogu i kłuczow dla całego utworu. 
Jest to więc także swego rodza ju "partytu ra· sceniczna, ale naj
precyzyjniej zorganizowana przez pisarza. W rezultacie - jedna 
z najbardziej wslrząSdjących wizji ludzkieQo świata i jedyne tego 
rodzju osiągn i ęcie we współczesnym dramacie. [„.] 

Dialog, nr 4/ 1979 r. 

[„ .] Akcentu jemy słowo "partytura· : także i w tym sensie 
Stara kobieta jest dojrzałym owocem poprzedzających ją, a niez
będnych, („. ) usiłowań . Wizję "rofo ięci a żywej masy· za s tąp i 

wszakże teraz, osadzona bezbłędnie w kodzie scenicznym, par
tytura rosnącej dekompozycji. Rosnącej entropii. S tygnącego 
śmietnika . Ta partytura okaże też niebawem swą świetność tea
tralną przede wszystkim w prapremi rowym przedstawieniu ł 
Jerzego Jarockiego (Teatr Współczesny we Wrocławiu, 1969), 
jednym z najwybitniejszych i najważn iejszych dokonań sztuki I 
teatru w powojennym czterdziestoleciu. 

W partytu rze dekompozycji podstawową wizję plastyczną 
i dynamikę kształtuje - w pierwszej kolejnoś ci - katastrofa eko
logiczna jako jeden z elementów pnrdstawioncgo świata , akcen
towana zresztą mocno również w dialogu. Stara Kobieta infor
muje : "Strumienie wyschły, wody klozetowe połączyły się ze 
źródłami". („.) Olbrzymi śmietnik jest tu najbardziej konkretny 
"jako taki", lecz jednocześnie dowartościowany, nasycony bez 
mała wszystkimi znaczeniami "śmietnika" histori i i kul! ury. I raz 
jeszcze, jak w kropli wody odbija się lulaj cały teatr rea listyczny 
i poetycki. 

Stara kobieta nie jest więc sztuką o katastrofie ekologicznej, 
choć ten elemen t przedstawionego świata najskuteczniej określa 
wyrazistość wizji i scala naocznie cały kontekst znaczeniowy. N ie 
jest też zwyczajnym nuklearnym straszakiem, choć i ten wariant 
przeraźliwie laickiej eschatologii wspó!czesnej umieszcza autor 
w swym rachunku, na ostatnim z resztą planie. Jest natomiast glo
balnym bilansem sytuacji ku lturowej, scałkowanym teraz 
naocznie jak gigantycmy rosnący śmietnik. 

W wielokształtnej i semantycznie sprzężone) polifonii tej par
tytury, w której - tak właśnie, jak już od dawna marzyło się auto
rowi - wizja, ruch, działanie są co najmniej równoważne z dia lo
giem i raz po raz wychodzą na prowadzenie („ .), w tej polifonii 

dochodzi więc do głosu i ekologia, i odczłowieczen ie, i konwul
syjnie uporczywa rozrodczość na jałowym wystygłym śmietniku, 
i nie kończące się nigdy pasmo usankcjonowanego "orężnie" 
ludobójstwa, i opętan polifcracja śmietnikowych wartości, i nad 
wyraz dwuznaczna rola Stróżów Porządku na wysypisku śmieci, 
i nędza filozofii, i mizeria estetyki, i ślcpotd u rzędowego optymiz
mu, i mechanizm samozag!ady. Dosyć na tym. 

Co na jdziwniejsze, Stara kobictd nie jest dramatem "kata
stroficznym· - j śli w ogóle to pojęcie, odpowiednie dla lat mię
dzywoiennych, po tylu ziszczonych katastrofach może mieć jesz
cze jak ie ś sensowne zas tosowanie, co wydaje się zresztą wąt
pliwe. St<1rr1 kobieta nic jest wszelako rzutowana w "złowrogą 

przyszłoś • 1 niewicie ma leź wspólnego z jakąkolwiek futurolo
gią . Jest nil dzisiaj. Była na dzi iaj juź w roku 1968. A zatem -
jest strukturą o charakterze parabolicznym i w tym kierunku jest 
n.1jdalej w całej twórczości dramatycznej Różewicza wysunięt . 

To na pewno. Ale właściwie jest parabolą tylko o tyle (lub 
w taki sposób), o ile posługuj e się metodycznie skupieniem, 
sp ięt rz niem i zestawieniem właściwości i elementów rzeczywis
tego świata . Św iat na dzisiaj - tak, jak przeżywa go poeta. 

I nt rygujący jest jeszcze w tym dramacie status postaci 
tytułowej . Mówiąc po prostu : kim właściwie jes t Stara Kobieta 1 

Czy jest symbolem 1 Czy jest Ludzkością 1 Matką Rodzju 1 
Malki! Ziemią 1 Pramacią 1 Sama powiada, że była już 
"wszystkim, i Namiestnikiem, i Sartrem, i Świętą Krową, i zwyk
łą siedmiopudow pnekupką , w którą chcia ł wcielić się diabeł 

z Biesów' ale teraz nie ma czasu - musi "rodzić bez przerwy" „. 
Trochę w iym żartu i "głębsze znc1czenie ', tak jak zwykle, 

chociaz la kwestia i niczego nic wyjaśnia, i nie wyczerpuje 
sprawy, i w ogóle nic jest dobrym końcem węzła . Lepszym 
trop m jest chyba status generalny lej k mpozycji parabolicznej, 
a przede wszystkim określające kluczową wizję "śmietnisko jak 
•mo rzec": przez an<1logię, która wszakzc jest tu za sadą st ruktu
ralną, rzec by można, że tak, jak owo "śmietnisko" - Siara Kobiela 
jest w tym dramacie jak najbardziej konkretna, jest tu i teraz jako 
postać dramatu, jest z krwi i kości, lecz jednocześnie jest najobfi
ciej dowartościowaną całą gamą możliwych odniesień i skojarzeń 
kulturowych. Z całą pewnością nie jest •symbolem" na podobień
stwo struktur modernistycznych, choć jest zarazem i konkretna, 
i symboliczna w rozumieniu najszerszym. I Io jest również jeden 
z podstawowych elementów kreacyjnej metody Różewicza, nad 
którym warto się było zatrzymać. 

Józef Kelera "OD "KARTOTEKI 
DO ·rvŁAPKI . (2),[w:] Dialog nr 5/1985 



KVRTYNY W MOICH SZlUKACH 

Kurtyny 
w moich sztukach 
nie podnoszą s ię 
i nie opadają 
nie zasłan i ają 

nie odsłaniają 

rdzewieją 

gniją chrzęszczą 

rozdzierają 

ta pierwsza żelazna 
druga szmata 
trzecia papierowa 

odpadają 

kawał za kawałem 

na głowy 
widzów 
aktorów 

kurtyny 
w moich sztukach 
zw isają 

na scenie 
na widowni 
w garderobie 

jeszcze po zakończeniu 
przedstawienia 
lepią się do nóg 
szeleszczą 

piszczą 

1967 

Zamówienia na bilety indywidualne i zbiorowe 
przyjmuje 

Dział Marketingu Teatru Norwida, 
Jelenia (jóra, Aleja Wojska Polskiego 38, 

teł. 223-25 i 232-74 w. 41 
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