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Genialny antydramat 

M
ożna ten dramat czytać 
wzdłuż i wszerz , na kilka 
sposobów. Wiele w nim 

pulapek, wiele fałszywych tro
pów, ale bez względu na sposób 
jego interpretacji pozostaje jed
nym z najciekawszych i najważ

niejszych zarazem tekstów współ
czesnej polskiej li teratury. Tade
usz Różewicz napisał Kartotekę 
w latach 1958/1959, ale pomysł 
dramatu, który można czytać 
„na wyrywki", narodził się nieco 
wcześniej, pod wpływem lektury 
Krzese! Ionesco. Opublikowany 
rok później w miesięczniku „Dia
log" dramat, w tym samym czasie 

miał swoją prapremierę scenicz
ną i był grany z powodzeniem nie 
tylko na deskach polskich te
atrów. 

Zaskoczeniem była sama forma 
dramatu otwaitego, którego Boha
ter nie ma imienia, nie ma wieku, 
zawodu, pochodzenia. To zresztą 
bez znaczenia, bowiem ostentacyj
ne zerwanie z klasycznymi jedno
ściami miejsca, czasu i akcji, roze
rwanie linearności i spójności 
oraz wykorzystywanie jako nad
rzędnych elementó·.v kreacji ab
surdu i poetyki snu, służy przede 
wszystkim stworzeniu metafory 
losu człowieka. Różewicz stawia 

przed klasycznym dlramatem krzy
we zwierciadło groteski i absurdu 
(czego najdobitniejszym przykła

dem jest chór starców bezskutecz
ne próbujący namówić Bohatera 
do działania), ale jednocześnie sta
wia też zwierciadło przed przed
stawicielami swojego pokolenia. 
Kartoteka jest układanką, kola
żem, zbiorem fiszek, które dowol
nie układane składają się na por
tret świata pogrążonego w cha
osie, świata w stanie rozpadu. 
Oglądający 25 marca 1960 roku 

premierowy spektakl w Sali Prób 
Teatru Dramatycznego w Warsza
wie krytycy, dziennikarze i te-

atrolodzy byli w pewnej konster
nacji. Sztuka wzbudziła spore 
kontrowersje - wydawała się „nie
sceniczna" i „nieteatralna". Szyb
ko jednak odkryto jej siłę (w Te
atrze Telewizji reżyserował ją 
Konrad Swinarski, obsadzając 
w roli Bohatera Tadeusza Łom
nickiego, a później Krzysztof Kie
ślowski z Gustawem Holoubkiem 
w roli głównej, w Teatrze Narodo
wym przygotowywał ją Kazimierz 
Kutz). Przetrwała próbę czasu. 
Uzupełniona, zmieniona, osadzo
na w nowym kontekście, niejako 
przepisana powróciła jako Karto
teka rozrzucona. 



Tadeusz Różewicz 

J est twórcą wybitnym. To nie 
przesada. Jego wrażUwość , 
umiej tność wsłuchiw nia 

się w rzeczywi tość, ale i o rowa
nie j ęzykiem. trafna · ć oszczędnej, 
ascetycznej metafory oraz warsztat 
poetycki , dramaturgiczny czy pro
zatorski wreszcie, powoduj ą, że 
właściwie nie ma sobie równych 
w· r ·d żyjących polskich literatów. 
Niezwykła. je t również genialna 
wręcz umiejętność poruszania si 
w rozmaitych gatunkach i rodza
jach literackich, którą Tadeusz Ró
żewicz opanował w stopniu dosko
nałym . Nowatorski we wszystkim 
co robi, odważny w obrazowaniu 
świata, nigdy nie bał się - i chyba 
do dziś nie boi - eksperymentu i ła
mani wygodn 1ch literackich kon
wencji. Przez wielu uważany zresz
tą za pr kur ora nowoczesnej po
ezji pol kiej. Za wybitn rm pisar
stwem kryje si jednak złowiek 
niezwykłej wręcz skromności , dla 
którego najw żniej ze jest nie to 
,jak '', ale „co". Zd stansowany, od
sunięty od blasku fleszy i politycz
nych sporów, z nieodłącznym cie
niem uśmiechu ni zabiega o sław 
i nie dba o karierę . Pomimo to 
- a może właśni dlateg - chcą 
nie chcąc Różewiczem „mówią" ko
lejne pokolenia Polaków. 
Różewicz jest przedstawicielem 

pokolenia lll'odzonych w lata h 20. 
(19 października 1921 w Radom
sku), którego dominującym do
świadczeniem życiowym bylo prze
życie wojenne. Niespodziewana do
rosłość pozostawiła w nich na za
wsze niezatarty ślad, zadrę, którą 
nosili (i noszą) w sobie przez cale 
życie . Na owo doświadczenie nało
żył się nielekki czas powojenny, 

którego poeta b 1ł i jest równie wni
kliwym obserwatorem. 
Różewicz debiutował co prawda 

tuż przed wojną, ale wrz sień 1939 
roku zniwecz ł jego wszystkie pla
ny i dopiero jego powoj nn e doko
nania uważa się za wlaś iwą inicja
cję poetycką. W zasie wojny poeta 
pracował fizycznie - b 11 gońcem , 
maaazynierem, robotnikiem w sto
larni. Po przeprowadzce na przed
mieścia Częstochowy zaangażował 
się w działania antyniemieckie 
i związał się z AK (m. in. pisal 
w tym czasie do podziemnej prasy). 
Wojna wiązała się dl niego rów
nież z bardzo osobistą stratą, ja.ką 
było zamordowanie przez Niem
ców jego starszego brata. Jego p -
stać - traktowana racz j meryto
ryczn ie niż dosłownie (m. in. we 
wstrząsający tom wspomnień Na z 
starszy brat- powraca w twórczo
ści zarówno Tadet za Różewi za, 
jak i najmłodszego z braci - Stani
sława Różewicza, reżysera . 

Po wojnie Tadeusz Różewicz 
zdał matmę i rozpoczął studia 
na Uniwersyt ci Jagiellońskim. 
I choć nigdy nie ukończył swojej 
edukacji to czas spędzony w Kra
kowie, nawiązane wtedy przyjaź
nie i znajomości znacząco wpłynę 
ły na jego później sze życie , 
a w p wnym sensie i na amą 

twórczość. Kolejne ważne miejsca 
na mapie biografii Tadeu za Róże
wicza to Gliwice - gdzie pisarz 
mieszkał wraz ze swoją i1arzeczo
ną, a później żoną od w ko11ca lat 
40. - i Wrocław , z którym poeta 
związany jest do dzisiaj i w którym 
mieszka od 30 lat. 
Różewicz zawsze sp ro podróżo

wał, a z poclróż przywoził wiersze 

i eseje, lecz jego twórczość - choć 

migotliwa - zawsze była bardzo 
polska, wp·isana w kontekst naszej 
narodowej historii, naszych lęków 

i naszych obsesji. To jego powścią
gliwe w formie wiersze (tzw. syste
mem wersyfikacyjnym literackiej 
polszczyzny) stały się synonimem 
„poezji po Oświęeimiu", by wspo
mnieć tu jedynie słynny Warko
czyk czy tomy poetyckie Niepokój 
i Czerwona rękawiczka. Równie 
istotnym tropem jest twarz Róże
wicza - egzystencjalisty , która 
ujawnia się w jego poezji lat 60. 

Trudno również przecenić twór-
zość dramaturgiczną Różewicza. 
Świeżość języka i nowatorstwo te
atraln j formy powodują, że nazwi
sko pisarza niejednokrotnie słusz
nie przywoływane jest obok tak 

ielkich clrarnaturgów XX wi ku 
jak Beckett czy Ionesco. U Różewi
cza w centrum zawsze jest czł -
wiek wciągnięty w wir historii , ale 
jego clramat zostaje podni iony 
do wymiaru uniwersum. Sztuki 
Różewicza to swoiste portrety sta
nu du. zy powojenn go polskiego 
poleczeń twa. Bez zbędnego znie

czulenia . Jego teatr to teatr otwar
t , wykorzystujący interesującą 

formę, wyprzedzający swój czas. 
Takie zt uki jak Ka1"toteka (1968), 
Stara kobieta· wysiaduj e (1969), 
Na czworakach (1972), Biale mal
żeństwo (1975) i w końcu Kmtote
ka rozrzucona (1997) mają swoj 
stale miejsce w historii polskiej 
dramaturgii. Laureat Nagrody i
ke w 2000 roku za przepiękną, no
stalgiczną i wzruszającą książkę 
Matka odchodzi. Tłumaczony 
na wiele j ęzyków, publikowany 
i wystawiany na całym świecie. 





Oto poeta wyjątkowy 

Fenomen Różewicza : bodaj 
najbardziej kłopotliwy pol
ski pisarz drugiej polowy 

wieku. Niewygodny, wciąż wymy
ka się, drażni. Trudny, bo utrud
niający . Nieustannie ze wszyst
kiego niezadowolony. Z Polski, 
Europy, świata, ludzi, Boga, lite
ratur , życia i bodaj samego sie
bie. Rozgoryczony, często zrozpa
czony. Utworów, z których nie 
przezierałby ciemny smutek albo 
gorzka drwina, jest jak na lekar
stwo. Nawet Uśmiechy, tom satyr 
wierszem i prozą („ .) tylko w ty
tule jest sympatyczny. W istocie 
to zgryźliwe obrazki z powojennej 
Polski, podszyte mizantropią sa
motnika uprawiaJącego swój 
ogródek z dala od załganego mo
ralnie i politycznie środowiska pi
sarskiego. ( ... ) 

Miejscu samotnego, opuszczone
go_ pisarza pośród zła świata po
święca Różewicz sporo uwagi 
w różnych tekstach. Nie przypad-

kiem za duchowego patrona obie
ra sobie w drugiej połowie życia 
Franza Kafkę. Na kanwie jego ży
ciorysu pisze dwa znamienne dra
maty, Odejście g!odomora i Pu!ap
kę. Ten samotny, dążący do abso
lutnej prawdy, ośmieszany i po
niewierany bohater to czytelna fi
gura samego Różewicza . (. .. ) 

Ów pesymizm, z wiekiem tylko 
się pogłębiający, stał się już fir
mowym znakiem pisarza. Zna
mienne, że najsłynniej zy bodaj , 
najczęściej cytowany wers Róże
wiczowski, jego poetycka esencja 
wczesnej, tużpowojennej twórczo
sc1 „ocalałem prowadzony 
na rzeź" - nie deklaruje szczęścia 
z tytułu ocalenia, al rozpacz, że 
tylu zginęło, a ja muszę z tym 
żyć . 
Dzieło Różewicza, gigantyczne, 

wielopoziomowe, jest jak wielka, 
samotna góra, która od lat przyr -
sta wciąż nowymi drogami, zabu
dowaniami. Pewne jej połaci w -

kru zają s ię i wypalają, inne trwa
ją jak lasy szpilkowe, wiecznie zie
lon . Po półwieczu dowodnie wi
dać, że Różewicz, wbrew podejrze
niom literackich maksymalistów, 
skonstruował język , który przy ca
łej swej minimalistycznej suchości 
potrafil opisać bardzo wiele z bo
gach; a świata. A przecież właści
wi niewiele się zmienił . Tym ję
zyki m Różewicz opowiedział nie 
tylko los swoj g pokolenia o „za
gipsowanych ustach", ale i swo
istą historię PRL. To on najpełniej 
rozliczył ślady wojny, dal nazwę 
„naszej małej stabilizacji" lat go
mułkowskich, i chyba nikt lepiej 
od niego nie zaświadczył kon
sumpcyjnej miałkości epoki gier
kowskiej. 

Powyższy fragment jest częśc ią eseju 
TADEUSZA NYCZKA Oto poeta wyjątkowy 

opublikowanego w .Gazecie Wyborczej" 
z okazji przyznania Tadeuszowi Różewiczow i 

Nagrody Literackiej Nike w 2000 roku. 
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