
l' ]\ iezwykly, zaskakujący, ożywczy 
~ debiut"" sceni"czny. · N a samym 
..: wstępie ma1l!_Y w,tażenie, że te po-

stacie - dz1'Wtt-e~ i niewyda·rzone, 
ten pokój przecięty przez ulicę• te 
.rozmowy pozbawione logicznego 
związku, te zaskakujące refleksje ·i 
pow~edzeriia, to ' jakaś druga woda 
po · Ionesco, i Becketcie. Po jakimś 

' czas-ie jednak Różewicz potrafi nas 
wciągnąć w swój własny krąg za
interesować i olśnić swoimi reflek
sjami i odcz:Uwaniami. Powoli wcho
dzimy w , klimat jego utUX?TtV'" w 

. którym nie czek,a jut -taden t;;o,dot• 
"t~l!i. w ~titC-h~Ka'Z'flj~'Yct1<i 

sposób to awszystko, co przyniosła 
ze sobą dr1.tga wojna §wiatowa prze
kreśliło caly świat doznań i przeżyć 
ludzi z epoki przedwojennej. .-

Tak zwani bohaterowie "Karto
teki" nie ma.ją dzieciństwa ani mlo
dościoc nię są w stanie zrozumieć od
wiecznych zdaw(tlo. by się kanonów 
moralnych i etycznych. Wojna, ja
kiej dotychczas świat nie 'znal, prze
orała ł wytrzebila ich duisze. · Ale w 
odczuciu i spojrzeniu Różetełczci w 
tych l-udziach z przełamanym przez 
wojnę kręgosłupami sroży się nie 
tylko gorz~a, zjadliwa. i-roniczna 
drwina . ze wszystkiego., co pozostaje w jakieJ.§ · łączności z tradycją, ale 
tuje również tęsknota za jakimś ab
strakcyjnym pięknem. za czymś, co 
jest nowq poezją. Nie ma to nic 
wspólnego . % sentymentalizmem czy 

,. ckliwością - jest jedyną chyba u
ciec.zką od jalowośct ś·wiata. które
go powojenni bohaterowie Różewi
cza za ta4nq cenę zaakceptować nie 
potrafią. . 
- .Jitell~if~razta.lkgfr~i~ 
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,,Kartote.ki'' 
1 ildeusza R6żewicza 
to "Kartoteka", będąca sumą tuźnie 
związanych scen i fr.ogmentów, od
znacza się ·brakiem gadulstwa i oL
śniewającą skrótowością. Oto · na 
przykłaQ, scena, w której · bohater_ 
szt-uki, tak zwany BZ!l!.ll. człowiek, 

-~otuka---mlgct,zj.;~~ 
Rę~ "Paaają s!owal"· że nie chciałby 
widzieć - w niej wroga, nie chciałby 
o pewnych niedawnych sprawach 
pamiętać. Niestety. nl.c z tego! /{a
gle w świadomości na:~zego prostego 
cztowieka odzywają się glosy hitle
rowskiej komertdy, padają niemiec
kie strzały. Wszystko .to, na co nir:
jeden autOT poświęciłby może całą 
sztukę, trwa u Różewicza kilka za
ledwie minut, a jednak ma wymowę 
jaskrawszą t bardziej przekonującą 
od długich tyrad pseudofilozoficz-

. nych. 
Dalszą _zaletą utworu Rótewicza, 

którego część drug.a przerasta o nie
bo część pierwszą, jest cęlność cięć 
ironicznych. Wśród całej masy dia
logów warto wspomnieć o rozmowie 
dziennikarza z prostym człowie
kiem. N a pytanie rzemidlnika pió- . 
ra. jakte są poglądy prostego czło
wieka, pada odpowłeqź: Jakież mo
yq być poglqdy wczesnym rankiem, 
kiedy trzeba wstać, umyć się, ubrać; 

· zalożyć krawat... · "' 
Utwór Różewicza nald1i nłewqt. 

Plhot4 do kreDu. eDzvst~nc1albtvcz .. 

nego, los . uka1 anych postaci jest . jak 
~ · gdyb lJ z gór11 przesą-dzony i nie.od

wracalny. ALe RóżeWicz wzbogaca 
swój egzystencjali.'.zm o· tonil i. ,akr. 
centy, których brak np. u Sq,·rt fe!a, 
Ton pier·u;sz·y, to Liryzm i poetyc.: 
kość. o .. c~ym już - mówHiśmy, · ~on 
drugi - to jędrny. chwHami r'uba
szny humor, przebijający si"ę przez 
powłokę bezLitosnej ironii i negacji. 

' . 
Teatr Dramatyczny, który wysta-

wił "K.art~otekę" na swojej scence 
kame-raLnej, zaopiekował się debiu
tem Róźewicta~i§cie po ojcowsku, 
~~""Ttie:M~~ 
wiedzieć o realizacji · sceni~znej de
biutu Karpowicza w Teat-rze Ate
neum (mam na mysl:i jego stt"Uk'ę" 
,•Studnie"). Z wielkiej Hqści · wyl:w:
nawców na plan pi,erwszy wirbiją 
się ja.ko szary człowiek. n te m !gący 
sobie znaleźć miejsca na powojen
nej -ziemi, Józef Para. Jest prosty, 
bezpośred~i. głęboko ludzki, . pozba:.. 
wiony cienia tetttratno§ci, potrafi 
wzbudzić zainteresowanie dla swo~· 
ich wizji, myśli i refLeksji, , ~ .. .. 

Wspaniale gra ta.k Z7.Vana. kobie
tę niezrozumianą Wanda Ł1tczycka. 
ni.ezapomnian'a Klara Zachana.~ : a.s z 
•,Wizyty starszej damy", świetn.ie 
zarysowal sylwetkę przedpotopowe
go ojca Boleslaw Plotnicki. kapitat
nie źagral wuja-pątnika Stanist.aw 
Jaworskł. Uwodzicielskq,_ płeć pi_i_k
ną reprezentują" z powodzeniem LH
c~ Winni._cka i Ali_f ja Wyszyńsk~~ 
rReżyserka Wancla Laskowska dCL

la widowisku n i'e tylko bfask i bar
wę, al-e co .. na,jważniejsze ...,.. terhpp, 
odpowtadaig,ce...., iezukowi l atvlowł 
utwor~ 


