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farlct sz Róże vie: z: Kiedy w roku 1957 zacząłem myśleć o Karto
tece, nie myślałem o teatrze, o publiczności, o reżyserach, o akto
rach. K „n ~epcja iej sztuki narodziła się z bezkompromisowej po
sta\: y \ ·obe:: współczesnego teatru. Dopiero w czasie dalszego pi
sar.ó.a (k · edy zarysowały się możliwości realizacji teatralnej) za
cząłem pewne elementy tej sztuki adaptować dla teatru. W rezul
ta.cie Kartoteka ~~ostała napisana na zas::idzie pewnego kompromi
su z „ teatrem". • 

Józef Kele1·a: Jest lo po prostu głęboko przejmująca, chocia:l: po 
uszy zanurzona w zwyklośqi, w potoczności, biografia bohatera 
z pol·olenia rówieśnego autorowi. Ale właściwie są to raczej ja
kieś strzępki, jakieś okrawki niespełnionej biografii; disiecta 
membra jakiejś całości problematycznej, która całością nie jest 
i nie daje się zsumować. Jest kartoteką - nie biografią. Prezen
towana w zbitkach i zestawieniach odległych zdarzeń, w lużnym 
przepływie, rozsypana na cząstki i okruchy, może być kojarzona 
w swym statusie scenicznym z poetyką snu, choć autonomia sa
mej kreacji poetyckiej i teatralnej po prostu jest tu dość mocna, 
by dystansować się także wobec uwikłań tej poetyki. Ta biogra
fia, która złożyć się nie może, utopiona jest także w inflacji zda
rzeń, przeżyć, doznań i wspomnień, ważnych i nieważnych, ho
mogenicznie wymieszanych i spiętrzonych w kształty niewyraźne, 
w tropy zatarte. ** 

-I 

Tadeusz Różewicz: Mój „Bohater'' ( ~· pien ·otnym z~tm. śle) miał 
się przeciwstawić nawet ar.tybohaterom i bohatern 1 s·,tuk Bec
ketta, których uważałem rn zbyt aktywnych r dramacie. „Boha
ter" miał zostać, mimo obecności na sceni . całkowicie v: elimi-
nowany z akcji. · 

Kartoteka została więc napisana na zasadzie kompL'•Jmisu z tea
trem. ,.Bohater" wziął udział w .. akcji", zacząl wygłaszać mono
log, dał się wciągnąć w dialog z innymi osobami sztuki. „ A był, 
pierwotnie, zaplanowany inaczej: owszem. był obecny na scenie, 
ale odmówił wzięcia udziału w przedsta\\·ieniu. \Vszyscy mówili 
o nim - w jego obecności - w zyscy wspóln:mi siłami układali 
, kartotekę" jego życia. To. że leży w łóżku, chowa się do szafy, 
staje pod ścianą, krzyczy i deklamuje - to właśnie kompromis. • 0 

Hieronim Michalski: Moralistyka Rózewic.la w kazuje ch;,.raktc
ryst. ·czny rys, obecny zarówno w poezji (zaznaczony już , ... debiu
cie, a z czasem coraz bardziej nabierający siły). jak i \V prozie 
a wszechwładnie par~ując' w dramaturgii. Jest to tendencja do 
nieustannej demaskacji form, w jakich ludzie współcześni ukła
dają swoje życie, demaskacji pozornych wyborów, złotegq środka 
i bierności. 

Najdobitniejszym i z pewnosc1ą najpelnicjszym podsumov„·aniem 
tej tendencji był utwur dramatyczny l{artoteka, którego poszcze
gólne elementy znajdo\ ·aly się w poprzedzających go wierszach 
oraz \V opowiadaniach. Główna postać sztuki, „bohater'' jak iro
nicznie zaznacza autor, jest .. człowiekiem bez okre~lone~o dokład
niej wieku, zajęcia i wyglądu". Ma on w twórczości Różewicza 
S\\'Oich sobo vtórów \V innych , bohaterach bez t\Yarzy··. Akcen
towanie więc anonimowości urasta do rangi zabiegu, który nale
ży podkreślić. bo staje się zagadnieniem. Warto przypomnieć. że 
również da\\ niej Hóżewicz używał określenia „stary człowiek". 
„ja jeden z \\'ielu ukryty wśród miliarda". Wtedy jednak była 
n owa o konkretności i powszechności nadawały także ,jednemu 
z wielu" rys~r indywidualne. Anonim z Kartoteki, jak i jego so
bowtóry z wierszy i poematów, zostaje do końca anonimem, bo 
wszystko. co by mogło się stać doświadczeniem, przepływa przez 
niego. Do niego. a zwłaszcza do jego sobowtórów, da s1ę odnieść 
zdanie poety: „Kto nie może złożyć swojego świata, ten żyje 
z dnia na dzień; nawet się nie domyśla, że go nie ma." **** 
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urodził bię 9 października 1921 roku w Radomsku. W czasie wojny był 
żołnierzem AK. Po wojnie studiował historię sztuki na Uniwersytecie 
Jagielloriskim. Jako poeta zadebiutował w roku 1944 drukiem konspira
cyjnym. Jego tomy poetyckie: Niepokój, Poemat otwarty, Twarz trzecia. 
Twórczo'ć prozatorska w tomach: Kartki z Węgier, Opadły liście z drzew, 
Przcr1irany egzamin, Wycieczka do muzeum, Opowiadania wybrane 
Smierć w starych dekoracjach, Przygotowanie do \vieczoru autorskiego, 
Proza. 
Sztuki te tralne: Kartoteka, Grupa Laokoona, iadko •(" all na'i;r,;:1 
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mała tabilizacja, Wyszedł z dontu, Akt przerywany, Spaghetti i miecz, 
Smie zny staruszek, Moja córeczka, Stara kobieta wysiaduje, Przyro t 
naturalny, Na czworakach, Białe małżeństwo, Odejście głodomora, Do 
piachu, Pułapka. 
Kartotekę pi~l Ró:lewicz w latach 1958-59, a wystawiona została po raz 
pierwszy'· Teatrze Dramatycznym w Warszawie w 1960 i ogłoszona dru
kiem w tomie Zielona róża w 1961. Odtąd wystawiana była na wielu sce
nach w kraju i zagi·anicą, a także realizowana w telewizji. Kartotekę 

uznano za jedną z najwybitniejszych sztuk teatralnych okresu powojcn-
n ego. • 



. ·t Piwińska: Ta sztu'-a ,.śni się" od początku do końca, &ni 
się rn~c, ąco jak Ślub Gombrowicza. Miejscem akcji jest ud1·ęczo
na ... c.dświadomość Bohatera. Kartoteka pokazuje proces tworze
nia o razów. Z sennych zmór. z natrętnie uczepionych mózgu 
I ·agmer.tów powstają syntetyczne wizje pełne sugestywnego zna
czenia, tego „wyższego sensu", którego zawsze skłonni jesteśmy 
doszuki\\'ać się w snach. Matura. ten koszmar tak typowy - roz
rasta się w '·izję życia jako nieustannego egzaminu. Myśli o „fał
szywych "·ścicklych" konkretyzują się w obraz Pana z Przedział
kiem. 'Wracają wszystkie drastyczne i dręczące zmory dziech1stwa, 
kołaczą sie;' jakieś artykuły, cytaty, urywki rozmów. A wszystko 
to zdeformowane przez podświadomość, wykoślawione, grotesko
we.***** 

Tadeusz R~żev;ifz: W .iRkim stnpniu teatr w~pólczesny od~wier
cied1a na5zą rzeczyv.;islość? 

'V.'spólczcsny te:-if r jest częścią naszej rzeczywistości. Jest rzeczy
wistością, a nie Z\Vierciadlem, które odbija rzeczywistość. Może 
to być - w zależności od twórcy - .,rzeczywistość" pozorna, fal
szy\•;a, \\'.\·b·7.ywiona, pozbawiona sensu, absurdalna, grotesko
\Va„. Mówi<~c ,.teatr współczesny" ciągle jeszcze myślę o teatrze 
i pisnrzu. PoZ\'vólcie mu zostać w teatrze obok reżysera, aktora. 
scenografa. kompozytora. elektryka, krawca, rady zakładowe·. 
cr>nzora. fryzjera. kiero\\"nika artystycznego„. Wracając do pyta
nia: tcaf 1· nic odz\vierciedla, teatr nie jest lustrem, w kórym pr:~e
gląda się ,,rzeczywistość'' . Teatr organizuje, ogniskuje, skupia 
i \\·zmacnia rzeczywistość . (.„) 

Jeszcze raz powtórzm~ pytanie: .. \V jakim stopniu \\Spólczesn:-.
teatr odzwierciedla naszą rzeczywistość?" .. N as z a r z c czy
w isto ś e ... " to zbyt proste. I dlatego trudno jest odpo\\"iedziet:. 
chyba że sloganem płaci siG za slogan, frazesem za frazes. pusto
słowiem za pustosłowie. B •ć może. trzeba b~ ło zapytać: Czy i \\' 
jakim stopniu wspólczesny teatr i wspókzesna dramaturgia od
zwierciedlają rzeczywi tość PRL, Europy. świata„. ,.Teatr współ
czesny" to bukiet złożony ze stu kwiatów (i nie tylko kwia-
t . ) ***ą.*.;. ow. 

• T. Różewicz : Te-Ur nJekonsekwencjl, PIW, W-wa 1970 
•• J. Kelera: Dramatur'1a polska 1945-1978, Di.il·Ji 4/1979 
•• T. R6iewicz, op. cit. 

••u H. Michał Id: Wstęp do: T. Różewicz , \ ' ier„ze i poematy, PIW, W-w 1967 .,.„ M. Piwińska: R6żewicz albo techn.ika cołla.gc'u, Dialog 911go3 
1 „ ..... T. R6żeWicz: 1\larglnes, ale ... Pisan w t r.atrze, Odra 5/1974 
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