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Sam sobie wybrał rolę outsidera i samotnika. Żyje na 
uboczu. Nie zależy mu na rozgłosie, nie uczestniczy 
w bieżącym życiu literackim, nie wypowiada się na 
tematy publiczne, wywiadów udziela niechętnie, 

rzadko zgadza się na spotkania autorskie. A mimo to 
Tadeusz Różewicz jest czołową postacią polskiej 
literatury - zarówno jako poeta, jak i prozaik oraz 
dramaturg. Jego dokonania w każdym z tych trzech 
rodzajów twórczości literackiej krytycy określają 
zgodnie jako wybitne. 

Janusz Drzewucki „ Wobec pytań" 
„Rzeczpospolita" 12-13 X 1996 

Zbigniew Majchrowski 

K artoteka jest niewątpliwie tym utworem, w któ
rym tradycja romantycznego dramatu otwarte
go i tradycja teatru Wyspiańskiego zostały naj-

bardziej twórczo i nowocześnie podjęte i spożytkowane 
w kreacji nowego języka dramaturgiczno-scenicznego. 
Romantyczny dramat otwarty cechuje odrzucenie zasady 
trzech jedności, luźna, fragmentaryczna kompozycja scen, 
wielość planów - i w znaczeniu topograficznym (jako 
wielość miejsc), i w znaczeniu jakościowym (jako współ
istnienie planów realistycznego i fantastycznego). Forma 
otwarta Kartoteki może być jednak rozumiana dwojako: 
owszem, jako odrzucenie krępujących reguł kompozycyj
nych, kompromitacja niewygodnych konwencji, ale też 

jako wyraz dekompozycji świata i zanurzonego w nim 
Bohatera. Otwarta kompozycja ujawnia świat bez granic, 
bohatera bez konh1rów, wyraża brak kształtu, brak tożsa
mości, stan rozproszenia, rozmycia. Tak jak w równolegle 
pisanych wierszach i poematach, w których poeta wciąż 
powtarza: „to się złożyć nie może", „nie stanowię całości 
zostałem rozbity i rozebrany". Sens otwartej kompozycji 
jest w tym rozumieniu całkiem odmienny niż w dramacie 
romantycznym, który ukazywał los nadzwyczaj uwrażli

wionego bohatera o mocnych, wyrazistych rysach indywi
dualnych. 

Ale można też odczytywać „otwartą" Kartotekę jako 
dzieło o spotęgowanych znaczeniach, o zwielokrotnionych 
możliwościach interpretacyjnych, właśnie wieloznaczne, 
oczekujące dopełnień, zakładające aktywność czytelnika 
bądź inscenizatora, a później widza ... Stąd paradoks Kar
toteki: otwarcie formy dramatycznej jest metaforą trudnej 
do ogarnięcia (i do pozazdroszczenia) kondycji Bohatera, 
wszak brak kształtu wydaje się źródłem jego cierpień, ale 
jest też zaletą utworu - wciąż otwartego na nowe inter
pretacje. Kartoteka ujawnia dwuznaczność formy otwar-



tej, która może być rozumiana jako wyzwolenie z krępują
cych reguł, przezwyciężenie zmurszałych konwencji, ale 
i jako wyraz dekompozycji i zatraty tożsamości. 

Od prapremiery Kartoteki upłynęło blisko czterdzieści 
sezonów; gdyby Bohaterowi sztuki z biegiem cżasu mogło 
przybywać lat, obecnie byłby już dobrze po siedemdzie
siątce. Dzisiejsi inscenizatorzy Kartoteki mają więc kilka 
możliwości ... Właściwie można by wystawić utwór z roku 
1960 jako sztukę - horribile dictu - historyczną, jako za
mknięty dramat jednego pokolenia, które niemal zeszło ze 
sceny dziejów. Można by też przedstawić Kartotekę jako 
dramat retrospektywny: odegrać powrót na scenę starzeją
cego się (emerytowanego?) Bohatera, który po przeszło 
trzydziestu latach ponawia próbę rozliczenia się z prze
szłością. Tak zresztą zdarzyło się w polskim teatrze, gdy 
Tadeusz Łomnicki, który kreował Bohatera w pierwszej 
telewizyjnej Kartotece w roku 1967, po przeszło dwudzie
stu latach wystąpił w tej samej roli w nowej inscenizacji 
czterech młodych reżyserów, prezentowanej w warszaw
skim Teatrze Studio w roku 1989. Można by wreszcie 
zobaczyć w Kartotece współczesny moralitet, sztukę, któ
ra z upływem czasu, w miarę wygasania żywych niegdyś 
związków z momentem historycznym, w miarę zanikania 
aluzji sytuacyjnych - uniwersalizowała się coraz bardziej. 
Dziś rola Bohatera jest w stanie wchłonąć doświadczenia 
kilku już powojennych generacji. Byłby to niejako powrót 
do prawzoru bohatera Kartoteki, do pierwotnego pomysłu 
z roku 1958 (gdy powstawał dramat), zapisanego przez 
poetę w tomie Formy. 

„Moje opowiadanie jest próbą złowienia i związania 
bohatera bez twarzy, bez wieku i bez zawodu. Każdy 
z was może dopisać początek lub koniec do tego opowiada
nia. Każdy z was może wejść w środek. Każdy z was może 
mi przerwać w pół słowa, może mnie wyśmiać. Przez ten 
zgiełk idziemy wszyscy do ciszy, do wyjaśnienia". 

W Kartotece faktycznie „kurtyna nie opada", gdyż 

dramat ten stanowi źródło pomysłów rozwijanych nie tyl
ko w innych utworach Różewicza, ale i przez innych 
twórców, czasem może i bez świadomości tego rodowodu, 
bo Kartoteka w takim stopniu przeniknęła do powszechnej 
wyobraźni, że zatraciliśmy poczucie autorstwa modelu. 
Z doświadczeń Kartoteki lekkim gestem korzysta na 
przykład Janusz Głowacki w sztuce Polowanie na karalu
chy: przez ubogi pokój współczesnych polskich emigran
tów w Nowym Jorku podobnie „przechodzi" ulica. Nawet 
Umarła klasa, a już zwłaszcza Wielopole, Wielopole (po
kój dzieciństwa, przez który przemaszerowuje historia) 
- dwa oryginalne arcydzieła teatralne Tadeusza Kantora 
- nie byłyby możliwe bez przemyślenia Kartoteki. 

Kartoteka, której forma dramatyczna i wizja teatralna -
przy całej oryginalności i wynalazczości - wyrosła w nie
małym stopniu z tradycji polskiego dramatu, sama stała 
się jednym z mateczników współczesnej literatury i teatru, 
a jej inspirujące znaczenie można już śmiało porównać 
z rolą, jaką w polskiej kulturze odegrało Wesele. Jest przy 
tym, jak by powiedział Umberto Eco - „dziełem w ruchu", 
dziełem, które żyje, rozwija się, przekształca. Obok pierw
szej wersji tekstu, którą sam autor nazywa żartobliwie 
tekstem kanonicznym, istnieją jeszcze odmiany tekstu 
ogłoszone dopiero w dziesięć lat po prapremierze; te wa
rianty i uzupełnienia nie zostały wkomponowane przez 
poetę do tekstu podstawowego, a jedynie dołączone 

w późniejszych edycjach; czytelnik czy inscenizator może 
samodzielnie układać własną wersję dramatu. Teraz Ró
żewicz dodał Kartotekę rozrzuconą. Nie unieważnił pier
wotnej wersji, ale odtąd nie da się już czytać jej „po sta
remu". Tym sposobem zwielokrotniona Kartoteka może 
stać się autobiografią każdego z nas. 

T. R1iŻ<" ll'ic „ Kartoteka. Kartoteka rozr=uco11a " 
Wstęp Zbig11ie11· Majchrowski. Kraków 1997 

Zbigniew Majchrowski 



Czesław Stopka (Bohate1) 

Tadeusz Różewicz 

* * * 

Czas na mnie 
czas nagli 

co ze sobą zabrać 

na tamten brzeg 
nic 

więc to już 

wszystko 
mamo 

tak synku 
to już wszystko 

a więc to tylko tyle 

tylko tyle 

więc to jest całe życie 

tak całe życie 

1989 

Pamięci Konstantego Pu=yny 

Z tomu "Płaskorzeźba" Wrocław 199! 
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Krzysztof Rau - aktor, reżyser, 

pedagog, autor scenariuszy i sztuk 
teatralnych, wieloletni dyrektor 
Białostockiego Teatru Lalek, twór
ca Wydziału Lalkarskiego PWST 
w Białymstoku, dyrektor Teatru 
Banialuka w Bielsku-Białej, twór
ca Teatru 3/4 Zusno. Kierując dwa
dzieścia lat Białostockim Teatrem 
Lalek podniósł scenę do najbar
dziej liczącego się ośrodka twór
czości lalkarskiej, był inicjatorem 
konkursów krajowych i między
narodowych, inicjatyw kształcą

cych artystów, budowniczym się
dziby teatru i uczelni. Jako reży

ser ma w dorobku ponad 70 realizacji scenicznych. W ostatnim dziesię
cioleciu międzynarodową sławę i uznanie, potwierdzoną kilkunastoma 
prestiżowymi nagrodami przyniosło mu widowisko „Gianni, Jan, Johan ... ", 
zrealizowane w Teatrze 3/4 Zusno. 
„Kartotekę" wystawił po raz pierwszy w 1972 roku otwierając Scenę 
dla Dorosłych w Białymstoku. „Rozpisana" na żywego aktora i lalki 
została uznana za jedną z najciekawszych prezentacji tego dramatu 
Różewicza w Polsce. 

Marek Braun - absolwent wydziału architektury wnętrz oraz scenogra
fii krakowskiej ASP, pedagog tej uczelni. W Teatrze Śląskim przygo
tował scenografię rn.in. do „Wróżb kumaka" według Grassa, „Antygo
ny w Nowym Jorku" Głowackiego, „Krzeseł" Ionesco i „Intrygi i miło
ści" Schillera w reż. Krzysztofa Babickiego. Wcześniej zrealizowali 
wspólnie w Teatrze Wybrzeże „Biesy" Dostojewskiego, „Arkadię" 

Stopparda, „Kto mówi o czekaniu" Huellego, „Wszystko dobre co się 
dobrze kończy" Szekspira, a także „Ojca" Strindberga w Teatrze Pol
skim we Wrocławiu oraz „Nie-Boską Komedię" Krasińskiego i „Pułap
kę" Różewicza w Teatrze Nowym w Poznaniu. 
Jest laureatem nat,rród i wyróżnieó, 
m.in. nagrody za scenografię do 
,Życia wewnętrznego" Koterskiego 
na Kaliskich Spotkaniach Teatral
nych, nagrody Mjnistra Kultwy 
i Sztuki za scenografię do polskiej 
sztuki współczesnej ,,1\1agnifikat" 
Szturca, nagrody „Oko recenzenta" 
w Szczecinie za scenografię do sztuk 
w reżyserii Anny Augustynowicz. 

Tadeusz Różewicz o „Kartotece" 

Kartoteka była i rozrachunkowa i biograficzna, i tak dalej, ale najważniej
sze było jednak rozbicie struktury. Tego bylem świadomy i tego jestem pew
ny. To chciałem zrobić. 

* 
Wiedziałem, że forma dramatu Rittnera, Zapolskiej i Kruczkowskiego 

nie cła nowego teatru. Że musi nastąpić big bang. Że musi nastąpić jakiś 
wielki wybuch. Wiedziałem, że nic nie zrobię, jeśli nie rozrzucę na 
wszystkie strony tych starych zabawek, klocków, nie powyrzucam i nie 
będę próbował z nich złożyć zupełnie nowej całości. Tę świadomość rrzy 
robocie Kartoteki miałem. I miałem świadomość ewentualnej zupełnej 
klęski. 

* 
Kiedy w roku I 957 zacząłem myśleć o Kartotl!ce , nie myślałem o te

atrze, o publiczności. o reżyserach , o aktorach. Koncepcja tej sztuki naro
dziła się z bezkompromisowej postawy wobec współczesnego teatru. 
Dopiero w czasie dalszego pisania (kiedy zarysowały się możliwości 

realizacji teatralnej) zacząłem rewne elementy tej sztuki adaptować dla 
teatru. W rezultacie Kartoteka została napisana na zasadzie pewnego 
kompromisu z „teatrem". [ ... ] Mój „Bohater" (w pierwotnym zamyśle) 
miał się przeciwstawiać nawet antybohaterom i bohaterom sztuk Becketta. 
których uważałem za zbyt aktywnych w dramacie. „Bohater" miał zostać, 
mimo obecności na scenie, całkowicie wyeliminowany z akcji. 

Kartoteka została więc napisana na zasadzie kompromisu z teatrem. 
„Bohater" wziął udział w „akcji", zaczął wygłaszać monologi, dal się 

wciągnąć w dialog z innymi osobami sztuki... A był, pierwotnie, zapla
nowany inaczej: owszem, był obecny na scenic, ale odmówił wzięcia 
udziału w przedstawieniu. Wszyscy mówili o nim -- w jego obecnaici -
wszyscy wspólnymi siłami układali „kartotekę" jego życia. To, że leży na 
łóżku, chowa się cło szafy, staje pod ścianą, krzyczy i deklamuje - to 
właśnie kompromis. Z tego pierwszego, czystego zamiaru pozostały ślady, 
np. wymiana zdań między „Chórem Starców" i „Bohaterem": 

CHÓR STARCÓW 

Rób coś ruszaj się myśl 
on sobie leży - a czas leci 

(Bohater nakrywa twarz gazelą) 
Mów coś rób coś 

posuwaj akcję 
w uchu chociaż dłub 

(Bohater milczy) 
Nic się nie dzieje 

co to znaczy? 
Rusz się, i·naczcj teatr zgubisz' 



I bohater Kartoteki ruszył się. Wprawdzie nie pos uwał akcji , a le oży
wił s ię . Zaczął rozmawiać, krzyczeć, żartować , kpić . „ jednym słowem 

poszedł na kompromis . Nie zgubił teatru starego i nie stworzył nowego. 
Kartoteka to kompromis z teatrem. 

* 
Rozbicie teatru zaczęło s ię dla mnie dużo wcześniej, mi anowicie 

u Stanisława Wyspia1'tskiego, w jego wizjonerstwie. To był dla mnie 
prawdziwie poetycki teatr. 

* 
Krótki szkic Kartoteki znal azł s ię JUZ w małych prozach poetyckich 

dwa łata wcześniej. Pisałem tam o bohaterze, który zawsze może wejść, 

wyjść - postać bez imienia. Tam już lo tkwiło. A więc z jednej strony 
arogancka buta i beztroska , a z drugiej wielka niepewność. Pamiętam, jak 
przyjechał mój brat Stasio (pod piecem stał) i zacząłem mu czytać Karto
tekę. Potem pytam : warto dalej ciągnąć? I on na to: warto! 

Jako drugi dostał tek st Puzyna, był wtedy kierownikiem literackim 
Teatru Dramatycznego, za dyrekcji Mariana Mellera. I ja znów zaczy nam: 
no i jak, co to jest warte? Po prostu sam nie byłem pewien. Puzyna uznał 
sztukę za wartościową i zaręczył , że sam przypilnuje, aby poszła na a fisz. 

* 
Kiedy próbowałem określić poetykę Kartoteki , powiedziałem , że jest 

to teatr realistyczny i poetycki. To było św iadome od początku . Byłem 

świ adomy tego , co robię. Nie był to jakiś tam nieprzemyślany kaprys, 
zabawa: co się wyciągnie z kapelusza, jak białego królika jak to robili 
dadaiści. Ja wied ziałem , co jest w moim kapeluszu i jak wyciągałem nie 
to , co trzeba, to z powrotem wrzucałem. Albo w ogóle wyrzucałem. Da
daiści brali , co im wpadło w rękę . No, nie było to też takie proste. Ale 
muszę się od nich odciąć i wyrażnie powiedzieć, czym się od nich różnię. 

Mój teatr jest realistyczny i poetycki. To nawet weszło w obieg jako 
określenie mojego teatru. 1, widzisz, tutaj „rzeczywistość" została zas tą

piona przez określenie „realistyczny", a „fikcja" przez przymiotnik „po
etycki". Czyli te dwa elementy zostały. Ale nastąpiła jakby ich podmiana. 
A co więcej - przechodzenie w s iebie. Element poetycki stawał s ię reali
styczny i realny, a realny i realistyczny stawał się poetycki. Nie fikcyjny -
a poetycki. Bo dla mnie poetyckość nie była nigdy żadną fikcją . Była 

elementem składowym teatru. Elementem szalenie - właśnie teatralnym. 
Nastąpiło wręcz - nie wahałbym się powiedzieć - metafizyczne przemie
nienie tych pojęć . Ale stało się tak również w praktyce. U mnie ni e wy
stępowały widma, ale żyw i ludzie . 

Cytaty pochodzą z rozmów z Tadeuszem Różewiczem Kazimierza /Jrau11a w ksią~ce 

„Język teatru··. Wrocław 1986 r. i J<?r;:ego Jarockiego w cyklu .. Goście Starego 
Teatru'" , zamieszczonej w .. Teatrze ·· nr 3 . 1993 r. oraz. z: T. Różewie= .. Teatr 
11ido11sekwe11 cji" 1v wydaniu dramatów .. Sztuki teatru/11 e „ Wroclmv 19 71 r. 

(Matka) i Andrzej 
Warcaba (Ojc iec) 

Czesław Stopka 
(Bohater) 

i Jerzy Kuczera 
(W11j1'k) 

Czesław Stopka 
(Bohater) 

Zbigniew Wróbel 
Marcin Koce/a 
Marcin Sza/orz 



GŁOSY O „KARTOTECE" 

Jan Kott 

Bohater ma na 11111ę Piotruś, Jurek, Wacek, Tadek. Brak mu 
jednego imienia: Konrad. Bo to naprawdę jest Konrad, tylko zmie
niły się Maski. Wyspiańskiemu potrzebny był prymas, stańczycy, 
muza, powstaniec z 63 roku, kosynierzy, harfy i Erynie. Różewi
czowi wystarcza Gruby pan i Pan z przedziałkiem, parę pań i pa
nienek tłustych i chudych, jedna Niemka i jeden dziennikarz . Wy
spiański gniewa się na Mickiewicza, że jego Poezja utrupia Naród; 
Różewicz wyśmiewa Wyspiańskiego, że czwarty Wieszcz, a dalej 
bełkot. Wyspiańskiemu potrzebny był cały Wawel, Różewicz sta
wia zwykłe żelazne łóżko na rogu Alej i Marszałkowskiej. 

To nie są żarty. Różewicz napisał naprawdę tradycyjny naro
dowy dramat. Konrad i społeczeństwo, Konrad i Polska, Konrad 
i świat. Konrad dalej czeka na Wielką Ideę. Konrada dalej prześla
dują Erynie. W porządku. Wszystko w porządku. Tylko dlaczego 
ten nowy Konrad jest taki sentymentalny? Bo jeśli leży w łóżku 
i martwi się, to coś z tego powinno wynikać. Albo usprawiedliwie
nie, albo oskarżenie. Może ten nowy Konrad ma rację, że leży. 

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 tak na tę konferencję? 
Może wcale nie jest taki szlachetny, taki nieszczęśliwy, taki tra
giczny? Może nie jest Pokoleniem? Może mu się to wszystko tylko 
zdaje? 

.. Dialog" 1960 nr 5 

Marta Piwińska 

Jeśli jest coś, co głęboko, podskórnie wiąże Różewicza z trady
cją romantyczną - i co stawia przed nim podobne pułapki jak przed 
Wyspiańskim - poza aluzjami, cytatami, motywami narodowymi, 
to chyba fakt, że scena znów staje się, jakby powiedział Brzozow
ski, „widownią dziejowej walki" - próbą złamania granic między 
słowem a czynem, sztuką a rzeczywistością. Staje się trybuną pro
gramu, choć w tym programie hasła nie są romantyczne i choć 
najwyraźniejsze jest w nim słowo „nie". Staje się kwestią osobi
stej, głębokiej odpowiedzialności, spra\vą etyki, nie estetyki. Wielu 
o sobie to sądzi - Różewicz jest jednym z tych, którzy idą do koń
ca własną drogą, na tej drodze sprawdzają każde słowo, zjawisko, 
nazwisko, program, tradycję, umowę i odrzucają wszystko, co 
może być użyte przeciw człowiekowi. 

Razić mogą wieczne polemiki, napastliwość, agresywność, cią
gle formułowane credo, nieustanne komentarze i kłótnie Różewi
cza z całym światem. Ale ten „Antychryst kultury" ascetycznie 

ograniczający poezję do świata zmysłów, nie może nie być czujny 
- uzurpurował czy zagarnął sobie prawo sądzenia i burzenia świata 
- romantyczne prawo sztuki. 

„ Dialog'' 1969 nr 7 

Józef Kelera 

Biografia Bohatera, który ma wiele imion, ale wspólne z auto
rem doświadczenie życiowe - jest jego rówieśnikiem - powinna 
więc niby służyć krystalizacji jakiegoś poglądu na tę całą epokę. 

Gdyby tak jednak było, byłby to zabieg dość banalny (obraz epoki 
przez biografię) i z grubsza znany z wielu różnych struktur narracyj
nych, nie mówiąc już o tym, że musiałby prowadzić do teatru par 
excellence „zewnętrznego". 

Ale nie chodzi tu przecież o zabieg, taki, czy inny. Chodzi o to, 
że żaden sensowny „obraz epoki" czy „obraz losu", ani nawet jakiejś 
biografii, nie daje się już złożyć w żadną całość. Całość należy do 
sfery abstrakcji i może być tylko arbitralnie wykreowana. Rzetelna 
próba scałkowania ludzkiego świata - i jakiejś biografii, i losu po
kolenia doświadczonego najtragiczniej - może być dzisiaj tylko 
zbiurem: zbiorem czegoś, co jawi się nam w rozsypce, w pomiesza
niu materii i hierarchii ważności i wartości, i w postaci homogenicz
nej papki. I to jest sfera współczesnego dramatu. 

Ze \\'St';'pll do. T R1iże 1 vicz „ Teatr „ 
Kraków. 1988 

Ewa Kutynia !Dziewczyna) i Czesław Stopka (Bohater) 
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Sponsor programu do spektaklu 

40-189 Katowice, ul. Leopolda 31, 
tel. +48/32/2007-700, fax +48/32/2007-701, 2007-704 

e-mail: centrum@emag.katowice.pl 



Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego 

40-951 Katowice, Rynek 2, skr. poczt. 223 

e-mail: teatr.slaski@entropia.com.pl 

http: www.entropia.com.pl./TeatrSlaski/ 

Duża Scena - Rynek 2 

Scena Kameralna - ul. Warszawska 2 

Scena w Malarni - ul. Teatralna 4 

Centrala 

2587-251 , 2587-252, 2537-041 

Sekretariat 

tel. 2588-992, 2598-976, fax 2598-976 

Biuro Obsługi Widzów 

czynne od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.30 - 15.30 

tel./fax 2588-967 lub centrala jw.: 236, 250 

Kasa 

czynna od wtorku do soboty 

w godz. I 0.00-18.00 

(przerwa 14.00-15.00) 

w niedzielę 

na dwie godziny przed spektaklem, 

tel. 2599 360 lub centralaj.w. wew. 203 

Redakcja 

i opracowanie graficzne programu 

Elżbieta Tosza 

Wydawca - Teatr Śląski 

Zdjęcia 

Tomasz Zakrzewski 

Skład i druk 

Centrum „EMAG", Katowice 
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