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KARTOTEKA WSPÓŁCZESNA 

Wojciech Swidziński 

Opublikowana i wystawiona pu raz pierwszy w 1960 r. Kartuteka Ta

deusza Różewicza stanowi prawdziwy feno111en pulskiego dra111atu 

i teatru. Sztuka pisana na przekór obowiązujący111 wówczas, a dziś 

już często zapo111niany111 kunwencjo111, wyratnie usadzona w rzeczy

wistości Polski Ludowej końca lat 50. jest wciąż ko111entowana i chęt

nie reżyserowana na scenach teatralnych. nie tylko w kraju. ale 

także za granicą. Stala się swoistY'lll klasykie111 awangardy - na po

zór rozpoznany111 i oswojonY'lll, a jednak wciąż kusząc;r111 kolejnych 

realizatorów do odnajdywania w niej nowych sensów. 

Przez ponad 50 lat 111ierzyli się z nią najwięksi twórcy polskiego te

atru - Konrad Swinarski i Tadeusz 10111nicki, Krzysztof Kieślowski 

i Gustaw Holoubek, Krzysztof Rau. Kazi111ierz Kutz, Wojciech Sie-

111ion. Jan Peszek ... Ostatnio w roli Bohatera Kartoteki występowali 

111. in. Zbigniew Za111achowski i Andrzej Chyra. 



A przecież liczne konteksty polityczne wplecione w sztukę stają 

się coraz odleglejszą historią. Sceny takie jak re111iniscencje wę

gierskiej rewo,lucji 1956 r., czy sa111okrytyki wobec postawy przy

jętej w okresie stalinowski111 lslynne wyznanie „klaskale111") wyllła

gają już objaśnień historycznych i biograficznych. Zwłaszcza. 

że ze względów cenzuralnych podawane były przy po111ocy aluzji 

i niedo111ówień. Zburzenie tradycyjnej fo,r111y dra111atycznej w Karto

tece także nie wydaje się już dzisiaj specjalnie bulwersujące . Zaraz 

po, prapre111ierze krytyka wychwyciła zresztą, że utwór wiele łączy 

z po:dbijającY'lll wó,wczas zachodnie sceny teatre111 absurdu uraz sztu

ka111i Sa111uela Becketta. czy Eugene'a Io.nesco. Podej111uje on także 

przekorną grę z tradycją Wielkiej Awangardy - surrealistyczny111 

kabarete111. ekspresjonistyczny111 „dra111ate111 Ja", jak również dzie

dzictwe111 ro111antyz111u i neoro111antyz111u z centralną postacią nie

przenikniunego buntuwnika. rzucającego wyzwanie E.ogu i światu. 

Dlaczego w Kartatece do dziś pulsuje energia inspirująca nie tyl

ko ludzi teatru? W 111oi111 przekonaniu jest tak głównie dlatego, że 

po odrzuceniu przez Różewicza tradycyjnej intrygi, ciągów przy

czynowo.-skutkowych i jednorodności postaci. pozostały w niej 

czyste syt u ac j, e. stanowiące sedno każdego u tworu dra111a tyczne

go. Jedno za drugi111. w pozo,rnie przypadkawej1 kolejności. następują 

spotkania :Bohatera z kilkunasto111a postacia111i-ucieleśnienia111i. 

będący111i raczej sy111boliczny111i typa111i. „111aska111i", aniżeli żywY'llłi 

1 udż111i. Slo·wa, które wypowiadają. wydają się trywialne. ni by wycięte 

z artykul<iw. wywiad6w i reportaży publikawanych na la111ach „Prze

kroju" czy „Pali tyki" z 1960 roku. Wielka siła ty.eh sytuacji zostaje 

jednak zachowana dzięki skrajnY"fił uproszczenio•111 i nie111al geo111e

tryczny1ll aranżacjo111 . ZobaczJRy: Bohater leży w łóżku lpozio111l. jego, 

rodzice stoją u wezgłowia l pion). Kierują wobec niego, szereg preten

sji - o brzydkie zabawy, wyjedzenie cukru. czy nieprzygotowanie 

do referatu - znanych jakby ze zgranej farsy, czy sczerstwiałego 

dowcipu. Bohater przyznaje się do winy, niczyllł przed O·blicze111 sądu. 

choć nie sposób stwierdzić, czy robi to poważnie. czy raczej drwi. 

Jest w tej scenie znany każde111u aż nazbyt dobrze radzinny 111ikro

dra111at, dość banalny, a jednak ożywiany absurdalny11l kontekste111 

hu111or. jak również nuta poezji nieodłącznie towarzyszącej wspo-

111nienio1ll grzech6w dzieciństwa. 

Sytuacje te zdają się nie tworzyć żadnego wzoru. Pozostają niedo

powiedziane. utwarte. jakby zapraszając do nadawania i111 własnych 

znaczeń. Chętnie proponują je kolejni realizatorzy teatralni; po

szukują ich czytelnicy i publiczność. Przede wszystki111 jednak wy

twarza je kontekst wspó,lczesności - politycznej i 111edialnej. ale 

także codziennej. ulicznej. Dlatego Kartoteka 111oże stanowić nieza

wodny baro111etr polskich nastrojów, ko111pleksów i 111arzeń. Zarówno 

w 1960, jak i w 2012 roku. 

Naczelną sytuację dra111atu Różewicza stanowi od111owa i wycofanie 

się :Bohatera z własnego życia. statusu. poglądów. roli. historii. 

Można spróbować tlu111aczyć to także na sposób dosłowny - spóżnio

ny111 a takie111 wywołanego wojenną tra u111ą zespalu stresu pourazowe

go - jednostki chorobowej opisanej, dwadzieścia lat po prapre111ierze 

Kartuteki. Klucza do określenia postawy Bohatera wypada więc szu

kać raczej w planie 111etaforycznY'11ł. Jest w jego zachowaniu pewna 

analogia z gniewe111 Achillesa, który du111nie od111awia kontynuowa

nia walki pod JRura111i Troi oraz z bierny111 opo•re111 Mahat111y Gandhie

go, zwrócony11l przeciwko kolonialnej władzy. Jednakże w postawie 

E.ohatera brak wzniosłości. Achilles. jak przystało· na herosa, pro

testuje na sto,jąco, Gandhi siedząc zaprasza do roz111owy, zaś Bohater 

Kartoteki przeważnie leży w prywatny111, wywleczony111 na scenę łóż

ku. Jego protest jest zdegradowany. wstydliwy i nieciekawy. Pozo

staje jednak proteste111 i to naznaczony111 jakąś ostatecznością. 

Paraliżujące Bohatera znużenie otaczającą rzeczywistością - od-

111owa uczestniczenia w chocholi111 tańcu 111asek ~ jest odczucie111 na

dal obecny.JR i tYJR częściej spotykany111. i11l bodżce zewnętrzne stają 

się intensywniejsze. a zaraze111 uboższe w treść . Na Bohater a napiera 

jego przeszłość, spleciona nieodłącznie ze sko111plikowaną historią 

X.X wieku. Jest w niej okupacja i partyzantka, partyjne posiedzenia 

i pali tyczne procesy. Kolejne indywidua z przeszłości, niczy111 

upiory, nawiedzają go i żądają od niego zaangażowania, akcesji. 

opawiedzenia się za czY'llłś lub przeciwko cze111uś . R6wnież na nas. 

choć 111inęló już pól wieku. wciąż naciska nie111ożliwe do· przepraccr 



wania dziedzictwu. Obchudy rocznic zakuńczone przykry111i awan

tura111i, gr-y; rekonstrukcyjne. wyprowadzające na ulice przebranych 

po.wstańc<iw, polityka historyczna, 111edialne filipiki „za" i „prze

ci w", teczki, afery, żądania przeprosin, wy111achiwanie sprzecznY111i 

ideallłi i nie zawsze przellłyślanyllłi hasłallłi ... Współczesny .Bohater 

Kartoteki llłOże llłieć nie111ało powodci.w do odwracania się ku ścianie, 

błazeńskiego wieszania w szafie oraz ostentacyj·negu nic-nie

-robienia. Nawet jeśli tli się w nillł żar, wybuchający kilkakrut

nie wspaniały111i llłunolugallłi Różewiczowskiej puezji. Włączenie się 

w tak absurdalną rzeczywistość llłogłoby okazać się krukiellł w sza

leństwo. 

Spotkało tu postać llłającą wiele wspólnego z .Rohaterellł Kartote

ki - Piotra z o.publikowanej na początku 2012 r. powieści Trociny 

Krzysztofa Vargi. On także jest przeciętnY111 polski111 everY111ane111, 

z bierną zł ośli w ością kollłentujący111 otaczającą gu rzeczywistość. 

Narastające zniechęcenie i frustracja popychają go do psychopa

tycznego, na poły rytualnego 111ordu, podobnie jak .Bohatera Ró

żewicza. który w jednej ze scen szlach tuje chór, spełniając jakąś 

pseudoantyczną ofiarę. Z Piotre111 z powieści Vargi trudno się utoż

sa111iać i w ogóle darzyć go pozytywny111i uczucia111i, nie111niej w jego 

tyradach. które w 111yśli kieruje ku całej, współczesności, brz111ią nie 

tylko zgorzknienie, ale także rozpaczliwy protest człowieka, któ

ry nie chce przyjąć świata. jaki na co dzień widzi. Twierdzi on na 

przykład: 

Uwaga narodu została skierowana w stronę spraw jakoby więk

szej wagi, spraw narodowych. po.li tycznych. spraw natur;r llłoralnej 

i etycznej, co jest przecież bardziej zaj111ujące niż to. że od kiedy pa111ię

tallł, pociągi w ty111 kraju skandalicznie się spóźniają, co więcej· - spóż

niają się coraz bardziej'. Na pociechę narodowi dano sport, żeby naród 

w zbioroWY'lll a111oku llłógł odreagować swoje codzienne frustracje, 

także te związane ze spótniającyllłi się pociąga111i, dziurawY'llli dro-

gallłi, ze spektakularną wręcz brzydutą tegu kraju, który co prawda 

llła llłurze. jeziura i góry, ale wszystkie llłałe i byle jakie, 111urze nie

duże i nieważne, góry średniej wielkości, jeziura liczne, ale niecie-

kawe i płytkie, a pullłiędzy ni111i llłoje llłazowieckie połacie pól, przy 

którycb nawet holenderskie poldery wydają się piękne i oryginalne. 

Ta.ki potok beznadziejnego żalu i zniechęcenia 111oże dziś wylewać 

właśnie upadły wnuk .Ruhatera Kartoteki. Wtedy - „po końcu świa

ta" - jego poprzednik tkwił w rzeczywistości ruzbi tej po przetocze

niu się największej w dziejacb fali totalitaryz111u. Dziś grzętnie 

w świecie bezkształtnym, pstrokaty111 i llłiałki111 - w bau111anowskiej 

„płynnej1 nowoczesności". Różna jest więc przyczyna tego stanu, ale 

skutek pudobny. 

Ruhater Kartuteki ukryty w swuillł llłieszkaniu, nie oddalają

cy się od łóżka. które nader często okazuje się łoże111 boleści, jest 

więc nieod111iennie postacią tragiczną. Swoją postawą podważa 

jednak również własną „tragiczność" - nie pozwala jej zakrzep

nąć w patetyczny111 gry111asie i zręcznie WY111yka się przY'łapa

niu na jakimkolwiek „serio". Po111agają llłU w ty111 111aski, których 

utajoną obecność w dra111acie wykrY'ła już krytY'ka w 1960 roku. 

Jan Kott stwierdził. że z111agania .Bohatera sztuki Różewicza po

wtarzają schellłat wielkiej sceny. z Wyzwolenia Stanisława . Wy

spiańskiego, w której 111ickiewiczowski Kunrad 111ierzy się właśnie 

z 111 a s k a 111 i - wizerunka111i narodowej przeszłości i teratniejszo

ści. Ich realne wprowadzenie do Kartoteki jest z pewnością teste111 tej 

interpretacji, pociągając zaraze111 szereg konsekwencji takich, jak 

odrealnienie, przeniesienie całości w WY111iar snu. zwiększenie dy

stansu wobec po.staci. .. 

Andrzej Ro~hin po raz pierwszy wystawił Kartotekę Tadeusza Ró

żewicza w 1971 r . w 'leatrze Wybrzeże w Gdańsku. Dla doświadczonego 

twórcy teatru studenckiego Gong 2 była to pierwsza praca w zawo

dowy.111 teatrze dra111atycznYJlil. O tej zaskakującej i kontrowersyjnej 

inscenizacji pisano 111.in.1 „Jest to propozycja nowego teatru- teatru 

który zrywa z literaturą l..J. Doskonałość tego przedstawienia po

lega na konsekwencji i precyzj,i w wynajdywaniu teatralnych ekwi

walentów dla literackiej warstwy tekstu" . 



Powrót do najsłynniejszego utworu autora. z którego dzieła111i re

żyser 111ierzył się wielokrotnie. 111a wy111iar szczególny. Takie spo

tkanie po latach pociąga za sobą rzecz jasna artystyczne ryzyko. 

ale w jego wyniku 111ają szansę powstać dzieła o niezwykły111 znacze

niu. 
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'fudeusz Różewicz 

Pueta, dra111at0ipisarz. prozaik. Urodzony w 1921 r. w Rado111sku 

w woj. łodzki111 . Młodszy brat Janusza Różewicza - poety za111or

dowanego przez Gestapo w 1944 r„ starszy brat Stanisława Różewi

cza - reżysera, z który111 kilkakrotnie opracowywał scenariusze 

fil111owe. W czasie wojny należał do Ar111ii Kraj0iwej1 i przez półtora 

roku walczył w leśnych oddziałach: partyzanckich. W tylil okresie 

debiutował to111ikie111 „Echa leśne" ll944l. Po wojnie jego zbiory po

ezji „Niepokó1j " ll947l i „Czerwona rękawiczka" ll948l wywarły ogro111ne 

wrażenie, nieograniczone jedynie do środowiska krytycznali te

rackiego. Rezygnując z interpunkcji, wprawadzając e111ocjanalną 

i intuicyjną wersyfikację stwarzył nową for111ułę wiersza nazy;

wanega „wiersze111 różewiczowski111". Jako, dra111atopisarz debiutował 

„Kartoteką" ll960>, której prapre111iera adbyła się w warszawski111 'le

atrze Dra111aty;czny1lł. Przez kolejne 22 lata napisał szereg utwo

rów scenicznych. podważających powszechnie przyjęte konwencje 

teatralne lcykl „'leatr niekansekwencji"l, komentujących współcze

sność l.,Swiadkawie, albo nasza 111ała stabilizacja", 1%2l, bądż pra

wadzących przewrutną grę z tradycją l „Riałe 111ałżenstwo", 1973l. Pa 

dłuższej przerwie w pracy dra111atopisarskiej opublikował „Karto

tekę rozrzuconą" ll994l, uzupełniającą i uwsp6łcześniającą niektó

re wątki „Kartoteki". Od 1968 r. 111ieszka we Wrocławiu . Nadal pisuje 

utwory poetyckie. Jego dra111aty wystawiane są na scenach całej1 Pol

ski o.raz za granicą. 
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