
KARTO TE 
~.eflstawieniu--,;,~ 
toteki" Tadeusza Róże
wicza powiedział ktoś że 
w po·równaniu z nią .,Cze
kając na Godota" Bec
ketta - to szczyty opty

mizmu i afirmacji życia. Bo 
boh:1 terowie sztuki Becketta 
jednak jeszcze na coś cze
kają. W :eloimienny bohater 
z ,,Ka r ~oteki" nie czeka już 
na nic, jest wewnątrz spopielały, 
"pusty, jak bazylika w nocy". 
Kiedyś miał jak1eś swoje chłop:ę
ce marzenia, kiedyś c h c i a l, 
zmieniał się w raz z otaczającym 
go światem. Teraz? ,,Teraz zawsze 
jestem sobą. Tal'\ llługo wędrowa
łem, zanim doszedłem d.o siebie" 
-mówi dr> sekretarki. A gdy ona 
pyta go "jak tam wygląda? co 
tam jest?" - odpowiada ,.Nic. 
wszys tko jest na zewnątrz. A tam 
są jaii!eś twarze, drzewa. cbłoki. 
umarli,... ale to wsZYstl'\o tylko 
przepływa przeze mnie". Zapyta
ny przez dziennikarza, jaki ma 
cel w Ż} ci u, odpowiada: "Ja już 
osią.guąlem i teraz raczej trudBo 
mi powiedzieć ... " I kończy: Za 
późno pan przyszedł"'. Tym też 

koś&i ,.gor zki .hu.;nanizm". Udało 
się jej to głównie w drugim ak
de. Znakomitego odtwórcę zna
lazł Bohater w osob:e Józefa Pa
ry. U~trzegł się pokus udziw ianJa 
i egzj' ~!i" nc!alisty cznej maniery, 
w tym nieco groteskowym 1 ab
surdalnym świe-cie był jedynym 
żywym, czującym człowiekierr. 
wygrał znako·: l icie wszyst ~dę jego 
stany i nast roje, wyważył trafnie 
filozoficzne proporc je. To piękna 
i interesująca kre:1c]a. 

Do wydob:,.cia satyrycznych 
groteskowych ak cen !,ów sztuki 
przy zacł10v.•ani u godnego podkre- j 
ślenia umiaru - przyczynili s i ę 

1 w równej mierze wszyscy wyko- l 
nawcy. 
Więc jaka jest ta "Kartoteka"? -

Myślę, że "syntetyczny" -Bohater 
ze sztuk! R.óż:::wkza nie ma jed
na.k zbyt wielu imion. 
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riym·-aoh~e. któr;r~ 
nie czeka, niczego nie pragnie. 

Tragizm Bohatera tkwi w tym, 
że nie jest on i nie chce być tra
giczny: Nikogo i niczeb ." nie o
skarża .. Jest zamkniętą, skończo
ną kartoteką 1 udzką, którą daje 
nam do wglądu. 

Jeszcze czasem kołacze się w 
tej pustce, jak zagubiony ptak w 
wypalonych popowstaniowych 
murach Warszawy, tęsknota 7..a 
pogodą i uśmiechem życia 
("Chciałbym mieć w życiu swo
ją jabłonkę z gałązkami, listkami, 
kwiatami, jabłkami ••• " - mówi do 
Wujka), jeszcze jest nikła nadzie
ja na żyde ("W tobie jest cała 
nadzieja i radość śWiata. Musisz 
być dobra, czysta. wesoła"• - mó
wi do młodej Dziewczyny). Ale o
taczająca rzeczywistość w subiek
tywnym widzeniu bohatera prze
kreśla tę tęsknotę 1 tę nadzieję . 
Kwituje- tę rzeczywistość....gorzką 
drwiną, smaga satyrą- ale nie po 
to by ją zmienić, a jedynie po to, 
by się przed nią bronić. W kapital
nych skrótach wyraża to, na co 
Uł;n~m Jtzeba_ ..by c.ąłti gtu~i czy 
powieści, ale wyraża jedynie jako
rejestrator tych zjawisk. 

Różewicz zamyka swą sztukę 
w formie surrealistycznej ~rotes
kll. Dr\\i z wulgarnego "realizmu" 
scenicznego, z wypracowanych i 
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utrwalonych konwencji teatr"l
nych. To na pewno również inte
resujący głos w toczącej się obec
nie dyskusji o metodach i kształ
cie twórczości. Ale i o jej spo
.łecznej funkcji. 

Teatr nieco złagodził ideologicz
ną i historiozoficzną wymowę 
sztuki . . Skreślił scenę, w której 
Bohater zabija Chór Starców 
(chwyt surrealistyczny i umowny, 
bo Chór występuje potem na
dal), deklamujących "Odę do-mło
dości .. i częstujących go inną -
nie majdującą w nim żadnego 
odzewu - "dTętwą mową". Wan-· 
da LaskowsJta starała się rozjaś
nić sztukę, wydobyć jej poetyc- . 


