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Józef Kelera 

KARTOTEKA WCIAŻ OTWARTA 
albo 

PRÓBA ZŁOWIENIA BOHATERA 

Pisana w latach 1958/1959, publikowana po raz pi erwszy w "Dinlogu" w lu
tym 1960 1 grana po raz pier-Nszy w tym samym roku na Sc enie Prób Teatru 
Dramatyc znego w Warszawie, "Kartoteka" rozp oczyną. wyj a tk c•10 orygina lną 
twórczość dramatopisarską znakomitego już wówczas peety. z pewnej szc ze
gólnej perspektywy mo ż na ją teł. traktować jako żywy pomost pomiodzy liryką 
i prozą poetycką Różewicza a późniejszymi jego drsmatami 1 uważni czytelnicy 
jego wierszy z tamt ego okresu odnajdą w "Kartotece" bez trudu znajome moty
wy, tutaj wszakże scalone w szczególną budowę, o wyjątkowym znaczeniu dla 
dramaturgii polskiej ostatniego piętnastolecia. 

Dlaczego "kartoteka"? Pł!'zecież mielibyśmy prawo określić ten dramat 
jako pewien rodzaj, dość niezwykły, opowieści biografi c znej w lułnych sce
nach, obrazach, skojarzeniach ••• Tak. Mamy prawo uznać, iż jest t~ opowieść 
biograficzna o postaci mianowanej tu "Aohaterem". Tylko że postać ta jakoś 
nar.t aię rozpada, rozsypuje, Nie potrafimy jej określić, nie bylibyśmy w 
etanie wyłonić z niej jakichś wyraźnych cech osobowych, charakterystycznych 
I nie dlatego, że ów Bohater nie ma imienia lub też ma imion wiele, coraz 
to inne1 to okoliczno,6 raczej podrzędna i pewien rodzaj chwytu - info?'l!8~ 

cja raczej naddana /pełniąca też czasem, dodatkowo, pewne runkcje humorys
tyczne/. Nie potrafimy jednak wyłonid osoby z wielu różnych dotyc211cych 
jej informacji biograficznych, ponieważ nie składają aię one w znac zącą 

osobową strukturę, ustabilizowaną w swej uchwytnej jakości, skrystalizo
waną wokół jakiej' trwałej i ważnej treści. kierunku, dążenia. Nie zmierza
ją nawet do takich uataleń1 nie wiążą się w żadną"całość", ale też - co wi~ 
cej - nie kryją w sobie żadnej autorskiej sugestii, że jakaś "całość" może 

lub powinna z nich wynika6. Wprost przeciwnie! Jak w znanym, bardzo znamie
nnym wierszu R6żewicza, trochę wcześniejszym od "Kartoteki" /"To się zło

żyć nie może", w tomie "Poemat otwarty"/1 "To wszystko jest składanie, któ
re się złożyć nie może". 

A. zatem: nie księga tyc1a Bohatera, tylko właśnie k a r t o t e k a. 
Luźny zbiór kartek w otwartej szurladzie,ńa każdej jakiś luźny zapis poje
dynczy, strzęp zapisu, często z pozoru - czyli z punktu widzenia "istoty" 
owej biografii - niepotrzebny. bezwartościowy. Ale mający swoje miejsce 
właśnie w takiej kartotece. Kartoteka nie jest więc nawet "porządnie pro
wadzona": kartki aą pomieszane, infonnacje bardziej znaczące wymi e s zane z 
pospolitą makulaturą, tak jakby bez selekcji, bez "hierarchii prob l emów". 
Ocz7'1fiŚcie, jest w tym układz i e bardzo przemyślna selekcje nrtystyczn~, se
lekcja autorska, tak jednak zorganizowana, by w ostrym skup ieniu zarysować 
zespół zjawisk nie wykazujących "nad""'z~dnego sensu", kierunku , zas'ld y po
rządkującej1 to co•, co się "złotyć nie mote•. 

Dlaczego "to się złożyć nie może"? Czy t ak być musi, c zy tylk o tak 
bywa? To istotne. Otóż mamy pr!iwo sądzi ć , ż e ta znamienna poe t ycka foi-muła 

Różewicza nie wywodzi się jednak z za ł o; cń o chai-akterze egzys tcnc J„lnyrr:, 
Wywodzi się r aczej z okreś lonych do~wiadc z eń konkretnych, dotycz y :' ywych 
zjawisk wsp~łcz ~ Enej ludzkiej 1istorii: hist~rii, a nie "los u". r h!~tor· 
jest t ż i iri. e "P sana w•kartotekę• biograrii Bohatera. Albo odwrotniet kartote-
ka ostro wpisana w historię. Strzępkowe zapisy teJ b1ograri1 mówią nam 
przecież dosyć. by ją określić bard.ze ...,.ra:lnie przez hhtorię i w historii 
współczesnej. /)loże wspó!czeenej ju.ż tylko dla nas - dla autora, dla 
krytyka? Może jut wcale nie wepółcze~nej dla dzisiejdzych maturzystów?/ 
Wieiny zatem, że Bohater jest 11111iej więcej rówieśnikiem poet;". ,Tret 7 jeg<' 
"pokolenia", które różnie już mian,.· ·ro: r.zaeem"pokoleniem Kolumbów" /do 
tej etykiety Różewicz odniósłby się raczej niechętnie/, kiedy indziej 
pokoleniem "poetów rozstrzelanych•. Ale Bohater nie jest poetą 1 jest os~b
nikiem raczej przeciętnym /wszelako bliskim i syinpatycznym autorowi, jak 
się zdaje/, o biograrii dość typowej dla tego właśnie pokolenia Polaków, 
któremu przypadły doświadczenia najokrutniejsze, skądinąd 'naJbogatsze•, 
Co z nich wynika? Czy co~ yYDika poza spustoszeniem? 

'"Jak to sie stało?!• - pyta Bohater. - •Nie mogę zrozumieć. Byłem prze
cież 1 we mnie było duto różnych rzeczy, a teraz tu nic nie ma ••• • 

Czy jest wiec "Kartoteka" nade wazyatko •dra.matem pokolenia?" Tak ale 
Ją często interpretuje. I jeat to interpretacj, bez wątpienia uzaaednio'lr, 
trarnc. , narz:..:cająca się jako interpretacja pierwsza. Ale niep,łna, "Karto
teka"jeat "dramatem pokolenia•. bo z tego pokolenia jest R6tewicz. Ale 
poprzez to materię rzeczy bliskich jeat tet dramatem pyt~ generalnych1 
o możliwość, o szansę bardziej akutecznej, bardziej znaczącej reintegracji 
żywych lud zkich doświadczeń. Będą to więc te sBJDe w istocie pytani~ , o któ
rych była już mowu poprzednio. 

•Kartoteka" stanowi przykład wyJ11tkowo ciekawej realisacji struktury 
drBJDatyc znej, która w utworze a ' takich odczuć i przemyśleń zrodzon0·m oka zu
je się strukturą konieczną i jedyną,jaka r.:o żt je wł"śnie w pełni ujawnić, 
zmaterinlizować scenicznie. Ma wiele punktów stycznych z metodą organiza
cji tworzywa poetyckiego w liryce Różewicza, zawiera te! prawdziwie crygi
nalne przetworzenie niektórych technik i konwencji znamiennych dla no·Nszych 
kierunk6w dramAturgii i jednocześnie jest propozycją nowej rormuły drama tu. 
Z tych wszystkich względów zasługuje na baczn~ uwagę. 

Mówili ś my o "kartotece" zapisków i aneksów bio,graricznych lub do~:;cz ą
cych w jak i ś sposób biografii Bohatera1 było to jednak tylko wyjaJ nieni e 
obrazowe - zastępcze - tłumaczące fo:n:uł~ tytułową, z niej wywied z i one. 
W rzeczywistej budowie dramatu ta "kartoteka" przybiera postać lu1nych 
scen, wyrywkowyc~ z pozoru dialogów, monologów, wierszy, obrazC: s cc>nicz
nych. cytatf·v w pewien spos6b przykroj ol"!ych lub przetworzonych, c zasem 
dosłownych, informacji encyklopedycznych i wyliczanek słownikowych zestro
jonych w litanie wyrazów, które jeż11 sie na siebie, kompromitują się swu• 
zbiorowym sąsiedztwem, swoiście też punktują sceny.Wszystko to razem ma. 
rytm p r z e p ł y w u. "Przez otwarte drzwi - pisze autor we wstopnej dy
spozycj 1 scenicznej - przechodzą • piesznie lub wolno ró żni ludzie. Czaeem 



•ł701la6 1117Wki 
117 pnes pok6j 

··' 
rozacSw. Csaaea stoją i czytają gazet, ••• W7gląda to tak J ~ 
Bohatera przechodziła ulica•. Saa zaś Bohater powie J'd a 

• e nej „ 90en końcoW)'oh1 •wazyatko jut na zewnątrz. A ta.m 811 jaldd t-rze, 
drsewa, obłoki, umarli ••• ale to wszystko t7lko przepł,.a przeze mnie." 

W7giąda w11c na to, *• w8z7atko, eo dzieje •it w t;ym dramacie, dzieje 
•it w 'wiadomofci, w pamitci Bohatera. A 110le ssawe\ we śnie? Wiele na to 
••kazuje. llecbani&111 ekoJarzeń i prz7pomnie~. sekwencje scen i działań, 
nagle wyświetlon7ch obl"'l:6w i etrz1pk6w ze •śaietnika pamicci•, z rezenru
aru niepa.aitoi. B76 110te, wekazuje na to r6wniet nawet taka uwaga autoreke1 
•wes7atkie przed.aiot7 1 meble eą prawdziwe. lob rosaiar7 eą trocho w i c
k • z • od no:raalAJob•. Za konwencją anu w •Kartotece• opowiada sic naj
bardziej zdec7dow9nie Marta Piwil1aka, piez,01 •Ta eztuJra •n1 eit od pocz~t
ll:u do końca, 'Di sit -.oząco, Jak •Slub• G011browicza. Miejscem akcji jest 
udrtczona podśw1ado110'6 Bohatera. •Kartoteka• pokazuje proc•• tworzenia 
obrazów. Z·aenn70b sm6!r, z natr,blie uozepion7oh a6zgu fraciaentów powstają 
•JDtet7ozne wizje pełne llUC8•tTWD•So &naczenia, tego WJł•z•gc eeneu, które
go zaweze •kłouni ja•t•41Q' doezutiwał! •1t w ellAOb. Matura, ten koszmar tak 
tnoWT - ·rozrasta •it w wizJt t7oia jato Di•uataunego agzaainu. K7śl1 o 
fał•zTWToh wśoi•kł7oh konkret7zują •1t w obraz Pana z przedziałkiem. 
Wracają waz7atk1e dra•t7ozn• 1 dr1oaące UIOr"J' dai•cińetwa, kołaczą •it ja
ki•' art7lcuł7,c)'tat7 1 ur;tWki resmchr, A waz7stko to zdaforaowane przez pod-
4w1adc•o'6, WJkoślawione, groteetOIN•. 

To wez7atko prawda. PowiJuli4-., 4eclnak paaittad, łe R6łew1cz progr-o 
kpi sobie z •••1•tt1oh konwencji dramat7o~h, 1 t70h daW11iajez7ch, 1 

t7oh nowaz7ch. Po•łllp,18 •it D1.Jd w potrse'b1e, ale teł igra niai demonatra
a7JD1•, paloea J• w)'t7ka, --• u eiebie. I tall:, powiada Bc-llater do Pana 
• przedziałkiea1 •Siadaj. Zaras zrobi.IQ' kawt• •prmrdzi• 1111• ... kaW7 1 fili
łan•k 1 pienitdz7, al• ocl oaego ja•t ll&drealir.a, „tafis7ka, poetyka 
a6w ••• • Ta w)'t7kana •poe"t)'ka mdw• •bi*7 sa'• R6łewiczofr1 do apec7fioz
ll•3 orpAisaoji •teriału dramat7oa.ep, pc4obai• Jak technika •atrwnien1a 
•wta4cmo,ci• Bohatera - r6omie tu i•totll&, t&atll wepiera3,oas ale, poełu
iując eit techn1Jc4 prz7datJ14, R6łewioa Ili• !Qil1 J•J ulegaó, poddawa6 811 
Jej' aeohaDizmowi, reliaowa.6 6" meohaniza jako tati. Z poaocą technik i 
po•tyk prz7dat117oh buduje wito :raoa•J pewian llOdel właaej, kreowanej rze
os,.iato4o1 • o a n ł o •Il• J, rs,4sODeJ prawami poet7okiej kreacji. 
I w te3 soenioznej rzeozJWi•to6oi, oJ'gmlizow.aej /w •Kartotece•/ na ogół 
zgodni• z bardzo trafn;pli u•taleaiald. Pi~kiaJ, proponuje tet widzowi 
oo' w rodzaju •f&Z"I w kar1:otet1•. 

w t1 gro wo1ąpitł• .,, ocz,.i4o1• - u r6tn70h prawach, w rótnej tunk
oJ1 - wsz7attie r6łJlorodlle ele„nty składowe dramatu, waz7atkie jego •kart~ 
swej' metodt koJarzellia •trukt1U7 dr ... t70sn•3 z tak rółnorodnych akładni-
11:6" i tworzJW roswiDie potea Rółewicz w naet1pDJch dramatach, ale jut 
"Kartoteka• prezentuj• łt metoclt w poetaci do66 wyratnej 1 określonej jako 
oel0W7 Z8.11178łooo 

Te rółnorodn~ a zespolone elementy kreują łącznie rzeczywietość dramatu 
_ •realiat7~zną•, jak to z naciekiem utrz7111uje R6tewicz1 bo są prawdziwe, 
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ka~7 z ooobna, i dają świadectwo prnwdzie, al e zurazem •poetyc'-ą" -
tale rćwmleł twierdzi autor - poetycką poprze!! ekupl enie mnt„ri i r:e c zy 
i zespolenie o swoiet7ch rygorach buJvw7, októ~ch była Mowa. Gra ze
a~roJonych różnokształtnych tworz7W 1 akładnikdw kształtuje tet pole we
wnetrznych napifć, zdarzań, zawe:fleń, zwielokrotni0nych poetycko znac=eń 
i układów znaczeń zakwcstionowa.~7ch. Tworzy wiec dramaturgie, tworzy w 
ietocle •aJccJ1• 1 konflikt7 dramatyczne, choć jeet to •aJccJ~· bardzo 
•zczególna 1 niazW7kła, 1 bardzo r6tna od wszelkiej akcJ1 w dr'l!!'~cie 
t~d7cyjD71D. Nie iiynika /na ogół/ z działania w dawniejszym zn&czeniu: 
z dątenia 1 z opozycji dąte~ ~?ateci P.mierz~jąc7cb w określonym kierunku, 

1 
J 

w r6tnych kieninkach aprzecznycha nie "'71'ika zwłaszcza • fabuły, kt6rej 
sie - na ogół, w rozwiniotej drlllllltycznie poetaoi - Rótswicz wyrze~a. 
lub pragnie aie jej .,rzec. W,n1ka wszalcte ze spleć 1 działań w obrebte 
poezczeg~lnych acan, obrazów, eegment6w drlllllll.t7czn7ch, ..,.nilca z ich prze
pł,_u właśnie i montatu znaczącego, a nareszcie, Jall:o sic rzek~u, ze •ku
pienia 1 zderzenia ró!nokaztałtnej materit rzeca7 -materii świata, tale 
jak go widzi Rótewicz, 

/w•toe do T. R6tewtcz,•Karto
teka , Oaaol1neua 1972/ 





Józef Ratajczak 

NIEOBECNOSC BOHATERA 

Bohater "Kartoteki" R6~ewicza zos;ał demor.stracyjnie zakwestionowany 
cudzisłowem. I nie ma on ~uż wł~$ciw1e w sobie nic z bohatera. rozbawiono 
go wieku, zajęcia, wyglądu. Nawet miejsca w sztuce. Odebrano mu język wy
r6tniający go i określający, daj~c wzamian banały, ~tereotypy l cytnty -
wyjote z gazet, słowników, samouczków do nauki Jozyka ••• 

"Bohatera• tworzy tutaj ciąg ludzi anonimowych lub zaledwie obdarzonych 
imionami. Są to przypadkowi ludzie z ulicy i biura, a~aiedzi i nieznajomi, 
z którymi na równych prawach wystepować mogą zmarli, zwierz~ta i ludzie 
Upodobnieni do zwierząt, martwe przednioty i upersonirikowane pojecia ab
strakcyjne. Zaludniają oni, depcą i tratują, przemierzają we wizatkich 
kierunkach równocześnie przestrzeń uwolnioną przez •Bohatera",jego miejsca 
w dramacie i - nie obawiajmy się tego doda6 w tyciu. Tu Jut nie chodzi 
o to, te "Bohater" rozsypał aie wewnetrznle i zaczął zalP.te6 w c~łości od 
sytuacji /Jak to było jeszcze u Witkiewicza i Peipera/, lecz o to, ±e Jego 
uformowanie i istnienie stało sie wrecz nlemotl!·H. Pr,_:1.ajmniej w swollll 
jednoetkowym,indywidualnym wymiarze ••• 

Skoro zstem "Boilater• stał ale niemotli"J' i wypadł z dramatu, nie mejąc 
o co ani z kim walczyć, zagarntety przez tłum, gromade, w której rozproszj 
sit katdym słowem, myślą i uczynkiem, akoro - niczym w danych statystyoz
nyoh - sprowadzony został do "przeciotnej", do roli niemego "świadka"', ,„; 
••półwyraziciela świadomości zbiorowej, właśnie epizody i postacie poboczr11 
urosły nagle do rzedu jedynego 1 wyłącznego tworzywa sztuki. Odpadła ró ... • 
niet akcja, ujmowana odtąd takte w cudzy•łów, "owa budowla, która była 
celem zabiegów dramaturgów greckich, eltbietańskich i częściowo warszaws
kich, a nawet krakowskich, a którw niczym utracony, podstawowy członek 
ciągle sprawia ból•. 

w ten apoaób rumowisko atało sio budową, anonim - bohaterem, brak akcji 
jedyn~ do przyjęcia a:;:: ją •• , 
Bobatar "Kartoteki" nie ma tadnego imienia. Nie tylko dlatego, aby nie 

było motna go zidentyfikować. Na odwrót - pragnie on mieć jak najwięcej 
imion, pragnie tworzyć swoje oblicze •na kształt i podobieństwo wszystkie
go", choć zdaje sobie sprawę, te "wszystko• zaoiera rysy 1 słowa 1 prowa
dzi do zagubienia sio w "niczym•. Ten •Kohater" jest wiec z góry,z zało
tenia niejako "niczym", świadoaie myląc to, co "własne" z "cudzym•, a 
takte istn~ejąc tylko poprzez innych, dzięki innym, w innych. Jego wym1en
no'6 nie ulega zatem wątpliwości podobnie jak jego wielokrotnośe. Dla ojca 
jest aiedmioltnlm chłopcem, który ukradł złotówkę, dla matki czterdziesto
letnim mętozyzną, dyrektorem administracyjnym operetki, Olga widzi w nim 
Henryka, ale bez zmrutenia oka godzi się tet na Wiktora, wujek nazywa go 



Stasiem, Władziem, Piotrusiem, Kaziem, Dzidkiem, jak gdyby nie tylko 
"Bohater" był coraz to inny, lecz również wujek. "Tłusta Kobieta" uważa 
go za' Wacka, Jurk1<, Dzidka, Zbycha, dla Dziewczyny piszącej list jest 
Jankiem, dla nauczyciela - maturzystą. "Myli się" także ojcu, który nazy
wa go Władkiem, Tadkiem, Wacłiem. Zresztą 1 sam "Bohater" nie ma poczucia 
własnej tożsamości. •Ja l:lBll: na !mir Wiktor" - mówi do Olgi. •wam na imię 

Wacław!" - przypomina Tłustoj Kobiecie. I podejmuje jednakowo skwapliwie 
wszystkie role, jakie podsuwają mu inni. Stąd nie bez racji wykrzyknie 
w pewnym momencie Starzec III1 "Zlitujcie się, to nie bohAter. To po pro
stu śmtd. Gdzie się po.:ział:y dawne boila.tary, orfeusze, woje, proroki?" 
"To jest teatr na miarę naszych wielkich czasów• - wpada mu w słowa StĄrz•o 
II, A aam "Boh::i.ter odpowie im pośradnio,wyznając Wujkow11 "Kiedy byłem 
ll'::i.łym chłopcem, bawH:em aię w konie. z-ieniałe1~ sic w konia 1 c rozwianą 
grzyw, pędllliłe111 pr?.ez podwó1•1to i ulice. A teraz, wujku, ni& mogę a1.ę za111is-
nić w człowieka, cho~ jestem d.yrektorem instytutu.• To tak ja~ w cytacie 

z wiersza •Zielona róta": 
nic nie 111~wisz 
mówię te nic jeet w naa 

Postacie występujące w •Kartotece• mówią również owo •nic•, posługują 
się j~zykiem w stanie rozkładu, który ich zrównuje, niweluje, nie wyraża. 
Dialogi meją tutaj walor monologu, płyną obok siebie, nie wyodrębniajllC 
nikogo ani nie charakt~ryzując. s, to słowne •k&mieliny, informacje, hasła, 
wytarte zwroty, pierwszę lepsze, jakie przychodz~ na myśl. Cytaty z kla•y~~ 
ków i fragmenty gazetowych artykułów. Zdatne do utycia prze?. katdego 1 prs7 
byle· oka21ji.Nie 1111leżą więc właściwie do nikogo :l nikt ich nie bierze na 
własne konto. Nie ponosi za nie odpowiedzialności. SprzyJa to w ocz;yw11t1 
sposób uprJ3zczeniu, zani'cowi postaci, prowadzi Jo zrezygriowania z jakiej
kolwiek motywacji psychologicznej, do ubezwłasnowolnieni~ i uatatyczn1enia 
bohaterów, zależnych do kc11ca od prcypadku, trafu, który wybiera ich i 
podbija niczym piłeczki pingpongowe. Nawet poszukiwanie elementów pierwia

stkowych, rudymentarnych, postawionych na miejscu dotychczasowych formuł 
i uogólnień nie przynosi przy tego ro.Jzaju Jl••tmri••J'U załoteniach spodzie 
'll)nego efektu. "Przeciętny osobnik wywieJzliJly z ankietowych bada.il jest bu
wiem widmem sennym albo zagubioną mrówką w mrowisku. Musi być do tego 
stcpniR iRden, aby ka~dy mógł aif c nim utotsamić - 1 do tego stopnia 
wszechobP.cny, by nie mógł na oer1o w żadnym poszczególnym •egzemplarzu• 
zaistnieć •• , 

Pod tak pojmowanego "Bohater~• motna jut. tylko podłot.yć •Ludzkość; która 
równocze~nie oiradza się i ginie, jest wszystkim - i zarazem niczym,jeśli 
brać pod uwag~ reprezentując~ ją jednostkę, indywiduum, które straciło 
indywidualność, poczucie odr~ bnoćci, bo usiłowało ogarnąć i wyrazić zbio
rowość, "Tedy z Nicz~go śwint był powołany, Niczemu tedy znowu jest oddany• 
- mo.żna by powiedzieć słowami Richar~a Crnshawn ze s"koły Johna Donne'a. 
I w tym odwr6ceniu sen~u znanej fcr~uły biblijnej, według której Bóg stwo
rzył Ewiet, odnaleźć mo ż na także łut prawdy o poszukiwaniach wsp6łczesnych 
dramoturg6w, /"Dialog" nr 10,1970/ 
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