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W połowie dnia - w połowie życia, 

pośród spraw tego świata, Kazdy zatrzymuje się , chociaż jeszcze nie umie
ra. Żyje, ale j uż jakby na zewnątrz własnej biografii - oszołomiony, bezradny, 
po chwili jednak bliższy prawdy o sobie i o świecie. Ten moment zatrzyma
nia, rezygnacji i refleksji człowieka nad samym sobą - jakby spóźniony pro
log właściwego życia - jest jądrem średniowiecznego moralitetu. Bez szwan
ku przeniesionym we współczesność dzięki takim projektom dramatycznym. 
jakim jest Kartoteka. Uzywam słowa .,projekt". gdyż w Kartotece od począt
ku kryly się możliwości przekształcania. rozbudowywania, komplikowania. 
Różewicz dop isywał partie dialogu, wprowadzał nowe osoby, ciągle jednak 
koncentrując się na osobie Bohatera. na jego „sprawie". (. „) Bohater wie
dział o sobie więcej . my - wiedzieliśmy więcej o Bohaterze .. Rózewicz "otwie
rał" przed nami jego życiorys, a zarazem jego wewnętrzną biografię. Nieza
leżnie jednak od stopnia komplikacji tekstu - 1 inscenizacji - Kartoteka nigdy 
nie zatraciła swego moralitetowego jądra. Przeciwnie. konwencja teatru 
Różewicza z czasem przestała nas szokować, oswoiliśmy się z nią. i to, co 
w latach 60. „nie mogło się złozyć" w żaden tradycyjny wzorzec (życia i te
atralnego przedstawienia), dziś składa się nam w uniwersalny wzór ludzkie
go zagubienia. buntu i rezygnaqi na moment przed wielkim przełomem , kie
dy Bohater - niczym Każdy, niczym Hiob - woła wielkim głosem: .Ludzie, 
chodźcie do mnie wszyscy" . Woła, a następnie prowadzi z przybyłymi trud
ną sprawę" o własną duszę. 

Ale Różewicz rozrzucił swo1ą świ etną sztukę, ostatecznie pozbawiając 
Bohatera możliwości gry - i nadziei na przemianę. Szczęśliwie nie zabronił 
czytać i wystawiać pierwotnej wersji dramatu. Dzięki „sklerotycznej" Kartote
ce obecni, dobiegający czterdziestki dyrektorzy operetek maią więc dobrą 
szansę poczuć gorzki, ale jakze ozywczy smak popiciu. Zanim sami położą 
się do łożek . 

Jacek Kopciński. „Każdy musi to przejśc", 
Teatr nr 718/9 1999, fragmenty 

Tadeusz Różewicz, jak 
mało który z polskich pisa
rzy, jest klasykiem żyjącym 
i - by się za niego zabrać -
trzeba sobie z tym faktem 
poradz i ć. Zwłaszcza że 

srogość wobec użytkowni
ków jego dzieł jest po
wszechnie znana. 

Kazimierz Kutz 

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 opowiadania. Kazdy z was 
może wejść w środek. Każdy 

z was może mi przerwać w pól 
słowa. może mnie wyśmiać. 
Przez ten zg1elk idziemy wszyscy 
do ciszy, do wyjaśnienia. 

Od prapremiery Kartoteki 

Tadeusz Różewicz, 
Formy. fragment 

upłynęło czterdzieści sezonów; gdyby Bohaterowi sztuki z biegiem czasu 
mogło przybywać lat, obecnie byłby już dobrze po siedemdziesiątce Dzi
siejsi inscenizatorzy Kartoteki mają więc kilka możliwości.„ Właściwie moż
na by wystawić utwór z roku 1960 jako sztukę horribile dictu • historyczną, 
jako zamknięty dramat jednego pokolenia. które niemal zeszło ze sceny dzie
jów. Można by przedstawić Kartotekę jako dramat retrospektywny: odegrać 
powrót na scenę starzeiącego się (emerytowanego?) Bohatera, który po prze
szło trzydziestu łatach ponawia próbę rozliczenia się z przeszłością. ( ... ) Moż· 
na by wreszcie zobaczyć w Kartotece współczesny moralitet. sztukę. która 
z upływem czasu, w miarę wygasania zywych niegdyś związków z momen
tem historycznym. w miarę zanikania aluzji sytuacyjnych uniwersalizowała
by się coraz bardziej. Dziś rola Bohatera jest w stanie wchłonąć doświadcze
nia kilku już powoiennych generacji. („.) 

Tadeusz Rożewicz jest no
watorem, który „idzie górą": 

kroczy tropem arcydrama
tów i odpędza od siebie nie
odpowiedzialnych majster· 
kow1czow 1 przeźroczystych 
interpretatorów, czyli rezy 
serów. 

Kazimierz Kutz 



Kartoteka jest niewątpliwie tym utworem, w którym tradycja ro
mantycznego dramatu otwartego i tradycja teatru Wyspiańskie
go zosta!y najbardziej twórczo i nowocześnie podjęte i spożyt
kowane w kreacji nowego ięzyka dramaturgiczno-scenicznego. 
(.„) Forma otwarta Kartoteki może być rozumiana dwojako; ow
szem, jako odrzucenie krepujących reguł kompozycyjnych. kom
promitacja niewygodnych konwencji , ale też jako wyraz dekom· 
pozycj i świata i zanurzonego w nim Bohatera. Otwarta 
kompozycja ujawnia świat bez granic, bohatera bez konturów, 
wyraza brak kształtu, brak tożsamości, stan rozproszenia, roz
mycia. (.„) Sens otwartej kompozycji iesl w tym rozumieniu cał
kiem odmienny nrz w dramacie romantycznym. który ukazywał 
los nadzwyczaj uwrażliwionego bohatera o mocnych, wyrazistych 
rysach Indywidualnych. 

Ale można też odczytywać 
"otwartą" Kartotekę jako dzieło o spotęgowanych znaczeniach 
o zwielokrotnionych możliwościach interpretacyjnych. wlaśnie 
wieloznaczne, oczekujące dopełnień, zakładające aktywność 
czytelnika bądż inscenizatora, a później widza„ Stąd paradoks 
Kartoteki: 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 utwo
ru - wciąż otwartego na nowe interpretacje. Kartoteka ujawnia 
dwuznaczność formy otwartej, która może być rozumiana jako 
wyzwoleme z krępujących reguł, przezwyciężenie zmurszałych 
konwencji , ale i jako wyraz dekompozycji i zatraty tożsamości. 

Teatralny debiut 
Różewicza to kartoteka tematów jego przyszłych sztuk: „tak zwanej 
komedii" Wyszedl z domu, Świadków, czyli naszej malej stabilizacji, 
Aktu przerywanego, Straży porządkowej, Na czworakach, Do piachu. 

W Kartotece faktycznie ~kurtyna nie opada", gdyż dramat ten 
stanowi źródło pomysłów rozwijanych nie tylko w innych utwo
rach Różewicza , ale i przez Innych twórców, czasem może l bez 
świadomości tego rodowodu, bo Kartoteka w takim stopniu prze
niknęła do powszechne] wyobraźni, ze zatraciliśmy poczucie 
autorstwa modelu. Z doświadczeń Kartoteki lekkim gestem ko
rzysta na przyklad Janusz Głowacki w sztuce Polowanie na kara
luchy ( „) , nawet Umarla klasa , a 1uż zwłaszcza Wielopole, Wielo
pole - dwa oryginalne arcydzieła teatralne Tadeusza Kantora -
nie byłyby możliwe bez przemyślenia Kartoteki. 

Zbigniew Majchrowski, 
„Otwieranie Kartotekf', 

fragmenty 

W Kartotece doświadczenie przeciętnego, 
szarego człowieka, 
który przeszedł przez koszmar wojny i dwóch to
talitaryzmów. zostało ujęte w sposób absolutnie 
rzetelny, bhski doznaniom i pamięci kazdego, 
komu przyszło żyć wtedy w Polsce Tę rtetetność 
wobec realności na podstawowym poz1om1e po
znania zapewniał język sztuki. A raczej mezwykla 
róznorodnośc materii Językowych użytych 1ako 
budulec dramaturgiczny. zmieszany w całość ty
leż zdumiewającą. mówiono nawet - absurdalną, 
co prawdziwą. Fragmenty dialogów budowanych 
1ak w klasycznym dramacie, dialogów „podsłu
chanych" w kolejce, na ulicy. wlersze. cytaty z ar· 
cydzieł literatury narodowe], Ich echa i parodie, 
słownikowe wyliczanki. listy, komumkaty gazeto
we, wiadomości encyklopedyczne układały się w 
portret psychiczny współczesnego człowieka, 
Everymana.(„.) 

Wlelolmlenny Bohater, 
przez którego pokój przechodzi ulica każdy więc 

może się wtrącić w jego zycie 1 pójść własną dro· 
gą zanurzony jest w oceame życia; miałkiego. 
codziennego, trywialnego. Współczesny Every
man żyje w tłumie. ale nie ma szans na porozu
mienie z lnnymi, każda próba kontak1u kończy się 
klęską - .nie rozumieją mme ani młodzi, ani sta
rzy", "nie można przekazać lego, co najważnieJ
sze~. Między człowiekiem a światem, bltżnimi 
wyrasta mur niezrozumienia. 

Tylko on Tadeusz Ró
żewicz - potrafi łączyć 
owo wysokie .C" wielkiej 
klasyki narodowej ze 
szmatławą upiornością 
teraźniejszości. W tym 
jego geniusz. 

Kazimierz Kutz 

Elżbieta Baniewicz, 
„Składanie Kartoteki rozrzuconej"', 

Twórczość 1/1999, fragmenty 





... Jestem poetą. Na początku 

drogi nie wferzylem w ten cud .. . 
że kiedyś zostanę poetą, cza
sem w nocy przebudzony przez 
senne strachy i upiory ratowa
fem się myślą pragnieniem 
„będę poetą" przepędzę upiory 
ciemność i śmierć... Wejdę 
w świat/o poezji, muzykę poezji. 
Ciszę. 

(z tomu Matka odchodzi) 

Tadeusz 
urodzony 9 października 1921 
roku w Radomsku, żołnierz par
tyzanckich oddziałów AK w la
tach 1943-1945, oficjaln ie de
biutował w 1947 roku tomem 
wierszy Niepokój. Rok póżniej 
ukazała się Czerwona rękawicz
ka, w 1950 Pięć poematów, w 
1951 Czas, który idzie i kolejne 
zbiory poezji, które określiły 
nowy kanon. To tzw. wiersz IV 
systemu, druga współczesna -
obok awangardowej - odmiana 
polskiego wiersza zdaniowego. 

Tadeusz Drewnowski: -
Rzadko się zdarza, by indywi
dualny wynalazek artystyczny 
stał się wzorcową formą wier
szopisarstwa, bodaJ najpow
szechniej wykorzystywaną już 
pół wieku. Ponadto ten wiersz 
surowy, odarty z ozdób I dekla
matorstwa został wkrótce 
usankcjonowany i na inny spo-

Różew icz 

• 

„ 

sób. W europejskiej dyskusji o literaturze po katakl izmie uznany został za 
prototyp „poezji po Oświęcimiu" . ( ... ) Gdyby na 1957 roku , kiedy ukazały 
s i ę po raz pierwszy jego Poezje zebrane, 36-letni Tadeusz Różewicz za
mkną! swoją twórczość, miałby w poezji polskiej i europejskiej miejsce 
zapewnione. 

Poczynając od drugiej połowy lat 50., równolegle z ustawiczną twórczo
ścią poetycką , Tadeusz Różewicz zaczyna się wypowiadać w prozie - publi
kuje tomy opowiadań, m.in. Opadly liście z drzew, Przerwany egzamin, Wy
cieczka do muzeum. Ponadto, we wspólpracy z Kornelem Filipowiczem pisze 
scenariusze filmów fabularnych swego brata Stanisława - od 1956 roku po
wstawały kolejno: Trzy kobiety, Miejsce na ziemi, Świadectwo urodzenia, G/os 
z tamtego świata. Echo, Samotność we dwoje, Drzwi w murze. - Mówiliśmy 

własnym głosem - ocenia Stanisław Różewicz. - Przemawiało do mnie to, co 
Tadeusz mówił o metaforze: że powinna wynikać z realnej sy1uacji, że dopie
ro ta sytuacja zyskuje znaczenie metaforyczne ... 

Gdy w marcu 1960 roku w Sali Prób warszawskiego Teatru Dramatyczne
go odbyła się prapremiera Kartoteki stało się jasne, że Różewiczowski pro
gram „dzieła otwartego" w naturalny niejako sposób dopełnia się w drama
cie. Po Kartotece powstały sztuki: Stara kobieta wysiaduje, Grupa Laokoona, 
Akt przerywany, Świadkowie albo nasza ma/a stabilizacja. Straż porządkowa. 
Pulapka, Wyszedf z domu, Na czworakach, Biale malżeństwo, Do piachu. Prze
tłumaczoną na kilkanaście języków Kartotekę obejrzała publiczność niemal 
na całym świecie . Reżyserowali ją wybitni twórcy teatralni - m.in. Wanda La
skowska, Tadeusz Minc, Konrad Swinarski, Kazimierz Braun, Tadeusz Łom
nicki, Kazimierz Kutz. 

Tadeusz Drewnowski: - Poeta aspiruje, by dzisiejszy świat, bodaj we frag
mentach, bodaj w strzępach przenieść na scenę. Wyprowadza więc teatr 
z „pudełka", z dosłowności, tworzy naturalistyczna-poetycki teatr na zbiegu 
ulic, teatr współczesnych form, czyli teatr plastyczny, wielostrefowy ... 

W 1992 roku na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu Tade
usz Różewicz poprowadził cykl prób otwartych Kartoteki rozrzuconej. 

Zbigniew Majchrowski: - Kartoteka rozrzucona nie jest jedynie gestem 
„odnowienia znaczeń" Kartoteki, bo przynosi przede wszystkim drastyczny 
obraz przesilenia w życiu polskim na przełomie lat 80. i 90., obraz, na jaki 
nikt wcześniej się nie zdobył. Jednocześnie zdekomponowana Kartoteka dru
ga okazuje się również katalogiem artystycznych dążeń sztuki XX wieku : znaj
dujemy tu „ uścisk z teraźniejszością" i uliczny tłum, poemat gazetowy ( ... ), 
parodie nowomowy i parodię literatury faktu, grę luster i autotematyzm. 
W Kartotece rozrzuconej Różewicz ogarnia spojrzeniem cały swój „teatr nie
konsekwencji", w którym porusza się z ekwilibrystyczną swobodą ... 

W roku 2000 Tadeusz Różewicz za tom Matka odchodzi został nagrodzo
ny prestiżową Literacką Nagrodą Nike, w tym samym roku uhonorowano go 
nagrodą Wielkiej Fundacji Kultury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultu
ry. Wiosną 2001 roku dołączył do wąskiego grona pisarzy obdarowanych 
ty1ułem doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Od 1968 roku mieszka i pracuje we Wrocławiu . 



Krzysztof Ga I os 
Krakowianin, ukończył w 1990 roku 

Wydziału Reżyserii Dramatu PWST im. 
Ludwika Solskiego w Krakowie. Debiu
tował w warszawskim Teatrze Ocho
ta, gdzie wyreżyserowal Przemianę 
Franza Kafki. Wśród swych dokonali 
artystycznych za ważnie1sze uwaza: 
spektakl Gdyby Bogusława Schaeffe
ra zrealizowany na scenie teatru ko
szalińskie go I nagrodzony w 1996 
roku na Festiwalu Polskich Sztuk 
Współczesnych, realizację sztuki Ro
landa Topora Joko świętuje rocznicę 
w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, któ
rą redakcja .Ruchu Teatralnego• 
uznała za jedną z pięciu na1lepszych 
sztuk w sezonie 1996197 w kategorii 
teatrów terenowych, a także nagro
dzoną przez Prezydenta Miasta Opo
la inscenizac1ę Pamiętników Jana 
Chryzostoma Paska, zaprezentowaną 
w 1998 roku na scenie teatru opolskie
go. Ponadto w 1999 roku dwaj kryty
cy teatralni J. Sieradzki i T. Llskowac
kl uznali właśnie Pamiętniki Paska oraz 
Studio paniki Topora przygotowane 
przez Krzysztofa Galosa za najlepsze 
adaptowane sztuki zrealizowane na 
scenach polskich. 

Reżyser uprawia teatr autorski i za
zwyczaj sam tworzy scenadusze do 
swoich przedstawień. W ten sposób 
powstały m.in. Niesamowite opowie
ści braci Grtmm w Teatrze Polskim 
w Bydgoszczy. 

We wrzesniu 2001 r. na scenie war
szawskiego Teatru Ochota odbyła się 
premiera Kartoteki Tadeusza Różewi
cza w reżyserii Krzysztofa Galasa. 
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