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Krążę wokół „Kartoteki" już wiele lat ... Szuka

nie do niej klucza stało się dla mnie czymś na 
kształt rozplątywania węzełków kipu. W tej sztu
ce jest taka mądrość ... zapisana w nieoczywisty 
sposób! Kiedyś to była rewolucja Gak myślę - nie 
zrozumiana do końca). Dzisiaj - klasyka, na mia
rę tragedii antycznej . 

Czterdzieści lat temu, kiedy powstał ten dra
mat, poza wszystkim innym, obiektem fascynacji 
szerokich rzesz odbiorców była jego forma. Ory
ginalność konstrukcji przebiegu dramaturgiczne
go, „zakręcenie" Qak byśmy dzisiaj powiedzieli) 
języka, „kolażowość" etc. „Kartoteka" to było 
coś awangardowego. Krytycy pisali o „dramacie 
otwartym", „nowym teatrze" ... Mam jednak nie
jasne przeczucie, że to, co wzbudzało zachwyt 
było związane z powierzchnią a nie z głębią dra
matu Różewicza. 

Myślę, że - paradoksalnie - dzisiaj ten dramat 
ma szansę na pełniejsze odczytanie, o wiele 
większe niż wtedy, gdy powstał. 

Teatr, film, w ogóle - sztuka przyzwyczaiły nas 
już do odbioru skrótów myślowych i fabular
nych, do szybkiego przeskakiwania od emocji do 
emocji, nawet do braku „przedtaktów", „między
taktów", wyraźnych łączników i point. 

Ale, mało tego, nasza rzeczywistość, to co nas 
otacza, niezauważalnie dla nas samych stało się 
właśnie takie - amorficzne, postrzępione, pozba
wione wyraźnych wskazówek wartościujących. 
Chłoniemy miliony informacji - doniesienia 
o wojnie w Iraku mieszają się z reklamą podpa-
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sek. Skacząc pilotem po stacjach telewizyjnych 
codziennie montujemy sobie, siedząc wygodnie 
(i bezpiecznie!) w domu, swój własny film. Bez 
początku, rozwinięcia, punktów zwrotnych i za
kończenia ... Mamy swoje własne emocje, coś nas 
porusza, drażni, śmieszy, przeraża a jednak sie
dzimy prz d telewizorem w poczuciu, że innych 
to nie obchodzi. 
Różewicz opowiada „Kartotekę" właśnie w ta

ki sposób. Ale to tylko jedna strona medalu. Dru
ga to precyzyjna wiwisekcja Bohatera - opowia
danie o jego prywatności: emocjach, tragedii, ko
medii i tragikomedii. 

Bohatera - Człowieka z krwi i kości. Nie -
„konstrukcji literackiej" . 

Pytania Różewicza o koszta własne procesu 
przerabiania życia na sztukę przestały być dzisiaj 
tematem filozoficznych i teoretycznych dysput. 
Z tym procederem mamy do czynienia na co 
dzień w bijących rekordy popularności reality
shows, w inscenizowaniu zdarzeń politycznych 
(kreowaniu losów świata?), wreszcie - w powol
nym ale nieubłaganym procesie zach.od.zenia na 
siebie dwóch światów: pr;~wdz1wego 
i (choćby częściowo) W)7II!.yslonego dla ja
kichś tam doraźnych potrzeb . 

My, ludzie początku nowego wieku nie umie
my bronić naszej własnej kartoteki) naszej praw
dy przed fikcją którą oferuje nam Swiat. 
Może niedługo fikcja stanie się naszą prawdą ... 

Piotr Łazarkiewicz 

TADEUSZ RÓŻEWICZ Poe ta, dramatopisarz, prozaik. 
j eden z najwybitniejszych polskich pisarzy współczesnych . 

U rodził s ię w 1921 roku w Radomsku . Podcza wojny dzi ałał w party
zantce AK; redagował konspiracyjny „Czyn Zbrojny". Po wyzwoleniu 
rozpoczął studia na histori i sztuki U w Krakowie. W 1947 r. przeniósł 
s ię do Gliwic, a od 1968 r. mieszka we Wrocławiu . 

Debiutował w przedwojennej prasie młodzieżowej . Pierwszy zbiór po
ezji „Niepokój" (1 94 7) zos tał zauważony ze względu na nowatorstwo 
formy i tematykę obej mującą wojenne doświadczenia. Zarówno w de
biutanckim tomie jak i w dalszych bohaterem poezji Różewi cza pozo
staje człowiek , osamotniony i zagubiony w vi.ec ie, gdzie c iągl e żywa 

jes t pamięć masowej zagłady, gdzie trwa powszechny chaos i w którym 
wrażliwa jednos tka z trudem znajduje miejsce i oparcie. Poe tycka me
tafora człowieczego losu wypełnia kolejne tomy wierszy jak „ zerwana 
rękavviczka" (1948), „Równina" (1 954), „Poemat otwarty (19 - 6), 
„Rozmowa z księciem " (1960) , „ ie w płaszczu Prospera" (1963), 
„Twarz" (1964) , ,,\Viersze" (1974), „Poezje" (1987) Podobna tematyka 
pojavvia się w opowiadaniach, np . „Opadły liście z drzew" (1955) , 



„Przerwany egzamin" (1960), „Wycieczka do muzeum" (1966), 
„Śmierć w starych dekoracjach" (1970) i innych. 
W teatrze Tadeusz Różewicz debiutował w 1960, kiedy to wystawiono 
napisaną dwa lata wcześniej „Kartotekę " . Jego sławę - jako dramatopi
sarza - ugmntowały kolejne sztuki - m.in. „Wyszedł z domu "(l965 -
premiera) , „Stara kobieta wysiaduje" (1969) , „Świadkowie albo nasza 
mała stabilizacja" (1964), „Gmpa Laokoona" (1962) , „Akt przerywa
ny" (1970) , „ a czworakach" (1972) , „ Białe małżeństwo" (1975), „Do 
piachu" (1979) . Teatr Tadeusza Różewicza definiowano jako „relistycz
no-poetycki", „otwarty" , „pisany na scenie" ; prapremiery jego sztuk za
liczano do najważniejszych wydarzeń polskiego życia teatralnego, 
zwłaszcza te inscenizacje, które powstały we współpracy zjerzym jaroc
kim. 
jest także Tadeusz Róże 'cz autorem bądź współautorem scenariuszy 
fil mowych, m.in. „Miejsce na ziemi", „Głos z tamtego świata" , „Świa
dectwo urodzenia". 
W 2000 roku Tadeusz Różewicz otrzymał Nagrodę Wielkiej Fundacji 
Kultury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. W tym samym ro
ku został uhonorowany IKE 2000 - litera .ką nagrodą za najlepszą 
książkę roku za zbiór „Matka odchodzi". 

+ * " 

Ma także Tadeusz Różewicz w swoim życiorysie epizod karkonoski, 
który ciągle trwa. Poeta od kilku lat chętnie odpoczywa pod Śnieżką. 
Miejsca, ludzie zdarzenia związane z g rami zainspirowały go do napi
sania kilku teks tów, z których najbardziej many jest poemat „Gawęda 
o spóźnionej miłośc i " . 

Liczr sobie 
75 lat 
i wypisz µ.ymaluj 
zakochałem się w Karlwnoszaclr 
które mają 
okofo 450 milionów lat 

zakochałem się w Górach Olhrzymich („.) 

Ślady pobytów poety w Karkonoszach - zdjęcia, teksty, wydawnictwa 
i pamiątki z nim związane - można obejrzeć w Muzeum Sportu i Tury
styki w Karpaczu . 



Rok urodzenia 
miejsce urodzenia 
Radomsko 1921 

tak 
na tej kartce 
ze szkolnego zeszytu syna 
mieści się mój życiorys 
zostało jeszcze trochę miejsca 
zostało kilka białych plam 

tylko dwa zdania vvykreśliłem 
ale jedno dopisałem 
po pewnym czasie 
dorzucę parę słów 

pytasz o ważniejsze 
wydarzenia daty 
z mojego życia 
spytaj o to innych 

mój życiorys kończył się 
już kilka razy 
raz lepiej raz gorzej 

1965 7 
łYcroRYSU 



Nie bój się 
to jest twój pokój 
o widzisz stół a tu szafa 
jabłmzko na stok 
boisz się mebli 
głuptasku trn pan już nie przyjdzie 

Ty boisz s ię krzesła 

starej gazety pióra 
przesadzasz 
dziwaczysz 
chcesz się \VyTóżnić 

śmiecłmij się 

ten pan już nie przyjdzie 
spójrz nam w oczy 
nie kryj się po kątach 
nie stój pod ścianą 
przecież nikt ci nie każe 
stać pod ścianą 

odezwij się 

zima 1958 



Poeta w czasie pisania 
to człowiek odwrócony 
tyłem do świata 
do nieporządku 
rzeczywis rości 

Poeta w czasie pisania 
jest bezbronny 
łatwo go wtedy zaskoczyć 
ośmieszyć przestraszyć 

wynurzył się 

wyszedł ze śvviata 
Z\vierzęcego 

na wędrownych piaskach 
widać ślady jego ptasich 
nóżek 

z oddali dochodzą jeszcze 
głosy słowa 

ziarnisty śmiech 
kobiet 

ale nie wolno mu 
spojrzeć 

za siebie 

wyrzucony na powierzchnię 
pusty poniewiera się 
po mieszkaniu 
zakrywa twarz 
na której maluje się 
zdumienie 
błąka śmiech 

jeszcze nic potrafi 
odpowiadać 

na najprostsze pytania 

słyszał 

oddech wieczności 

przyśpieszony 

nieregularny 

listopad 1979 



Pamięci Konstlmtego Pt1zy11y 

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 



Alej ezus schylił się 
i pisał palcem po zie mi 
potem znowu schylił się 
i pisał na piasku 

Matko są tak ciemni 
i prości że muszę pokazywać 
cuda robię takie śmieszne 
i niepotrzebne rzeczy 
ale ty rozumiesz 
i \vybaczysz synowi 
zan1ieniam wodę w wino 
vvskrzcsza1n u1narłych 
chodzę po morzu 

oni są jak dzieci 
trzeba i1n ciągle 
pokazywać coś nowego 

Kiedy zbliżyli się do niego 
zasłon ił i \vy1nazał 

litery 
na 'Nicki 

Wiesław Kornasa 
Aktor, profesor Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w \Varsza
wie. W swoim dorobku artystycznym ma kilkadziesiąt ról teatralnych , 
telewizyjnych i kilkanaście ról filmmvych. Ze spektaklami Jan usza Wi
śniewskiego zdobył liczne nagrody na najbardziej pres tiżm·vych festi
walach teatralnych Europy. Jes t również "vi.elokrotnym laureatem te
atru małych form. Za całokształt pracy artystyczno-dydaktycznej 
otrzymał nagrodę Ministra Kultury Sztuki. Prowadzi liczne warsztaty 
teatralne w kraju i za granicą. Jest autorem książki „Mieć j ak rzeka 
swoje źródło". Rozpoczął pracę reżyse rską, m.in. w Paryżu zrealizował 

spektakl „ beri-beri." wg „Matki" Witkacego. Współpracował z taki
mi reżyseram i jak Izabela Cywińska, Maciej Prus, _Janusz Nyczak, 
Marcin Jarnuszkiewicz, Filip Bajon, Piotr Cieplak, Mariusz Treliński, 
Magdalena i Piotr Łazarkiewiczowie . Gra go cinn ie w teatrach war
szawskich. 

Piorr Łazarkiewicz 
Ur. 13 03.1954 Cieplice ŚL Ukończył polonistykę na Uniwersytecie 
Wrocławskim (1977) i reżyserię w szkole katowickiej (1981). Reżyser, 

scenarzysta, dziennikarz. 
FI LMY r-: BUL RNE : Kocham Ilirio (1986), w .frodlrn Europy (1989), Od
jazd (wspólnie z Magdaleną Łazarkiewicz, 1992), Pora na czarownice 
(1984). 
FIL:vtY DOKUME1 TAI. NE (M. I .) : Fala (kinowy, 1986), Mantra (1983) , 
Improwi zacja (1986), Soc.„ (1 988), Wiellrn woda (1996), Polish Radio 
Days (1998) 
TEATRY Tv: Botho Strauss: Duże i małe (1997) , Mari.us von Mayen
burg: Ogień w głowie (1999), Marius von Mayenburg: Pasożyty (200 U , 
Piotr Łazarkiewicz: Zbliżenie (2002). 
SPEKTAKLE TEATRALNE: Głosy (wg I. Iredyl1skiego, jedna z części) - Te
atr Śląski w Katowicach 1981, Personel (adaptacja scenariusza K. Kie
ślowskiego ) - dyplom w szkole wrocławskiej 1992, Strawiński: Triada 
(Potop, Król Edyp, Msza) - Teatr Wielki w Lodzi 2000, Absolwent (wg 
T Johnstona) - Teatr Bagatela w Krakowie 2001, Biljana Sbrljanovi.c: 
Sytuacje rodzinne - Teatr Studio w \Varszawi.e 2002. 
Reportaże , audycje i programy cykliczne tv, koncerty. 
Współpraca z miesięcznikiem KI O. 
Nagrody m .in . na festiwal ach w Gdańsku, Turynie, Trieście, Poznaniu 
i \vi.ele innych. 
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