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Pierwsi krytycy i recenzenci Kanore1 pytali: bohater autobiograficzny 
czy Jedermann, czyli zwykły, sz ry Każdy7 p rtyzant czy outsider? nowy, 
wspólczesny Kordian czy polski Obcy, osadzony w rodzimych realiach 
wyobcowany bohater-egzystencjalista rodem z Alberta Camusal A może 
„czlowiek bez wlaściwości"l 

Bohater Karloteki jest najwyraźniej . zamknięty', osaczony. 
unieruchomiony, ale nie w kosmicznej , kuli kryształowe1". jak widzi siebie 
Kordian na szczycie Mont Blanc, lecz w strumieniu ludzi , rzeczy, obrazów. 
slów. jest to bezruch wobec ruchu na zewnątrz . Brak tu wyraźnego 
kierunku. w jakim zdązalby Bohat r: akcja niejako „wisi na wlosku'. jest 
wątla . w każdym momencie grozi jej zerwanie , parokrotnie dochodzi 
zresztą do dramatycznego kry~u n scenie, gdy oczekiwani Chóru 
Starców popadają w kolizję z zachowaniem Bohatera. W l<.anotece nie 
mieśa się historia z Jakimś punktem kulminacyjnym. zakończenie jest 
otwarte. bo biografia w toku nie ma końca. Przywykliśmy. ze sztuka, 
zwłaszcza sztuka dramatyczna, zazwyczaj ukazuje chwile wyjątkowe , 

wielkie namiętności , tragiczny splot \.vypadków, momenty próby, krańcowe 
przeżycia. A p1-zecież nie co dzień ktoś stoi na szczycie Mont Blanc. nie co 
dzień ktoś oferuje królestwo za korna! N asze życie wypełnia banał , 

zwyczajne rutynowe czynności i raczej pospolite utarczki. Tade sz 
Różewicz w swym teatrze odsiania tę trywialność istnienia w cale) 
pokraczności i nierzadko śmieszności - ukazuje to , co się dzieje , gdy nic 
nadzwycza1nego się nie dzieje; wie, ze środo\1'/sktem naturalnym czlowieka 
jest przeciętność. 

• • 
Kanotekę wspóltworzą dwa obrazy: pustka wewnętrzna i potop 

obrazów, zjawisk. ludzi i rzeczy na zewnątrz. Bohater Różewicza jest niejako 
antytezą bohatera romantycznego: w miejsce "ja" dynamicznie 
rozwijającego się pojawia się ' ja" pasywne , unieruchomione . 
Romantycznemu dążeniu w górę lub w głąb wzlo owi w przestworza, 
wysokogórskiej wspinaczce. szczeblowaniu ducha, zstępowaniu w pod
ziemia zaprzecza pozyqa leząca. Romantyczny bezkres, kosmiczną 

p rzestrzeń bez dna 1 bez granic przysłania teraz widok sufitu .. „Da) m1 rząd 
dusz!' zamienia się w ządzę posiadania mnóstwa kuszących obiektów: 

BOHATER [ . . ] apetyt rośnie , jak otworzę usta, to bym lykal cale 
miasta i ludzi, i budynki, i obrazy, i biusty, telewizory, motory. 
gwiazdy. odaliski . skarpetki, zegarki , tytuły, medale, gruszki , piguł ki , 

gazety. banany, arcydzieł a .. • • „ 
Powinowactvva Bohatera .'<onotel<i z bohaterem Mickiewiczowskie

go arcydramatu, nawet jeśli są to powinowactwa na opak, okazu1ą się 

znacznie większe. niż mozna w pierwszej chwili przypuszczać. chociaz nie 
brak w utworze Różewicza wyraźnych podpowiedzi 

BO HATER: Ze słowami jest o w1ełe gorzej, niż nam się wydaje. język 
klam1e myślom. rozumie pani. 
- co stanowi latwo uchwytną parafrazę Konradowej refleksji: 

Nieszczęsny. kto dla ludzi głos 1 język trudzi : 
język kl amie głosowi . a glos myślom klamie : 

ale tez nawiązu1e do Witkacowskich Szewców: ..A. do diabl - nie będziemy 
gadać niepotrzebnych rzeczy!' 

Pogłosy romantycznego dramatu narodowego przelamywane są 

bowiem parodystycznymi i groteskowymi scenami w stylu Witkacego bądź 
Gombrowicza. Nie bez racji Jan Kott dal swej popremierowej recenzji tytul 
Bardzo polska kortotei<o , uwydatniając nie tyle związki z teatrem absurdu czy 
egzystencjalizmem . dostrzegane przez innych recenzentów. ile z polską 

tradycją romantyczną 1 neoromantyczną oraz ze zjawiskami wobec niej 
opozycyjnymi. 

Zbigniew Majchrowski • 

ze wstępu Tadeusz Różewicz 
"Kartoteka, Kartoteka rozrLUcona" 
Wydav-1nictwo Literackie, 2000 r. 
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tel. (O 81) 532 42 44, fax (O 81 ) 532 07 27 
e-mai l: info@teatrosterwy. pl 

Biuro Organizacji i Reklamy 
kierownik - Barbara Łączewska 

tel./fax (O 81) 532 44 36 
poniedziałek, wtorek, czwariek, piątek w godz. 7.30-15.30 

środa w godz. 7.30- 16.30 
tel. kom. 0605 397 892, 0605 397 50 I 

kasa biletowa 
czynna od wtorku do soboty w godz. 1200- 19.00 

i zawsze na godzinę przed spektaklem 
tel. (O 81) 532 42 44 w 354 
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repertuar teatru w internecie 
http://vvww.teatrosterwy.pl 


